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Sammanfattning 

 

Enligt teorin innebär införandet av IAS/IFRS en ökad aktiemarknadsinriktning. Vi har i vår 

uppsats empiriskt provat detta ur en aspekt, nämligen om analytikernas prognoser för 

kvartalsboksluten blivit träffsäkrare efter införandet av IAS/IFRS. 

Vår ambition var att utnyttja de prognoser för nästkommande kvartal som analytikerna skickat in 

till Nyhetsbyrån Direkt för att sedan jämföra dessa konsensussiffror med företagens faktiska 

resultatutfall. Tyvärr har det inte varit möjligt att få tillgång till dessa konsensussiffror. Därför 

har vi istället mätt de kursförändringar som sker under dagen för publiceringen av 

kvartalsredovisningen, för att därigenom indirekt mäta differensen mellan analytikernas 

prognoser och kvartalsutfall. 

Undersökningen har gjorts på ett statistiskt urval av 26 företag på Stockholmsbörsens A-lista för 

storföretag. Mätningen visar på en marginell förbättring efter införandet av IAS/IFRS men vi har 

dock inte kunnat fastställa att detta är en statistiskt signifikant förbättring.  

Undersökningsresultatet skall dock tolkas med försiktighet, eftersom den indirekta metoden har 

några osäkerhetsfaktorer som minskat validiteten för undersökningen. 

Undersökningen innehåller även en kompletterande kvalitativ förstudie som har utförts via 

telefonintervjuer samt e-mail med 8 analytiker som följer de företag som ingår i den kvantitativa 

undersökningen.  

Den kompletterande kvalitativa förstudien visar entydigt på att dessa analytiker anser att 

införandet av IAS/IFRS inte har medfört några förändringar i deras resultatprognosers 

träffsäkerhet. 
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1. Inledning 
 

En ökad globalisering av världshandeln sker fortlöpande vilket medför att affärsverksamheter 

måste anpassas till nya förutsättningar. Globaliseringen för med sig en mängd olika fördelar men 

för att underlätta handel anpassas även redovisningsnormerna därefter.
1
 År 2005 infördes krav 

för börsnoterade företag inom EU att i sin koncernredovisning tillämpa International Accounting 

Standards (IAS)
2
 och International Financial Reporting Standard (IFRS) vilket är regelverk och 

normgivning för redovisningspraxis. IAS/IFRS har som ett av sina mål att göra redovisningen 

mer jämförbar mellan länderna. Det normbildande organet International Accounting Standards 

Board (IASB) utformar regelverk för IAS/IFRS. 
3
 

 

1.2 Bakgrund 

 

1.2.1. Analytiker, prognoser och kvartalsrapportering 

 

Analytiker fyller en viktig funktion för aktiemarknaden. Utifrån den finansiella informationen 

som analytiker får av de publicerade kvartalsrapporterna, årsredovisningarna samt möten med 

företagsledning gör analytikerna beräkningar av företagens aktievärde.
 4

  

Det finns två typer av analyser som analytiker använder sig av vid värdering av aktier. Den ena 

metoden är teknisk analys där aktievärderingen baseras på historiska kursrörelser.
5
 Det andra och 

mer vedertagna metoden är fundamental analys där aktievärderingen grundas på ekonomisk 

analys av företagens ekonomiska utveckling. 

                                                           
1
 http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Ekonomi/Utrikeshandel/Varldshandelns-utveckling/ 

2
 IAS är beteckningen på det tidigare internationella redovisningsreglerna medan IFRS är beteckningen på 

de redovisningsregler som tillkom fr.o.m. 2001. Vid senare ändringar och kompletteringar av IAS behålls 

beteckningen IAS.  
3
 http://www.ifrs.org/The-organisation/Pages/IFRS-Foundation-and-the-IASB.aspx 

4
 http://www.aktiespararna.se/lar-dig-mer/Fordjupningar/Finansyrken/Del-5-Analytikerrollen/ 

5
 http://www.swedbank.se/privat/spara-och-placera/aktier/lar-dig-allt-om-

aktiehandel/aktieskola/analyser/index.htm?contentid=OID_518317_SV 

http://www.ifrs.org/The-organisation/Pages/IFRS-Foundation-and-the-IASB.aspx
http://www.aktiespararna.se/lar-dig-mer/Fordjupningar/Finansyrken/Del-5-Analytikerrollen/
http://www.swedbank.se/privat/spara-och-placera/aktier/lar-dig-allt-om-aktiehandel/aktieskola/analyser/index.htm?contentid=OID_518317_SV
http://www.swedbank.se/privat/spara-och-placera/aktier/lar-dig-allt-om-aktiehandel/aktieskola/analyser/index.htm?contentid=OID_518317_SV
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I fundamentalanalysen görs analys av de finansiella rapporternas resultat- och balansposter, 

kassaflöden, nyckeltal, marginaler och framtidsprognoser. Dock är det inte enbart de finansiella 

rapporterna som påverkar analytikernas riktkurser och rekommendationer utan de påverkas även 

av omvärldsfaktorer såsom konjunkturförändringar, krig och ekonomiska kriser som till exempel 

bostadsbubblan som orsakade ekonomiska problem under slutet av 80-talet och i inledningen av 

90-talet. 
6
  

Införandet av IAS/IFRS påverkar direkt företagens redovisade resultat- och balansposter, och 

därmed också de nyckeltal och marginaler som ligger till grund för aktievärderingen genom den 

fundamentala analysen.
 7

  

Enligt Landsman, Maydew och Thornock (2011) har IFRS medfört mer informativa finansiella 

rapporter än i länder som inte tillämpar IFRS. Man har kommit fram till denna slutsats genom 

beräkningar som visar att kurs- och omsättningsvolatiliteten vid publiceringen av de finansiella 

rapporterna ökat jämfört med länder som inte tillämpar IFRS. Forskarnas utgångspunkt är att ju 

mer informativa rapporter är desto troligare är det att investerarnas förväntningar ändras, vilket 

mäts i förändrad kurs-och omsättningsvolatilitet. IFRS medför också enligt forskarna indirekta 

effekter på kurs-och omsättningsvolatiliteten genom att flera analytiker följer företagen, kortare 

tider mellan bokslut och publicering av de finansiella rapporterna tillämpas samt att flera 

investerare följer företagen. Som framgår av avsnittet ”Tidigare forskning” finns det även annan 

forskning som stöder att IFRS förbättrat informationen i de finansiella rapporterna ur ett 

aktieperspektiv, men det redovisas även forskning som är kritisk till IFRS.
8
 

Analytikerna tillämpar olika värderingmetoder för beräkning av aktievärdet. Nuvärdet av 

företagets framtida kassaflöde och nuvärdet av framtida utdelning är de metoder som är mest 

förankrad i ekonomisk teori. Andra vanliga värderingsmodeller är baserade på relativ värdering 

där målet är att värdera företagets aktier i relation till hur liknande företag är värderade. Ett 

                                                           
6
 http://www.boekonomi.se/fastighetskrisen.htm 

7
 http://www.swedbank.se/privat/spara-och-placera/aktier/lar-dig-allt-om-

aktiehandel/aktieskola/analyser/index.htm?contentid=OID_518076_SV#Värdering 
8
 Landsman. W.R, Maydew. E.L, Thornock. J.R., 2011,  The information content of annual earnings 

announcements and mandatory adoption of IFRS, pp 34-54, Journal of Accounting and Economics 

http://www.boekonomi.se/fastighetskrisen.htm
http://www.swedbank.se/privat/spara-och-placera/aktier/lar-dig-allt-om-aktiehandel/aktieskola/analyser/index.htm?contentid=OID_518076_SV#Värdering
http://www.swedbank.se/privat/spara-och-placera/aktier/lar-dig-allt-om-aktiehandel/aktieskola/analyser/index.htm?contentid=OID_518076_SV#Värdering
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vanligt mått är därvid price/earnings ratio som mäter aktiekursen i relation till resultatet. Ett 

annat mått är price/sales ration vilket mäter aktiekursen i relation till försäljningen.
9
 

Dessa värderingar ligger till grund för de riktkurser och rekommendationer som analytiker 

levererar till marknadens aktörer såsom aktieägare och mäklare som underlag för deras beslut om 

köp och försäljning av aktier. Analytiker är endast rådgivare och agerar inte som köpare och 

säljare av aktier.   

Analytikerna gör även löpande prognoser för det närmaste kvartalsresultatet som underlag för 

aktieägarnas och aktiemäklarnas förväntansbild. Dessa prognoser insamlas av nyhetsbyrån 

Direkt som beräknar ett genomsnitt för respektive företag och redovisar dessa koncensussiffror 

till analytiker och till nyhetsbyråer. På en effektiv marknad kommer aktiekursen att förändras om 

det faktiska resultatet avviker från det förväntade resultatet, exempel analytikernas prognoser.
10

  

På en effektiv marknad medförs därför stora avvikelser mellan redovisat resultat och förväntat 

resultat stora kursrörelser medan små avvikelser mellan redovisat resultat och förväntat resultat 

leder till små kursrörelser.
11

 

Företagen publicerar fyra kvartalsrapporter per år. Rapporterna innehåller resultaträkning, 

balansräkning, kassaflödesanalys och analys av resultatutveckling och den finansiella 

utvecklingen. Ibland redovisas också företagsledningens uppfattning om den framtida 

resultatutvecklingen vilket analytikerna måste ta hänsyn till vid prognoserna. 

Eftersom kvartalsrapporterna innehåller kurspåverkande information publiceras de som 

pressmeddelande ca en månad efter kvartalsslutet och publiceras så att tidningar, analytiker, 

investerare, nyhetsbyråer med mera erhåller informationen samtidigt.
12

 

Som tidigare angivits leder på en effektiv marknad en differens mellan förväntat resultat, 

exempelvis analytikernas prognoser för det nästkommande kvartalet och det faktiska utfallet till 

kursförändringar.
13

 Detta stämmer också väl överens med den kunskap vi fått när vi följde det 

första kvartalets rapportering år 2013 där vi kunde se att skillnader mellan analytikernas 

                                                           
9
 Damodaran. A., 2001, Corporate Finance, Theory and Practice, John Wiley & Sons, Inc 

10
 Sundgren. S, Nilsson. H, Nilsson. S., 2009, Internationell redovisning, Studentlitteratur AB 

11
 Sundgren. S, Nilsson. H, Nilsson. S., 2009, Internationell redovisning, Studentlitteratur AB 

12
 Sundgren. S, Nilsson. H, Nilsson. S., 2009, Internationell redovisning, Studentlitteratur AB 

13
 Sundgren. S, Nilsson. H, Nilsson. S., 2009, Internationell redovisning, Studentlitteratur AB 
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konsensussiffror och faktiskt resultatutfall genererar en förändring på kurserna. Det fanns dock 

undantag. Exempelvis visade Volvo ett sämre resultat än konsensus, men kursutvecklingen steg. 

Detta berodde på att Volvo redovisade en bättre orderingång än väntat.
14

 

 

1.2.2 Redovisningshistoria 

 

Fr.o.m. år 2005 blev det obligatoriskt för alla börsbolag inom EU att i sin koncernredovisning 

tillämpa de internationella redovisningsreglerna IAS/IFRS. Innan år 2005 redovisade svenska 

börsnoterade koncernföretag generellt enligt Redovisnings Rådets (RR) rekommendationer. 

Redan innan införandet av IAS/IFRS skedde en succesiv anpassning av RRs rekommendationer 

efter IAS. Införandet av IAS/IFRS medförde dels en harmonisering av redovisningspraxis mellan 

EU-länderna men också en harmonisering till USAs redovisningspraxis (US GAAP). US GAAP 

är USAs motsvarighet till redovisningsregelverk. US GAAP är ett samlingsnamn för de olika 

standardsättandeorganen som ger ut rekommendationer för redovisning.
 15

 

Sverige har historiskt tillhört den kontinentala redovisningstraditionen med betoning dels på 

försiktighetsprincipen för att tillgodose kreditgivarnas behov och dels anpassning till 

skattelagstiftning.  

Övergången till IAS/IFRS innebär att den svenska redovisningen närmat sig den anglosaxiska 

redovisningsprincipen med mindre betoning på försiktighetsprincipen och mer betoning på 

redovisning till verkligt värde för att därigenom bättre tillgodose aktiemarknadens 

informationsbehov.
16

 

IAS/IFRS skall i Sverige tillämpas i koncernredovisningen och inte i juridiska bolag eftersom 

skattelagstiftning och årsredovisningslag inte medger detta. För juridiska bolag som ingår i 

koncern där IAS/IFRS tillämpas finns rekommendationer från Rådet för finansiell rapportering. 

Deras rekommendationer har beteckningen RFR och tar hänsyn till de skillnader som är 

oundvikliga på grund av svensk skattelagstiftning och årsredovisningslagen. För företag som inte 

                                                           
14

 http://www3.volvo.com/investors/finrep/interim/2013/q1/q1_2013_sve.pdf 
15

 Berg. F, Persson. A., 2003, Skillnader mellan IAS/IFRS och Svenska redovisningsprinciper 

Magisteruppsats I företagsekonomi vid Göteborgs Universitet 
16

 Nobes. C., 1998, Towards a general model of reasons for international differences in financing 

reporting 

http://www3.volvo.com/investors/finrep/interim/2013/q1/q1_2013_sve.pdf
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tillämpar IAS/IFRS i sin koncernredovisning fortsätter RR att tillämpas. Dessa uppdateras dock 

inte och minskar successivt i betydelse.
17

 

 

1.3 Problemdiskussion 

 

Enligt de internationella forskningsrapporter som presenteras i avsnittet ”tidigare forskning” 

framgår att införandet av IAS/IFRS medfört en förbättrad information för aktiemarknaden.  

Det finns dock forskare som är kritisk till IAS/IFRS. Ilia Dichev och Walter P. Schuetze är två 

forskare som ställer sig kritiskt till redovisningsreglerna i USA (US GAAP), och indirekt 

IAS/IFRS, eftersom redovisningsnormerna i stor utsträckning är harmoniserade. Schuetze (2001) 

anser att redovisningsreglerna är för komplicerade och att varken analytiker, investerare eller 

företagsledning till fullo förstår redovisningen.
18

 Dichev (2008) anser att redovisningen är för 

mycket inriktad på poster i balansräkningen i stället för att bättre matcha intäkter och 

kostnader.
19

 Laux och Leuz (2009) refererar till en diskussion där motståndarna mot verkligt 

värde redovisning menar att redovisningen till verkligt värde förstärker högkonjunkturer och kan 

orsaka en nedgående spiral när det vänder.
20

 

Mot bakgrund av detta avser vi att empiriskt mäta om införandet av IAS/IFRS har förbättrat 

informationen till den Svenska aktiemarknaden. Vår avsikt är att göra den empiriska 

undersökningen genom att mäta om införandet av IAS/IFRS medfört att analytiker kunnat göra 

bättre prognoser för företagens kvartalsbokslut. Skälet till att vi valt denna aspekt är 

kvartalsbokslutens allt viktigare betydelse. Kvartalsbokslutens stora betydelse kan belysas av det 

stora intresse som nyhetsmedia och ekonomiska tidsskrifter ägnar åt publiceringen av 

kvartalsboksluten. Därvid rapporteras oftast skillnaderna mellan analytikernas konsensussiffror 

och faktiskt utfall samt vilka kursförändringar detta medför. Denna rapportering sker normalt 

                                                           
17

 Sundgren. S, Nilsson. H, Nilsson. S., 2009, Internationell redovisning, Studentlitteratur AB 
18

 Schuetze. W., 2001, What Are Assets and Liabilities? Where is True North? (Accounting That my Sister 

Would Understand), Vol 37, No 1, ABACUS 
19

 Dichev. I., 2008, On the Balance Sheet-Based Model of Financial Reporting, Vol 22, No 4 pp 453-470, 

Accounting Horizons 
20

 Laux. C, Leuz. C., 2009, The crisis of fair-value accounting: Making sense of the recent debate, Vol 

34, Issues 6-7, pp 826-834, Accounting, Organizations and Society 



 

6 

spridd under 1-4 veckor från 1 månad efter kvartalsboksluten. Detta intresse för 

kvartalsrapporteringen kan också belysas av Stockholmsbörssens f.d. VD Bengt Rydén. Han 

pratar bl. a om ”kvartalsekonomin” i meningen att aktiemarknaden är för mycket inriktad på 

företagens nästkommande kvartalsresultat i stället för den långsiktiga utvecklingen.
21

 

 

1.4 Frågeställning 

 

Av ovanstående diskussion följer att vår uppsats huvudfråga är  

Har införandet av IFRS/IAS medfört att analytikerna kan göra träffsäkrare prognoser för 

kvartalsboksluten? 

Med träffsäkrare prognoser menas att analytikerna kan göra en exaktare bedömning av 

företagens framtida kvartalsresultat efter införandet av IAS/IFRS. Om så är fallet kommer 

kursförändringarna vid publiceringen av företagens kvartalsrapporter bli små eftersom det är små 

differenser mellan företagens resultat och analytikernas prognoser. Om analytikerna inte lyckas 

beräkna framtida resultat bra kommer aktiekursen att förändras när de finansiella rapporterna 

publiceras; desto större prognosmiss desto större kursförändring.  

 

1.5 Syfte 

 

Syftet med undersökningen är att analysera om införandet av IAS/IFRS har medfört ökad 

aktiemarknadsinriktning i meningen att analytikerna kan göra träffsäkrare prognoser för 

kvartalsboksluten.  

 

 

 
 

                                                           
21

 http://www.aktiespararna.se/Artikelarkiv/Repotage/2006/november/Intervju-Bengt-Ryden/ 

http://www.aktiespararna.se/Artikelarkiv/Repotage/2006/november/Intervju-Bengt-Ryden/
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1.6 Forskningsbidrag 

 

Mot bakgrund av kvartalsrapporternas allt större betydelse anser vi att vår undersökning kan ge 

ett positivt bidrag till den svenska marknaden. 

 

1.7 Avgränsningar 

 

Uppsatsen avser att undersöka om börsanalytikernas resultatprognoser har blivit träffsäkrare efter 

införandet av IAS/IFRS år 2005. Vi har valt att göra jämförelsen under åren 1999 och 2006, 

eftersom dessa specifika år har liknande börsindexutveckling. Ett annat skäl är att 

undersökningen baseras på så stora skillnader som möjligt mellan RR och IAS/IFRS.  
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2. Metod 
 

2.1 Metodansats 

 

Vi gör en deduktiv undersökning då vi utgår från antagandet om att införandet av IFRS/IAS 

inneburit en redovisning som är mer inriktad på aktiemarknadens informationsbehov. Genom att 

göra en empirisk undersökning kan därefter slutsatser dras för att bekräfta antagandena. 

Vi avser analysera storföretagen på A-listan som i sin koncernredovisning enligt EU:s beslut och 

K4-företag måste redovisa i enlighet med IAS/IFRS.
22

 

Vår ambition var att utnyttja de prognossiffror för nästkommande kvartal som analytikerna 

skickat in till Nyhetsbyrån Direkt för att sedan jämföra dessa prognossiffror med faktiskt utfall 

och göra en hypotesprövning av om en förbättring har skett efter införandet. Tyvärr visade det 

sig under utredningens gång att det inte varit möjligt att få tillgång till dessa prognossiffror.
23

 

Därför används istället en indirekt metod för att mäta de kursförändringar som sker för 

respektive företag under dagen för publiceringen av kvartalsredovisningen, för att därigenom 

indirekt mäta differensen mellan analytikernas prognoser och kvartalsutfall. Förutsättningen för 

att använda den indirekta metoden är att marknaden är effektiv vilket innebär att ny information 

direkt medför en kursförändring på aktiemarknaden. Enligt avsnittet om effektiv kapitalmarknad 

framgår att man kan räkna med att aktiemarknaden är halvstarkt effektiv. Vi anser därför att den 

indirekta metoden kan tillämpas. 

En viktig faktor för vår analys är att vi gör våra mätningar under två likartade år beträffande 

konjunkturutveckling och börsindexutveckling.  

Vi skall jämföra analytikernas prognoser med företagens utfallet före och efter införandet av 

IAS/IFRS. En liknad börsindexutveckling är fördelaktig för våra mätningar eftersom 

marknadseffekter såsom konjunktursvängningar också påverkar kursen och dessa effekter bör 

vara så lika som möjligt de båda åren för att minimera marknadseffekternas påverkan.  

                                                           
22

  Sundgren. S, Nilsson. H, Nilsson. S., 2009, Internationell redovisning, Studentlitteratur AB 
23

 Konsensussiffrorna från Nyhetsbyrån Direkt hade inneburit mer exakta siffror eftersom vi då direkt 

kunnat mäta differensen mellan konsensussiffrorna och resultatutfall. Den indirekta metoden som används 

i uppsatsen medför att det finns en viss osäkerhetsfaktor. 
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OMX 30 beskriver kursutvecklingen för de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Vi 

har använt detta index som en approximation för marknadsportföljens utveckling, dvs. 

utvecklingen för alla aktier på stockholmsbörsen. 

Enligt graf 1 och 2 är utvecklingen på OMX30 ganska likvärdiga för år 1999 och år 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2 Börsindex OMX 30 år 2006 

 

Källa: OMX Nordic 

 

Det finns dock ett visst antal osäkerhetsfaktorer i den indirekta metoden: 

a) Kursförändringar påverkas inte bara av skillnaden mellan resultat och prognos utan 

kan komma att påverkas av ledningens uttalanden om framtidsutvecklingen, 

företagsförändringar mm. vilket också ger en effekt på börskursen.  

b) Det är aktieägarnas och mäklarnas förväntningar som bestämmer kursutveckling och 

deras förväntningar behöver inte alltid överrensstämma med analytikernas prognoser. 

c) Införandet av IAS/IFRS kan innebära en förändring av värderelevansen vilket leder 

till en förändring av relationen mellan resultat- och kursförändring (se kapitel 3.3). 

d) På grund av temporära skillnader mellan kassaflöde och redovisat resultat behöver 

differensen mellan förväntat och faktiskt resultat och kursförändring inte vara lika 

stora. 

Figur 1 Börsindex OMX 30 år 1999 
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Mot bakgrund av ovanstående osäkerhetsfaktorer bör resultatet av den indirekta metoden tolkas 

med viss försiktighet. 

 

2.2 Kvantitativ metod 

 

Då vi analyserar huruvida analytikernas prognoser har blivit träffsäkrare efter införandet av 

IAS/IFRS år 2005 väljer vi att använda oss av en kvantitativ metod, eftersom vi söker efter ett 

samband mellan två variabler och inte en förklaring till fenomenet. 

 

2.3 Obundet slumpmässigt urval 

 

Vår analys utgörs av storföretagen som fanns med på Stockholmsbörsens A-lista såväl 1999 som 

2006. Vår undersökning omfattar ett slumpmässigt urval på 26 av totalt 36 företag på 

Stockholmsbörsens A-lista. Genom att göra mätningar på 26 företag under 4 kvartal erhåller vi 

104 stickprov per år vilket ger hög tillförlitlighet i våra beräkningar och också ger oss möjlighet 

att använda standardnormalfördelningskurvan med känd varians för vår hypotesprövning.
24

  

 

2.4 Hypotesprövning 

 

Empirin som vi beräknat fram visar på de kursavvikelser som sker då en kvartalsrapport släpps. 

Genom beräkningar av den insamlade empiriska data kommer vi att erhålla den genomsnittliga 

kursavvikelsen för år 1999 respektive år 2006. En högre kursavvikelse innebär indirekt sämre 

prognosträffsäkerhet medan lägre kursavvikelse innebär indirekt bättre träffsäkerhet. För att ta 

reda på om skillnaden är statistiskt bekräftad kommer det göras en hypotesprövning för att se om 

införandet av IAS/IFRS statistiskt kan säkerställa om det skett en förbättring eller försämring av 

prognosträffsäkerheten. För att göra analysen måste även en signifikansnivå fastställas vilket 

                                                           
24
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beskriver ett mått på risken för att förkasta en nollhypotes trots att den är sann. Vi kommer 

använda oss av en signifikansnivå på 5 % vilket är en statistiskt accepterad signifikansnivå.
25

 

 

2.5 Begränsad kvalitativ förstudie 

 

Som ett komplement till den kvantitativa undersökningen görs en begränsad kvalitativ förstudie 

för eventuella framtida forskningsuppdrag. Denna går ut på att vi kontaktar analytiker för att få 

en subjektiv bedömning av i vilken mån IAS/IFRS har medfört bättre, sämre eller likvärdiga 

möjligheter att göra bra prognoser för kvartalsbokslut och årsbokslut. Vi frågar så många 

analytiker vi kan få tag på i de 26 bolag som ingår i den kvantitativa undersökningen. 

Intervjuerna behandlas konfidentiellt och svaren sammanställs till ett gemensamt svar som 

fungerar som komplement till den kvantitativa analysen. 

Intervjun kommer att ske vi telefon vilket kan leda till svårigheter då intervjuaren inte ser 

personen som skall intervjuas.   

I bilaga 2 redovisas de frågor vi ställer till analytikerna 

 

2.6 Operationalisering 

 

För att kunna analysera hur införandet av IAS/IFRS har påverkat analytikernas träffsäkerhet hos 

prognoserna var vår ambition att jämföra prognosen med resultatutfallet. Då vi inte har fått 

tillgång till konsensusprognoserna som SME direkt sammanställer så kommer vi att analysera 

aktiens slutpris dagen innan kvartalsrapporten släpps för ett givet kvartal. Därefter kommer vi att 

jämföra denna siffra med slutpriset på aktien dagen då kvartalsrapporten publicerades. Detta 

medför en förändring som sedan ska analyseras.  

Den empiriska data som analyseras kommer att vara kvantitativ och vi börja med att samla in 

information om när kvartalsrapporterna för varje period (Q1, Q2, Q3, Q4,) publicerades för 
                                                           
25
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respektive aktie. Vår undersökning gäller B-aktierna för respektive företag eftersom B-aktien är 

mer likvid och svarar snabbare på omvärldsförändringar. Det är B-aktierna som privatpersoner 

handlar mest med och skillnaden mot A-aktierna är att B-aktierna inte har lika många röster vid 

bolagsstämman som A-aktierna har. 
26

Kursförändringarna inhämtar vi från Stockholmsbörsens 

hemsida 

Vid insamlingen av datum för publicering av kvartalsrapporterna används Factivia som är en 

databas där nyhets- och pressmeddelanden finns samlade ända från 1998.
27

 Där kan användaren 

specificera sin sökning på företag och år för att sedan få fram nyhets och pressmeddelanden från 

det önskade perioden. Då information från år 1999 kan vara svår att få tag på kompletterade vi 

databassökandet med information från företagens respektive hemsidor samt hemsidan Cision 

som lagrar pressmeddelande och pressinformation från företag. 
28

 

 

2.7 Validitet 

 

Validitet avser hur väl anpassad ens indikatorer är på att mäta det begrepp som verkligen ska 

mätas. 
29

 

 

2.7.1 Intern Validitet 

 

Den interna validiteten uttrycker att det finns en kausalitet mellan de variabler som undersöks 

och det man säger sig mäta. 
30

 I vårt fall handlar det om i vilken mån vår variabel kursförändring 

representerar skillnaden mellan analytikernas prognoser och resultatutfall. Vi använder således 

en indirektmetod för att mäta analytikernas prognossäkerhet före och efter införandet av 

IAS/IFRS, eftersom vi inte fått tillgång till nyhetsbyrån Direkts konsensusprognoser. Enligt S. 

Sundgren, H. Nilsson och S. Nilsson (2009) kommer på en effektiv aktiemarknad kursen att 

                                                           
26

 http://ekonomi-portalen.com/index.php/a-aktier-och-b-aktier/a-aktier-och-b-aktier.html 
27

 Factivia databas http://www.dowjones.com/factiva/index.asp 
28

 http://news.cision.com/se/ 
29

 Bryman. A, Bell. E., 2011, Business Research Methods, Oxford University press 
30

 Bryman. A, Bell. E., 2011, Business Research Methods, Oxford University press 

http://ekonomi-portalen.com/index.php/a-aktier-och-b-aktier/a-aktier-och-b-aktier.html
http://www.dowjones.com/factiva/index.asp
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reagera om vinsten avviker från den förväntade. I det här fallet, skillnaden mellan analytikernas 

konsensusprognoser och faktiskt utfall.
31

 Detta visar sig inte minst i det stora marknadsintresset 

för nyhetsbyråns Direkts koncensussiffror för analytikernas kvartalsprognoser. Skillnader i 

konsensusprognoser och faktiskt kvartalsutfall ger i regel alltid förändringar i börskurserna. 

Genom tillämpandet av den indirekta metoden minskar validiteten i vår undersökning av följande 

orsaker: 

a) Kursförändringar påverkas inte bara av skillnaden mellan resultat och prognos utan 

kan komma att påverkas av ledningens uttalanden om framtidsutvecklingen, 

företagsförändringar mm. vilket också ger en effekt på börskursen.  

b) Det är aktieägarnas och mäklarnas förväntningar som bestämmer kursutveckling och 

deras förväntningar behöver inte alltid överrensstämma med analytikernas prognoser. 

c) Införandet av IAS/IFRS kan innebära en förändring av värderelevansen vilket leder 

till en förändring av relationen mellan resultat- och kursförändring (se kapitel 3.3). 

d) På grund av temporära skillnader mellan kassaflöde och redovisat resultat behöver 

differensen mellan förväntat och faktiskt resultat och kursförändring inte vara lika 

stora. 

Vi gör därför bedömningen att viss försiktighet bör tillämpas vid tolkning av vårat 

undersökningsresultat. 

 

2.7.2 Extern Validitet 

 

Extern validitet avser om undersökningens resultat är generaliserbar för en större population.
32

 

Vår undersökning är gjord genom ett urval i populationen större bolag på Stockholmbörsens A- 

lista. Vi tror dock att det är rimligt att generalisera resultatet från vår undersökning till övriga 

bolag på Stockholmsbörsen. Detta på grund av att vi har valt ett slumpmässigt urval med 

                                                           
31
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32
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tillräcklig stort för att dra generella slutsatser till hela populationen på Stockholmsbörsen.
33

 Men 

genom att den interna validiteten är minskad på grund av den indirekta metoden kommer också 

den externa validiteten att bli lägre. 

 

2.8 Reliabilitet 

 

Reliabiliteten mäter om undersökningen är tillförlitlig. Med hjälp av samma informationskällor 

skall samma resultat kunna uppnås av andra forskare vid en senare tidpunkt. 
34

 Vår kvantitativa 

undersökning är tillförlitlig då vi använder oss av sekundärdata i form av dokumenterade datum 

och historiska kursförändringar på aktiebörsen. En upprepning skulle därför få samma resultat då 

den insamlade empirin är historisk och stabil över tid. Då grunden till undersökningen består av 

sekundärdata blir undersökningen objektiv och har därför inte påverkats av några subjektiva 

bedömningar. Vi har även beskrivit hur vi har gått tillväga och vilka informationskällor som vi 

har använt oss av vilket gör det tydligt för en forskare att replikera undersökningen.  

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 
 

                                                           
33
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3. Teoretisk referensram 

 

3.1 Effektiv kapitalmarknad 

 

Teorin om en perfekt marknad bygger på att alla aktörer på en marknad är likartade, alla har 

fullständig information, likartade produkter, och konsumenterna har många företag att vända sig 

till.  

Andrei Shleifier menar att tre villkor ska uppfyllas för att marknaden ska vara effektiv:
35

 

1. Rationalitet 

2. Oberoende avvikelse från rationalitet 

3. Arbitrage 

Det finns två olika sätt att mäta om en marknad är effektiv eller inte. Ena sättet är att mäta hur 

lång tid det tar för priset avvika från det verkliga värdet. Det andra sättet mäter hur pass snabbt 

priset svarar på ny information.
36

 

Den effektiva marknadshypotesen (EMH) utvecklad av Fama (1990)  innebär att på en effektiv 

aktiemarknad avspeglas all information omedelbart i aktiepriserna.
37

 På en sådan marknad kan 

en placerare inte få en högre avkastning än normalt genom att söka ny information. Rationella 

investerare justerar sina prisbedömningar när ny information tillkännages. Det finns tre former 

av marknadseffektivitet. Den svaga formen av marknadseffektivitet är uppfylld när aktiepriset 

speglar historiska priser. Det gör att aktiemarknaden blir trögrörlig. Den halvstarka formen av 

marknadseffektivitet är uppfylld om aktiepriserna avspeglar all tillgänglig offentlig information.  

Den starka formen av marknadseffektivitet är uppfylld om aktiepriserna avspeglar all tillgänglig 

offentlig information men också insiderinformation. Empirisk forskning stöder den svaga och 

                                                           
35

 Hillier, D, Ross, S.A. and Westerfield, R.W., 2010, Corporate Finance. New York: McGraw Hill 

Higher Education. 
36

 Damodaran. A., 2001, Corporate Finance, Theory and Practice, John Wiley & Sons, Inc  
37

 Fama, E.F., 1970. Efficient capital markets: a review of theory and empirical work, 25(2), pp.383-417. 
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halvstarka formen av marknadseffektivitet medan den empiriska forskningen inte stöder den 

starka formen.
38

 

Den starka formen av marknadseffektivitet förekommer nästan bara i teorin. I denna uppsats 

antas att marknaden är halvstark vilket ger konsekvensen att ny information till intressenter leder 

till att marknaden svarar på den nya informationen med hög effektivitet. 

 

3.2 Prognoser 

 

Det är företagens finansiella rapporter som ligger till grund för analytikerna resultatprognoser. 

Analytikerna tar inte bara hänsyn till resultat- och balansrapporter utan även information som 

investeringstakt, ledningsutlåtanden om framtiden etc. Den informationen går att hitta på 

företagens respektive finansiella rapporter och pressmeddelanden.
39

  

I de finansiella rapporterna finns information om vad som har varit karaktäristiskt för den gångna 

perioden och hur resultatet och utvecklingen av företagets tillgångar har förändrats. Detta vägs 

sedan samman när analytikerna ska beräkna prognoserna för företaget. Enligt teorin beräknar 

analytikerna aktievärdet genom nuvärdesberäkningar av det framtida kassflödet. Dessa 

beräkningar i form av aktiekursrekommendationer utgör stöd för investerarna vid beslut om köp 

och försäljning av aktier. Analytikerna gör även prognoser för nästkommande kvartalsresultat 

som stöd för investerarnas förväntningar. Uppkommer differens mellan förväntat och faktiskt 

resultatutfall leder detta på en effektiv marknad till kursförändring.
 40

 På grund av temporära 

skillnader mellan kassaflöde och redovisat resultat behöver dock differensen mellan förväntat 

och faktiskt resultat och kursförändring inte vara lika stora. 
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3.3 Värderelevans 

 

Värderelevansen definieras som korrelationen mellan redovisade värden och marknadsvärden. 
41

 

En förbättrad värderelevans skulle därmed innebära starkare samband mellan företagets bokförda 

värden (resultat, eget kapital mm.) och företagets marknadsvärde (aktievärdet). I vår 

undersökning ingår inte att mäta värderelevansen. Vi ser förbättrade prognoser och förbättrad 

värderelevans som två olika aspekter av införandet av IAS/IFRS som kan samvariera men också 

gå åt olika håll. Värdering till verkligt värde och ändrad goodwillvärdering skulle t ex kunna ge 

en förbättrad värderelevans men samtidigt försvåra för att göra träffsäkra prognoser.  

Värderelevansen har dock betydelse för vår indirekta metod att mäta differensen mellan 

prognoser och resultatutfall med kursförändring. En förändring av värderelevansen vid 

införandet av IAS/IFRS skulle innebära en förändring av relationen mellan resultat- och 

kursförändring, och därmed utgöra en osäkerhetsfaktor i vår indirekta metod. 
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4. Förändringar av redovisningsreglerna till följd av införandet av IAS/IFRS 

 

Bland de viktiga förändringarna som IFRS/IAS har medfört hör att försiktighetsprincipen tonats 

ner och en mer neutral redovisning betonas, verkligt värde tillåts för vissa anläggningar, och att 

avskrivningar på till exempel goodwill inte längre görs utan eventuellt nedskrivningsbehov 

provas kontinuerligt. God redovisningssed tillämpas på olika sätt i Sverige beroende på storleken 

på företagen. Börsnoterade företag måste dessutom följa rekommendationerna från IAS/IFRS i 

sin koncernredovisning. Övriga icke-börsnoterade företag får välja att redovisa enligt 

redovisningsrådets rekommendationer eller att tillämpa IAS/IFRS i sin koncernredovisning.  

IAS/IFRS tillämpas endast på koncernredovisningen men påverkar även moderbolagets 

redovisning. Juridiska personer ska inte tillämpa IAS/IFRS utan ska istället tillämpa de 

nationella redovisningsreglerna redovisningsrådets rekommendationer samt ÅRL.
42

 

 

Det har gjorts en mängd forskning kring IFRS/IAS införande och hur det kommer att påverka 

redovisningen i Sverige och Europa. Stor del av forskningen tyder på att IFRS/IAS är mer 

kapitalmarknadsinriktad än tidigare rekommendationer. 
43

 Det innebär att informationen i de 

finansiella rapporterna i högre grad inriktar sig till kapitalmarknadens behov och i mindre grad 

till kreditgivarnas informationsbehov än tidigare. Värdering till verkligt värde, ändrad 

redovisning av goodwill är några av det förändringar som IFRS/IAS har bidragit med. 
44

 

 

IASB: s
45

föreställningsram är den teoretiska grunden för IAS/IFRS. De fyra viktigaste 

kvalitativa egenskaperna i föreställningsramen är begriplighet, relevans, tillförlitlighet och 

jämförbarhet. 

 Begriplighet: Informationen bör vara lättbegriplig för användarna, men det påpekas också 

att information inte får utelämnas på grund av att det kan vara svårt för vissa användare 

att förstå 
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 Relevans: Informationen skall vara relevant i meningen att den underlättar bedömningen 

av inträffade, aktuella och framtida händelser. Informationen är t ex relevant om 

årsredovisningen bekräftar de prognoser som analytikerna gjort på basen av 

kvartalsrapporter och annan information. (vilket inte minst är aktuellt för vår 

undersökning). 

 Tillförlitlighet: Informationen är tillförlitlig om den inte innehåller väsentliga fel och inte 

är vinklad 

 Jämförbarhet: Viktigt för att ge användarna möjlighet att jämföra utvecklingen över åren, 

vilket bl. a innebär att IAS/IFRS ställer krav på förändringar av tidigare års resultat och 

balansräkning vid förändringar av redovisningsprinciper eller korrigeringar av väsentliga 

fel.  

Utöver ovanstående egenskaper anges i föreställningsramen också några andra kvalitativa 

egenskaper såsom: korrekt bild, periodiserad redovisning, antaganden om fortlevnad, 

väsentlighet, neutralitet samt försiktighet
46

. 

Ovanstående teoretiska grunder har till stor del även funnits med i de tidigare tillämpade 

redovisningsnormerna (RR). Den stora skillnaden är att försiktighetsprincipen som hade en 

dominerande roll i RR har tonats ned i IAS/IFRS och neutralitetsprincipen tillkommit. Den 

innebär en övergång till att i större utsträckning värdera tillgångar till verkligt värde till skillnad 

från tidigare redovisning enligt RR då tillgångarna genomgående värderades till 

anskaffningsvärde. Värdering till verkligt värde i redovisningen innebär också en närmare 

koppling aktiemarknadens värdering av företagen eftersom deras beräkning av aktievärdet i stor 

utsträckning baseras på nuvärdesberäkning av nuvärdet för företagen.
47

 

Nedan följer en redogörelse av de viktigaste förändringarna som påverkat redovisningen i 

Sverige och som ligger till grund för varför IAS/IFRS bidragit till en mer 

kapitalmarknadsinriktad redovisning: 
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Tabell 1, Viktigaste skillnaderna mellan IAS/IFRS och RR 

IAS 16, Materiella anläggningstillgångar– 

Tillgångar värderas till anskaffningsvärdet 

alternativt det verkliga värdet men med 

förutsättningar av att alla likartade tillgångar 

värderas enligt samma princip. Omvärdering 

till verkligt värde sker direkt mot eget kapital. 

RR 12, Materiella anläggningstillgångar –  

Tillgångarna värderas till anskaffningsvärdet 

IAS 38, Immateriella tillgångar –  

Värdering enligt historiskt anläggningsvärde 

eller omvärderingsmetoden 

Omvärderingsmetoden innebär värdering till 

verkligt värde. Omvärderingens belopp 

redovisas direkt till eget kapital och inte via 

resultatet 

RR 15, Immateriella tillgångar –  

Värdering enligt historiska anskaffningsvärde 

IAS 38, Forskning och utveckling –  

Forskning skall kostnadsföras i 

resultaträkningen medan utvecklingskostnader 

ska aktiveras och bokföras som en tillgång om 

vissa villkor är uppfyllda 

RR 15, Forskning och utveckling –  

Forskning och utveckling aktiveras ej utan 

bokförs som en kostnad direkt mot resultatet 

 

IAS 38, Goodwill –  

Nedskrivningsprövning sker årligen, inga 

planenliga avskrivningar sker.  

 

RR 15, Goodwill –  

Planenliga avskrivningar på Goodwill 

 

IAS 40, Förvaltningsfastigheter–  

Värdering enligt historiskt anskaffningsvärde 

eller till verkligt värde. omvärderingen till 

verkligt värde sker via resultatet 

RR 24, Förvaltningsfastigheter –  

Värdering enl. historiskt anskaffningsvärde 

 

Källa: IAS/IFRS 2005 En jämförelse mellan International Accounting Standards och 

Redovisningsrådets rekommendationer
48
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4.1 IAS 16, Materiella anläggningstillgångar 

 

Värderingen av materiella anläggningstillgångar ska ske till anskaffningsvärdet, vilket är det pris 

på tillgången som företaget fick betala när den införskaffades. Efter första värderingstillfället 

finns möjligheten att värdera en tillgång enligt två olika metoder. Den första metoden utgår ifrån 

anskaffningsvärdet och sedan skrivs tillgången av årligen, den metoden kallas 

anskaffningsmetoden. Den andra metoden är omvärderingsmetoden och innebär att tillgången 

ska omvärderas till ett omvärderat belopp, som innebär verkligt värde. Omvärderingsmetoden är 

tänkt att minska så kallade ”dolda reserver” som kan uppkomma då företagen väljer 

anskaffningsmetoden. Värderas tillgången istället till verkligt värde är målet att det ska avspegla 

ett bättre värde på tillgången. Dock bygger omvärderingsmetoden på att det finns en fungerande 

marknad för tillgången som kan bestämma marknadspriset. För att få använda sig av verkligt 

värde värdering förutsätter det att alla liknande tillgångar redovisas till samma princip. 
49

 

Omvärderingen till verkligt värde görs direkt mot eget kapital och inte mot resultatet. 

 

4.2 IAS 38, Immateriella anläggningstillgångar 

 

För att en tillgång ska kunna räknas som en immateriell tillgång måste den först och främst 

uppfylla tillgångskriterierna: 

 Företaget ska ha kontroll över tillgången. 

 Den ska generera framtida ekonomiska fördelar. 

 Och händelsen ska vara verifierbar 

En Immateriell tillgång måste förutom de ovanstående tillgångskriterierna vara identifierbar och 

avskiljbar enligt IAS 38. 
50

 

Immateriella tillgångar värderas i stora drag till exakt samma metoder som materiella 

anläggningstillgångar. I regel värderas immateriella tillgångar vid första redovisningstillfället till 
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anskaffningsvärdet. Efter det första redovisningstillfället kan företagen välja att redovisa den 

immateriella tillgången genom anskaffningsvärdemetoden eller omvärderingsmetoden. 

 

4.2.1 IAS 38, Forskning och utveckling 

 

Utgifter för forskning skall kostnadsföras medan utgifter för utveckling skall aktiveras om vissa 

premisser är uppfyllda. Bland annat ska det vara tekniskt möjligt att färdigställa tillgången, den 

ska generera framtida positiva kassaflöden. Enligt tidigare normer fanns ingen valfrihet om 

forskning och utveckling skulle kostnadsföras eller aktiveras utan både forskning och utveckling 

kostnadsfördes mot resultatet. 
51

  

 

4.2.2 IAS 38, Goodwill 

 

Goodwill är en av redovisningsposterna som också har förändrats efter införandet av IAS/IFRS 

år 2005. Innan IAS/IFRS var företagen tvungna att skriva av goodwill och det vanligaste var en 

planenlig avskrivningstid på fem år. Efter införandet av IAS/IFRS skall företagen inte skriva av 

goodwill planenligt, istället ska företagen göra årliga nedskrivningsprövningar på 

goodwillpostens värde för att se om det föreligger nedskrivningsbehov.  

Det nya problemet som har uppstått med nedskrivningsprövningarna av goodwill är 

svårigheterna i att bedöma var övervärdet av förvärvet finns. Det finns två typer av goodwill, den 

första är den goodwill som uppstår i samband med förvärv och kallas också förvärvat goodwill. 

Den andra typen av goodwill är internt upparbetad goodwill som företagen kan skapa själva i 

form av humankapital eller företagets goda rykte. Dock får den senare goodwillposten inte 

redovisas som en tillgång. Problemet med förvärvad goodwill och nedskrivningsprövningar på 

goodwill är att företagen endast testar om det föreligger nedskrivningsbehov, inte vilken 

kassagenererande enhet som ligger bakom goodwillposten. I samband med företagsförvärv 

uppkommer en goodwillpost som består av framtida ökade kassaflöden som ska motivera 
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övervärdet på försäljningspriset. Med tiden finns det dock en risk att den förvärvade goodwillen 

övergår till internt upparbetad goodwill, trots att inget nedskrivningsbehov indikerats. 
52

 

Den viktigaste förändringen som påverkar vår undersökning är att goodwill nu inte behöver 

skrivas av genom planenliga avskrivningar, vilket kommer påverka företagens immateriella 

tillgångar väsentligt om en stor goodwill post finns. 
53

 

 

4.3 IAS 40, Förvaltningsfastighet 

 

Värdering av förvaltningsfastigheter gör enligt anskaffningsvärdet alternativt verkligt 

värdemetoden. Värdering till verkligt värdemetoden förutsätter inga krav på avskrivningar. 

Värdeförändringar slår direkt mot resultaträkningen vilket gör att fastighetsföretag kan få en hög 

volatilitet i resultatet om företagen redovisar till verkligt värde. Däremot ska värderingen bättre 

spegla tillgångens värde då värderingen tar hänsyn till marknadsutvecklingen. 

 

4.4 Harmonisering av redovisningsnormer 

 

USA har sedan länge haft en kapitalmarknadsinriktad redovisning vilket betyder att priserna 

påverkas av effekter på marknaden samt att investerarna ses som de viktigaste intressenterna.
54

 

Sverige använder sig av ÅRL med kompletteringar och praxis från RR där försiktighetsprincipen 

har varit en av de viktigaste principerna i redovisningen. Detta för att skydda kreditmarknaden 

genom att inte övervärdera tillgångar och skulder skyddas kreditgivarna. 
55

 

IAS/IFRS som är mer kapitalmarknadsinriktad infördes år 2005 i Europa som harmoniserade 

svensk redovisningspraxis mot det Amerikanska US GAAP. Vilket har inneburit att svensk 

redovisningspraxis har gått från att vara kreditgivarinriktad till kapitalmarknadsinriktad. 
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Harmoniseringen har förenklat komparabiliteten mellan amerikansk och europeisk redovisning 

vilket underlättar för handel och investeringar mellan länderna.
56

 

Christhoper Nobes som är professor inom redovisning vid Royal Holloway (University of 

London) delar upp finansiell rapportering i två olika grupper där den Anglosaxiska gruppen 

består av länder med stark aktiemarknad och där informationen i rapporterna ligger i fokus för 

aktieägarna och där övriga intressenter kommer i andra hand. 
57

 Den kontinentala gruppen 

koncentrerar sig mer på att informationen går ut till kreditgivarna (Banker och staten), dessa 

länder har inte lika stark aktiemarknad utan företagen finansieras till stor del genom kreditgivare 

i form av lån. 
58

 

Tabell 2, Skillnader mellan Anglosaxisk och Kontinental redovisningspraxis 

 

Källa: Nobes. C., 1998, Towards a general model of reasons for international differences in 

financing reporting 
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Bilden ovan förklarar skillnader mellan det anglosaxiska och det kontinentala synsättet. I och 

med införandet av IAS/IFRS har Sveriges redovisningspraxis gått mer mot det anglosaxiska 

hållet. 

I en senare forskningsrapport menar Nobes (2013) att det i litteraturen har framgått att IAS/IFRS 

blivit omfattande implementerat i världen idag. Litteraturen nämner bland annat att IAS/IFRS 

blivit spridd till över 100 länder med över 12 000 företag. Nobes ifrågasätter denna bild av att 

harmoniseringen utvecklats långt. Han nämner bland annat att IAS/IFRS tolkas på olika sätt i 

många länder. Kraven på tillämpningen av IAS/IFRS i många länder är begränsat till vissa syften 

som exempel inom EU där kraven på tillämpningen av IAS/IFRS är begränsat till börsnoterade 

företag i deras koncernredovisning. Nobes nämner även att översättningsproblem på det 

språkliga planet har medfört till att regler tolkas på olika sätt.
59
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5. Tidigare forskning 
 

I en tidigare forskningsrapport av Tan, Wang och Weleker (2011) görs en omfattande 

undersökning där en jämförelse kring hur införandet av IAS/IFRS bidragit till hur analytikernas 

prognosträffsäkerhet påverkats nationellt samt internationellt. Slutsatserna från undersökningen 

är att IAS/IFRS har påverkat träffsäkerheten positivt för analytiker som är verksamma 

internationellt. Däremot visade rapporten på en oförändrad träffsäkerhet för analytiker som gör 

prognoser nationellt. Resultatet av undersökningen är att IAS/IFRS har bidragit till en mer 

jämförbar redovisning mellan länder och underlättat prognossättning för analytiker som verkar 

internationellt.
 60

 

Enligt Daske, Hail, Leuz och Verdi (2008) samt Wang, Young och Zhuan (2008) påverkas 

prognoserna positivt av anpassningen till IAS/IFRS redovisningsregler.
61

 Deras studier visar på 

att länder som frivilligt valt att anpassa sig till IAS/IFRS redovisningsregler har fått en mer 

markant förändring av prognosträffsäkerheten till skillnad från de länder som obligatoriskt blev 

tvungna att redovisa enligt IAS/IFRS, men båda har påverkat positivt. Studierna visar även på att 

harmoniseringen leder till en minskad kostnad för analytikerna att förstå andra länders 

redovisning. 
62

 Ray Ball (2012)  har gjort en undersökning som jämför fördelar och nackdelar 

med införandet av IAS/IFRS. Även han har kommit fram till att IAS/IFRS främjar en 

kapitalmarknadsinriktad redovisning.
63

 

 

Vi har funnit ytterligare en forskningsrapport gällande undersökningar om införandet av 

IAS/IFRS i praktiken medfört förbättrad information för aktiemarknaden. Denna har gällt att 

genom regressionsanalys undersöka i vilken mån sambandet mellan redovisat resultat och 

aktiekurs förbättrats, med andra ord i vilken mån värderelevansen har förbättrats. Bartov, 
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Goldberg, Myungsun (2005) har gjort en sådan undersökning presenterat i rapporten 

”Comparative Value Relevance Among German, US and International Accounting Standards: A 

German Stock Market Perspective”. Undersökningen gäller visserligen jämförelse av German 

GAAP med IAS/IFRS och US GAAP men det torde vara relevant för Sverige också eftersom 

German GAAP inte skiljer sig så mycket från RR. Enligt rapporten fann man bättre samband 

mellan redovisning och aktiekurs vid tillämpning av US GAAP och IAS/IFRS än vid tillämpning 

av German GAAP.
64

 

Det finns dock forskare som inte anser att övergången till IAS/IFRS medfört en tillräckligt 

förbättrad redovisning för aktiemarknaden. Forskaren Walter P Schuetze är i sin rapport ”What 

Are Assets and Liabilities?” är mycket kritisk mot den redovisning som tillämpas i USA (US 

GAAP), och eftersom den liknar IAS/IFRS gäller den kritiken också IAS/IFRS. Han menar att 

redovisningen har blivit för komplicerad och att varken analytiker, investerare eller 

företagsledningar till fullo kan förstå redovisningen.
65

  

En annan forskare som är mycket kritisk är Ilia D. Dichev i sin artikel ”On the Balance- Sheet 

Based Model of Financial Reporting”. Han menar att US GAAP (och därför även IAS/IFRS) är 

för mycket inriktad på olika komplicerade värdering av balansposter, utan han anser att 

redovisningen i stället borde vara mer inriktad på matchning av intäkter och kostnader.
66

 

Laux och Leuz (2009) refererar till en diskussion där motståndarna mot verkligt värde 

redovisning menar att redovisningen till verkligt värde förstärker högkonjunkturer och kan 

orsaka en nedgående spiral när det vänder. Författarna refererar också till två motsatta åsikter i 

debatten där den ena åsikten handlar om att värdering till verkligt värde har ett starkt bidrag till 

finanskriser. Den andra åsikten menar att värdering till verkligt värde endast är ett mått på 

någonting som sker. Författarna menar att ingen av åsikterna är helt sanna och att åsikterna beror 
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på okunskap i hur verkligt värde fungerar i redovisningen. Författarna anser heller inte att en 

återgång till historiskt anskaffningsvärde är en lösning till problemet.
67

 

De ovanstående forskningsrapporterna är internationella. Vi har dock inte funnit någon forskning 

som undersöker i vilken mån införandet av IAS/IFRS förbättrat informationen till den svenska 

aktiemarknaden. 
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6. Empiriskt resultat och analys 

 

6.1 Kvantitativ undersökning 

Som metoden beskriver hämtas data från de kvartalsrapporter som publiceras under åren 1999 

samt 2006. I och med att rapporten släpps som ett pressmeddelande sker en direkt effekt på 

aktiemarknaden. Nedan följer det resultat som har kunnat utmätas från 26 företag på A-listan. 

Resultatet sträcker sig över 4 kvartal per år och är mätt i procent kursförändring. Den insamlade 

data som har tagits fram kommer att analyseras med hjälp av en hypotesprövning för att 

identifiera om det finns en signifikant skillnad på kursavvikelserna efter införandet av IAS/IFRS. 

företagen 1999 

Resultat för 

Q1 

Resultat för 

Q2 

Resultat för 

Q3 Resultat för Q4 

Assa Abloy 3.49% 1.71% 7.41% -0.74% 

Atlas Copco -7.5% 8.75% 3.89% 0.24% 

Autoliv Inc -9.5% 5.43% -1.79% 1.67% 

Ericsson -2.12% 8.92% 15.06% 9.01% 

Swedbank -4.87% 1.92% -3.35 1.63% 

Industrivärden 0% 0.77% 0% -5.21% 

Getinge 2.27% -1.75% -9.43% -1 % 

Hexagon -7.43% -2.05% 1.43% -4.48% 

Hufvudstaden -4.66% 1.68% 2.04% 0 % 

Investor 2.35% 3.23% 3.5% 1.23% 

Kinnevik 1.64% -1.73% -0.76% -4.76% 

MTG -2.05% 2.56% -2.63% -1.9% 

NCC 2.94% 0 % 2.38% 6.21% 

Nordea Bank 1.92% 1.51% 1.32% -1.44% 

SCA 2.65% 3.06% 1.37% -3.07% 

Scania 0 % 25 % -1.47% 0 % 

SEB -1.4% -1.12% 0.68% 0 % 

Securitas 0 % -0.85% 1.58% 8.52% 

SHB 7.86% 9.38% -0.99% 4.32% 

Skanska -1.35% -0.63% -2.96% -1.78% 

SKF 11.97% 0.6% -2.15% -4.22% 

SSAB -0.97% -4.18% -0.97% -3.98% 

Stora Enso 0 % -2.64% -1.8% -2.85% 

Swedish Match 1.06% -0.31% -0.33% 0 % 

Trelleborg 1.17% 3.79% 0.67% 0.73% 

Volvo -3% -1.76% -0.69% -0.47% 

Summa 84,17% 95,33%             70.62%            69.46%  

Genomsnitt       3,24%        3,67%                2,72%               2,67% 
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Företagen 2006 

Resultat för 

Q1 

Resultat för 

Q2 

Resultat för 

Q3 

Resultat för 

Q4 

Assa Abloy 0 % 1.73% 2.33% 1.7% 

Atlas Copco 2.69% -5.25% 3.8% -3.71% 

Autoliv Inc -1.09% 0.5% -0.6% -2.38% 

Ericsson -1.86% 0.44% -0.9% -0.36% 

Swedbank -3.57% 2.8% 4.92% -0.89% 

Industrivärden 2.51% -1.56% -0.67% -0.19% 

Getinge 0.8% -0.85% -1.68% 0.66% 

Hexagon 0.93% 4.17% 5.13% 0.17% 

Hufvudstaden -0.86 -1.33% 1.12% -3.75% 

Investor -1.02% -2.64% 2.2% -0.88% 

Kinnevik -0.46% 2.32% -0.54% 1.31% 

MTG 5.22% -6.14% 7.82% 1.28% 

NCC -2.8% -7.63% 3.69% -1.93% 

Nordea Bank -2.35% 5.54% -0.4% 0.72% 

SCA -0.89% -4.75% -2.5 -1.74% 

Scania 0 % 3.16% 11.09% -1.67% 

SEB 0 % 1.86% -0.24% -2.82% 

Securitas -0.33% 11.24% -4.07% 0.24% 

SHB -3.45% -2.72% -4.69% -2.71% 

Skanska -1.15% 0.92% -4.43% -0.66% 

SKF -2.24% -5.19% -2.35% 7.31% 

SSAB 11.76% -10.11% -1.69% 0.6% 

Stora Enso 3.41% -1.4% 1.07% -1.24% 

Swedish Match -2.21% 0 % 2.61% -2.2% 

Trelleborg -6.38% 5.88% 1.38% 11.7% 

Volvo 4.23% -1.08 1.11% 0.39% 

Summa  62.21% 91.21% 73.03% 53.21% 

Genomsnitt       2,39% 3,5 %           2,81%             2,05% 
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6.2 Analys av kvantitativ data 

 

Den totala genomsnittliga kursförändringen för år 1999 uppgick till 3,11 %. Kvartal två hade den 

högsta genomsnittliga kursförändringen om 3,67 % och kvartal fyra hade den lägsta 

genomsnittliga kursförändringen om 2,67 %. 

Den totala genomsnittliga kursförändringen för år 2006 uppgick till 2,72 %. Kvartal två hade den 

högsta genomsnittliga kursförändringen om 3,5 % och kvartal fyra hade den lägsta 

genomsnittliga kursförändringen om 2,05 %. 

Den genomsnittliga kursförändringen på 3,11 % för år 1999 och 2,72 % för år 2006 innebär 

indirekt en bättre prognosträffsäkerhet efter införandet av IAS/IFRS.  

Som angivet under avsnittet Metod finns det ett antal osäkerhetsfaktorer (a-d) som har påverkat 

vår beräkning av prognosernas träffsäkerhet. Nedan görs en djupare analys av osäkerhetsfaktor 

a) ”Kursförändringar påverkas inte bara av skillnaden mellan resultat och prognos utan kan 

komma att påverkas av ledningens uttalanden om framtidsutvecklingen, företagsförändringar 

mm. vilket också ger en effekt på börskursen” 

Enligt tabellen finner vi en stor kursförändring på 25 % för Scanias andra kvartal år 1999. En 

förklaring till detta är att Scania skickat ut ett pressmeddelande om att AB Volvo kommit 

överrens med Investor att förvärva hela dess aktieinnehav i Scania.
68

  

Den näst största kursförändringen återfinnes hos Ericssons kvartal tre år 1999. Kursförändringen 

uppkom till dryg 15 %. En förklaring till detta torde vara att Vd:n angivit bättre framtidsutsikter 

än väntat i den tredje kvartalsrapporten.
69

 SKF visade en ökad kurs med 12 % första kvartalet. 

Skälet är att SKF hade en extrem resultatåterhämtning efter en förlust 1998.
70

 

För år 2006 stod SSAB för de största kursförändringarna i både kvartal ett och två. Kvartal ett 

speglades av en uppgång på ca 12 % och kvartal två stod för en nedgång på ca 11 %. Dessa 

skillnader kan förklaras med att den första kvartalsrapporten utgav positiva framtidsutsikter. 
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Varpå det andra kvartalet belastades med en oväntad framtida kostnad och en minskad 

produktion.
71

 Ytterligare uppstod en stor kursavvikelse för Securitas under sitt kvartal 2 år 2006 

med en kursökning på 11 %. Resultatet var bra men anledningen till den stora kursuppgången 

skulle också vara att man samma dag också skickade ut ett pressmeddelande om att VD för 

koncernen skulle avgå.
72

 Trelleborg visade en kursutveckling på 12 procent fjärde kvartalet 

2006. Vi har inte kunnat finna en annan anledning än att Trelleborg hade en bra 

resultatutveckling under kvartalet.
73

 

I de ovanstående kursförändringarna finns exempel på de brister som kan uppkomma i och med 

vår indirekta metod som används för att mäta analytikernas prognosträffsäkerhet. Det kan 

uppkomma kursförändringar till följd av ny information som beror på andra händelser än 

skillnaden mellan analytikernas prognoser och resultatutfall. 

 

6.3 Hypotesprövning 

 

Av våra empiriska data beräknas den genomsnittliga börskursförändringen och visar på att år 

1999 har en högre genomsnittlig förändring än år 2006; 3,11 procent jämfört med 2,72 procent. 

Detta skulle indirekt innebära att analytikernas prognossäkerhet har förbättrats marginellt efter 

införandet av IAS/IFRS men vi kan inte säga att det beror på förändringen i redovisningspraxis 

då avvikelsen inte är tillräckligt stor för att slumpen skulle kunna ligga till grund för skillnaden. 

Dessutom är beräkningarna baserade på ett statistiskt urval och inte en beräkning för hela 

populationen som omfattar alla börsbolag. För att vara mer säkra på beräkningarna görs därför en 

hypotesprövning för att ta reda på om avvikelsen är statistiskt säkerställd.  Vi antar att 

kursförändringarna är normalfördelade och att vi därför kan tillämpa 

standardnormalfördelningskurvan för vår hypotesprövning. Standardnormalfördelningskurvan 

förutsätter känd varians för hela populationen (alla börsföretag), men eftersom vårt urval är 104 

observationer för respektive år är det en god approximation att beräkna variansen baserat det 
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statiska urvalets siffror.
74

 Som tidigare nämnts är det rimligt att använda en signifikantnivå om 5 

%. 

Signifikansen är ett mått på om det observerade värdet är tillräckligt avvikande för att kunna dra 

slutsatser om att inte slumpen har påverkat medelvärdet och avgjort resultatet. Därför testar vi de 

två observerade värdena mot varandra i en hypotesprövning. 

 

Begreppsförklaring: 

                                               

 ̅                                                       

                                                 

 ̅                                                                   

                                         

                                             

                                                   
                                                              
                                                                              

   

                                                
   

Ur sammanställningen av kursförändringarna vid publicering av kvartalsrapporterna under åren 

1999 och 2006 (se kapitel 5.1) kan ett resultat sammanställas för beräkning av varians samt 

hypotesprövning. 

 

 ̅              ̅                          ̅     
          

 ̅              ̅                   ̅     
         

 

Genomsnittet  ̅1999 var högre än  ̅2006 vilket innebar större genomsnittliga kursavvikelser år 1999 

än efter införandet av IAS/IFRS år 2006. Indirekt skulle detta innebära att analytikernas 

prognoser blivit bättre efter införandet av IAS/IFRS. 

För att se om kursavvikelsen är signifikant gör vi en hypotesprövning av resultatet. 
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Beräkning av variansen i det statistiska urvalet: 

   
     ̅  

   
 

               År 1999:                       År 2006: 

     
  

       

     
                                                                 

  
        

     
 

                
                                                 

       

                  

                  

 

  : Införandet av IAS/IFRS har inneburit en ökad kursförändring och därmed indirekt en 

försämrad prognosträffsäkerhet. 

  : Införandet av IAS/IFRS har inneburit en minskad kursförändring och indirekt en förbättrad 

prognosträffsäkerhet. 

 

   ska förkastas till fördel för    om: 

 ̅  ̅

√
  
 

  
 

  
 

  

    

 

σ
2
 avser hela populationens varians men eftersom urvalet består av 104 observationer ger 

variansen för det statistiska urvalet s
2 

en god approximation av populationen. 
75

 

 

     
                        

       

Vi använder oss av en signifikansnivå α=0,05 vilket innebär att zα=1,645 
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 Newbold. P, Carlson. L.W, Thorne. B., 2001, Statistics for Business and Economics, Pearson education 

 

              ̅       
              ̅       
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Beräkning: 

         

√
     

   
 

    

   

       

 

0,88 är lägre än 1,645 vilket innebär att  ̅  3,11 är inte tillräckligt mycket större än  ̅  2,72 för 

att det ska vara signifikant vid 5 % signifikansnivå vilket innebär att vi inte kan förkasta 

hypotesen H0 och därför inte dra några slutsatser om att    är sann. Den observerade skillnaden i 

genomsnittlig kursförändring avviker inte tillräckligt mycket vid de observerade åren för att 

kunna säga att IAS/ IFRS har bidragit till bättre resultatprognoser. 

 

6.4 Begränsad kvalitativ förstudie 

 

Vår kvalitativa förstudie bygger på frågor till så många analytiker som möjligt ur det urval av 

företag som ingår i undersökningen. Av de analytiker som kontaktades var det 8 av 14 analytiker 

som var villiga att utföra intervjun. De 8 analytikerna var fördelade på olika 

banker/finansinstitut. I vår förfrågan överenskom att respektive analytikers svar inte skulle 

publiceras utan endast redovisas som ett samlingsresultat. 

Frågorna ställdes enligt bilaga 2: 

1. Bedömer Du att IFRS medfört bättre, sämre eller likvärdiga möjligheter att göra bra 

resultatprognoser för det närmaste kvartalsbokslutet och årsbokslutet?  

 

2. Om svaret är bättre eller sämre vad är det främsta skälet till detta? 

 

Svaren av analytikerna: 

Alla analytiker bedömer att IAS/IFRS inte medfört några effekter på deras förmåga att göra 

resultatprognoser för det närmaste kvartalsbokslutet. Trots att alla analytiker ansåg att IAS/IFRS 

inte haft någon effekt på deras prognosförmåga bad vi ändå om en motivering till svaret.  
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En analytiker ansåg att IAS/IFRS har bidragit till en positiv förändring av redovisningen på 

detaljnivå men att analytiker tar hänsyn till en mer övergripande bedömning av de finansiella 

rapporterna och att IAS/IFRS inte påverkar analytikerna i deras resultatprognoser. 

Flertalet analytiker var av åsikten att införandet av IAS/IFRS överlag har medfört bättre 

redovisningsregler. Framförallt framhöll de den förändrade redovisningen av goodwill och 

aktivering av utvecklingskostnader men förändringen har inte bidragit till någon bättre 

prognosförmåga. 

 

6.5 Koppling till tidigare forskning 

 

Vår undersökning tyder på att införandet av IAS/IFRS inte innebär att analytikerna kunnat öka 

träffsäkerheten i sina resultatprognoser och vi kan därför inte fastställa att införandet av 

IAS/IFRS har bidragit till en mer kapitalmarknadsinriktad redovisning. Detta skiljer sig generellt 

från den tidigare forskning som Tan, Wang och Weleker (2011)
76

, Daske, Hail, Leuz och Verdi 

(2008)
77

 samt Wang, Young och Zhuan (2008)
 78

  redovisar. De anger att prognosernas 

träffsäkerhet har blivit bättre efter införandet av IAS/IFRS. Dock finns det ett undantag i Tan, 

Wang och Welekers undersökning som tyder på att analytikerna på nationell nivå inte har fått 

någon förbättrad prognosträffsäkerhet efter införandet av IAS/IFRS. 

 

Ray Ball (2012) redovisar föredelar och nackdelar med införandet av IAS/IFRS och har dragit 

slutsatsen att redovisningen blivit mer kapitalmarknadsinriktad då internationella investerare 

enklare kan jämföra redovisningen. 
79
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 Daske. H, Hail. L, Leuz. C, Verdi. R., (2008) provide early evidence of the economic consequences of 

mandating IFRS around the world, Vol 56, Issue 5, pp.1085-1142, Journal of accounting research 
78 Wang. X, Young. D, Zhuan. Z., 2008, The Effects of Mandatory Adoption of International 

Financial Reporting Standards on Information Environments, Unpublished paper, The Chinese 

University of Hong Kong 
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 Ball. R., 2012, International Financial Reporting Standards (IFRS): Pros and cons for investors, 

University of Chicago  
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Bartov, Goldberg, Myungsun (2005) kommer fram till att korrelationen mellan redovisat resultat 

och prognoser har haft en positiv påverkan efter införandet av IAS/IFRS. 
80
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7. Slutsats 

 

Syftet med undersökningen är att analysera om införandet av IAS/IFRS har medfört ökad 

aktiemarknadsinriktning i meningen att analytikerna kan göra träffsäkrare prognoser för 

kvartalsboksluten.  

 

Resultatet från den kvantitativa beräkningen visade på marginellt bättre prognoser efter 

införandet av IAS/IFRS.  Vi kunde dock inte signifikant fastställa detta vid den bestämda 

signifikansnivån 5 % och kan därför inte dra slutsatser om att införandet av IAS/IFRS har gett en 

förändring i analytikernas prognosträffsäkerhet. Detta medför således att vi i vår undersökning 

inte kan avgöra om de ändringar som IAS/IFRS har inneburit bättre information till 

aktiemarknaden. Vi har genomfört undersökningen genom en indirekt metod vilket innebär att 

resultatet måste tolkas med en viss försiktighet enligt osäkerhetsfaktorerna (se kapitel 2). 

Den kompletterande kvalitativa förstudien utgör ett komplement till den kvantitativa empirin 

bestående av åtta intervjuer av analytiker varav samtliga är eniga om att införandet av IAS/IFRS 

inte har medfört någon förändring i träffsäkerheten för prognoserna. 
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9. Bilagor 

 

9.1 Bilaga 1. De förändringar som har skett i och med införandet av IAS/IFRS 

 

IAS 1, Föreställningsram för utformning 

av finansiella rapporter- Klara riktlinjer om 

hur redovisningen skall utföras.  

RR 22, Föreställningsram för utformning 

av finansiella rapporter –  

Inga motsvarande rekommendationer finns 

från tidigare utan här tillämpas ÅRLs 

bestämmelser 

IAS 2, Redovisning av varulager – 

Tillåter att anskaffningsvärdet beräknas enl. 

FIFO. Tar även upp möjligheten att tillämpa 

marknadsvärdering för biologiska tillgångar 

som skördats. 

RR 2, Redovisning av varulager-   

Tillåter utöver värdering enl. FIFO även 

möjligheten att värdera enl. LIFO.  

Biologiska tillgångar värderas enl. 

anskaffningsvärdet. 

IAS 7, Redovisning av kassaflöden – 

Tar ställning till att kassaflöden ska redovisas 

enl. den direkta metoden då metoden kan ge 

information som är användbar för bedömning 

av framtida kassaflöden. 

RR 7, Redovisning av kassaflöden – 

Motsvarande ställningstagande tas ej upp i 

RR 7 

IAS 11, Entreprenader och liknande 

uppdrag – 

Succesiv vinstavräkning ska tillämpas 

RR 10, Entreprenader och liknande 

uppdrag – 

Ger i vissa fall ett undantag för redovisning i 

juridisk person. En central del är att succesiv 

vinstavräkning inte gäller enl. IL. 

 

IAS 12, Inkomstskatter –  

Uppskjutna skatter redovisas till nominella 

belopp (utan diskontering).  

RR 9, Inkomstskatter –  

Uppskjutna skatter redovisas likadant som 

IAS 12 mot undantag för vissa 

”substansförvärv” där skattevärderingen varit 

en betydande del av förvärvet. Värderingen 

av den uppskjutna skatten baseras då på 

köpeskillingen. 

RR 9 innehåller även ett undantag för 

obeskattade reserver i juridisk person där 

uppskjutna skatter hänförliga till obeskattade 

reserver redovisas som en del av de 

obeskattade reserverna. 

IAS 16, Materiella anläggningstillgångar– 

Tillgångar värderas till anskaffningsvärdet 

alternativt det verkliga värdet men med 

förutsättningar av att alla likartade tillgångar 

värderas enligt samma princip. Omvärdering 

till verkligt värde sker direkt mot eget kapital. 

RR 12, Materiella anläggningstillgångar –  

Tillgångarna värderas till anskaffningsvärdet 
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IAS 18, Intäkter –  

Redovisning av intäkter sker i enlighet med 

RR 11 mot undantag av vissa fall av succesiv 

vinstavräkning 

RR 11, Intäkter – 

Succesiv vinstavräkning skiljer sig i vissa fall 

kring redovisning i juridisk person då 

inkomstskattelagens regler tillämpas. 

IAS 22, Koncernredovisning –  

Negativ Goodwill redovisas som en 

avdragspost på koncernbalansräkningens 

tillgångssida. 

IAS 22 innebar att alla förvärv som skedde 

efter 1995 omräknas enligt 

rekommendationen 

 

RR 1:00, Koncernredovisning –  

Negativ Goodwill redovisas som en 

avsättning 

IAS 20, Redovisning av statliga stöd –  

Statligt stöd som avser förvärv av 

anläggningstillgång reducerar tillgångens 

redovisade värde eller redovisas som en 

intäkt som periodiseras 

BFN R 5, Redovisning av statliga stöd –  

Statligt stöd reducerar 

anläggningstillgångens redovisade värde 

IAS 21, Redovisning av effekter av 

ändrade valutakurser –  

Tillåter ”allowed alternative” där 

kursförluster som uppkommer i samband med 

valutor vars värde sjunker kraftigt och inte 

kan säkras får inkluderas i anskaffningsvärdet 

för en tillgång 

Koncernmässig Goodwill för 

utlandsverksamhet får omräknas till 

rapportvalutan enligt bokslutskurs eller 

historisk kurs 

RR 8, Redovisning av effekter av ändrade 

valutakurser –  

Tillåter inte allowed alternative 

Koncernmässig Goodwill för 

utlandsverksamhet omräknas till 

rapportvalutan enligt bokslutskurs 
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IAS 34, Delårsrapportering –  

Ett företag får ange att de tillämpar IAS/IFRS 

även om delårsrapportering inte ges ut 

RR 20, Delårsrapportering –  

Görs i enlighet med ÅRL och lagen om 

Börs- och clearingverksamhets 

bestämmelser om delårsrapportering 

IAS 38, Immateriella tillgångar –  

Värdering enligt historiskt anläggningsvärde 

eller omvärderingsmetoden 

Omvärderingsmetoden innebär värdering till 

verkligt värde. Omvärderingens belopp 

redovisas direkt till eget kapital och inte via 

resultatet 

RR 15, Immateriella tillgångar –  

Värdering enligt historiska 

anskaffningsvärde 

IAS 39, Finansiella tillgångar–  

Finansiella tillgångar redovisas till verkligt 

värde  

Vissa finansiella skulder redovisas till verkligt 

värde 

Motsvarande rekommendationer 

hänvisas till ÅRL –  

Finansiella tillgångar värderas i huvudsak 

till lägsta värdets princip 

IAS 40, Förvaltningsfastigheter–  

Värdering enligt historiskt anskaffningsvärde 

eller till verkligt värde. omvärderingen till 

verkligt värde sker via resultatet 

RR 24, Förvaltningsfastigheter –  

Värdering enl. historiskt anskaffningsvärde 

 

 

 
 
 
 
 

IAS 27, Koncernredovisning –  

Förvärvade dotterbolag redovisas alltid i 

koncernredovisningen enligt 

förvärvsmetoden 

Andelar i dotterföretag kan redovisas till 

anskaffningsvärdet enl. 

kapitalandelsmetoden eller verkligt 

värdemetoden 

RR 1:00 Koncernredovisning 

Förvärvade dotterbolag redovisas enligt 

förvärvsmetoden och i vissa fall ska 

kapitalandelsmetoden tillämpas 

Andelar i dotterföretaget redovisas till 

anskaffningsvärdet 

IAS 28, Intresseföretag –  

Ägarföretagets andelar i intresseföretaget 

redovisas till anskaffningsvärde enligt 

kapitalandelsmetoden eller till verkligt värde 

RR 13, Intresseföretag –  

Ägarföretagets andelar i intresseföretaget 

redovisas till anskaffningsvärdet 

IAS 31, Joint Ventures –  

Andelar i ett joint venture redovisas enl. IAS 

39 

RR 14, Joint Ventures –  

Andelar i ett joint venture redovisas i 

koncernredovisningen till anskaffningsvärde 

eller (i ett intresseföretag) enl. 

kapitalandelsmetoden 
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9.2 Bilaga 2. Frågor till Intervjun 

 

Intervjufrågor 

 

Hej! Jag och min uppsatskamrat gör en undersökning om hur införandet av IFRS har påverkat 

analytikernas förmåga att göra prognoser. Vi jämför med en situation 1999 då IFRS ännu inte 

tillämpades. Undersökningen är ett komplement till en kvantitativ undersökning och består endast av 

två frågor.  Svaren kommer att behandlas konfidentiellt och endast presenteras som ett samlat svar från 

samtliga analytiker. 

Några viktiga förändringar som IFRS har inneburit är t.ex: 

 För anläggningstillgångar kan anskaffningsvärdemetoden eller omvärderingsmetoden tillämpas. 

Omvärderingsmetoden innebär omvärdering till verkligt värde via eget kapital och inte över 

resultaträkningen. Tidigare gällde endast anskaffningsmetoden. 

 För förvaltningsfastigheter gäller värdering till anskaffningsvärde eller verkligt värde. 

Omvärdering till verkligt värde redovisas över resultaträkningen och ingår i rörelseresultatet 

 För Goodwillposter görs årliga prövningar av nedskrivningsbehovet och eventuella 

nedskrivningarna redovisas över resultaträkningen som kostnad. Tidigare gjordes planenliga 

årliga avskrivningar av goodwillposter. 

 För Forskning och Utveckling gäller att forskning skall kostnadsföras direkt medan 

utvecklingskostnader normalt skall aktivers som en tillgång och skriva av genom årliga 

avskrivningar. Tidigare fanns valfrihet för om forskning som utveckling skulle aktiveras eller 

kostnadsföras. Normalt kostnadsfördes såväl forskning som utveckling 

 

Vi har följande frågor 

1. Bedömer Du att IFRS medfört bättre, sämre eller likvärdiga möjligheter att göra bra 

resultatprognoser för det närmaste kvartalsbokslutet och årsbokslutet?  

 

2. Om svaret är bättre eller sämre vad är det främsta skälet till detta? 
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9.3 Bilaga 3, Begreppsförklaringar 

 

A/B aktier 

Skillnaden mellan en A och en B-aktie är rösträtten vid bolagsstämman. A-aktierna har ett högre 

röstvärde en B-aktierna, men i övrigt så skiljer sig de sig inte från varandra.  B-aktien är normalt 

den mest likvida aktien (Den som det handlas mest med på aktiemarknaden) medan A-aktierna 

mer representerar ägarstrukturen i form av röster och inte är lika likvid.
81

 

Försiktighetsprincipen 

Försiktighetsprincipen är en princip som används inom redovisning. Med försiktighetsprincipen 

menas att tillgångar och skulder skall värderas med försiktighet. Endast konstaterade kostnader 

och intäkter får tas upp i redovisningen. En under eller övervärdering av tillgångar får inte ske, 

och därför skall värderingen ska ske med försiktighet. Denna princip främjar kreditgivarna vars 

uppsåt är att säkra sina tillgångar om företaget skulle få betalningssvårigheter och då vara säkra 

på att värdet på deras tillgångar är värderade med försiktighet. 
82

 

Årsredovisningslagen 

Årsredovisningslagen (ÅRL) trädde i kraft 1995 och är ett regelverk för redovisningen av 

förårsredovisning, koncernredovisning och kvartalsredovisning. Regelverket innehåller 

anvisningar om hur företagen ska redovisa sina tillgångar och skulder, ÅRL kompletteras även 

med praxis och rekommendationer från Redovisningsrådets. År 2005 infördes International 

Financial Reporting Standards (IFRS) och alla börsnoterade företag skall tillämpa 

rekommendationerna i sin koncernredovisning, Vilket har inneburit förändring jämfört med 

årsredovisningslagen och Redovisningsrådets rekommendationer.
83
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 http://www.swedbank.se/privat/spara-och-placera/aktier/fragor-och-svar/index.htm 
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 Grönlund. A, Tagesson.T, Öhman. P., 2010, PrincipbaseradRedovisning, Studentlitteratur 
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 http://www.e-conomic.se/bokforingsprogram/ordlista/arsredovisningslagen 

http://www.swedbank.se/privat/spara-och-placera/aktier/fragor-och-svar/index.htm
http://www.e-conomic.se/bokforingsprogram/ordlista/arsredovisningslagen
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US GAAP 

Det är organisationer som Committee of Accounting Procedure (CAP) och Financial Accounting 

Standard Board (FASB) med flera som har bidragit med dessa rekommendationer.
84

 

US GAAP skiljer sig från det svenska Årsredovisningslagen i anseende om vem som är den 

viktigaste intressenten att ta hänsyn till i de finansiella rapporterna. US GAAP ser investerarna 

som den viktigaste intressenten och använder därför praxis som gynnar investerarnas 

informationsbehov.
85

 

Börsindex 

Börsindex eller aktieindex är en samling av den sammanlagda utvecklingen för ett visst antal 

aktier. OMXS 30 till exempel är utvecklingen för de 30 mest omsatta aktierna på 

stockholmsbörsen. Det finns t ex också en index för stockholmsbörsens totala utveckling. En 

börsindex som omfattar många företag speglar aktiemarknadens marknadsutveckling, d.v.s. 

speglar marknadsutvecklingen i form av konjunkturförändringar mm. men inte enskilda företags 

resultatförändringar som sker på grund av ineffektivitet eller effektivisering eftersom dessa 

effekter tar ut varandra då många företag ryms inom index. Index visar hur en förändring av alla 

sammanlagda aktier har varit över tid från ett specifikt datum och värde.
86

 

K4-företag 

K4 är en del av bokföringsnämndens K-projekt. K-projektet är en uppdelning av företag efter 

storlek och den ger även restriktioner för hur redovisningen för de olika företagen ska gå till. 

Syftet med K-projektet är att göra det tydligare och enklare för företag att redovisa. Speciellt K-1 

redovisningsnormer är strikta och relativt enkla. K-4 företag är stora börsnoterade företag som 

ska redovisa enligt IFRS. 
87
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 Berg. F, Persson. A., 2003, Skillnader mellan IAS/IFRS och Svenska redovisningsprinciper, 

Magisteruppsats I företagsekonomi vid Göteborgs Universitet 
85

 Weißenberger.B.E, Stahl. A.B , Vorstius.S ., 2004, Changing from German GAAP to IFRS or US 

GAAP: A Survey of German Companies, Volume 1,Issue 1. Accounting in Europe 
86

 https://www.avanza.se/aza/kunskapscenter/ordlista.jsp?action=disp&id=14 
87

 http://www.deloitte.com/view/sv_SE/se/tjanster/finansiell-

rapportering/0dca0fa75200e110VgnVCM100000ba42f00aRCRD.htm 
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http://www.tandfonline.com/action/doSearch?action=runSearch&type=advanced&searchType=journal&result=true&prevSearch=%2Bauthorsfield%3A(Vorstius%2C+Sven)
https://www.avanza.se/aza/kunskapscenter/ordlista.jsp?action=disp&id=14
http://www.deloitte.com/view/sv_SE/se/tjanster/finansiell-rapportering/0dca0fa75200e110VgnVCM100000ba42f00aRCRD.htm
http://www.deloitte.com/view/sv_SE/se/tjanster/finansiell-rapportering/0dca0fa75200e110VgnVCM100000ba42f00aRCRD.htm
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Diskonterat nuvärde 

Diskonterat nuvärde är det värde ett framtida kassaflöde har idag. Diskonterat nuvärde används 

ofta när företag gör investeringskalkyler då hänsyn skall tas till inflationen och investeringens 

avkastningskrav. Då beräknar man om värdet på den framtida summan och gör om den till ett 

nuvärde som delvis bygger på subjektiva bedömningar.
88

 Diskonterat nuvärde utgör ofta grunden 

för aktievärdering där aktiens värde är baserad på nuvärdet av prognostiserade framtida 

kassaflöden. 
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 http://www.expowera.se/mentor/ekonomi/kalkylering_investering_nuvarde.htm 
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