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Författare: Johan Isaksson 

Handledare: Andreas Jansson 

Examinator: Jan Alpenberg 

 

Uppsatsens titel: Avsättningars värderelevans. 

 

Bakgrund: Denna uppsats handlar om hur redovisningsposten avsättningar kopplas till 

företags börsvärde. Genom att statistiskt undersöka redovisnings- och aktiedata för 56 företag 

noterade på NASDAQ OMX Stockholm studeras frågan huruvida redovisningsinformationen 

om avsättningar har någon värderelevans för investerare. Noterade företag ska vid 

redovisningen av avsättningar följa reglerna i IAS 37 - Provisions, Contingent Liabilities and 

Contingent Assets.  

 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka hur sambandet ser ut mellan redovisad 

informationen om avsättningar och investerares bedömningar av noterade aktiebolag som 

följer IFRS regelverk, genom att statistiskt undersöka värderelevansen av redovisningsposten. 

 

Metod: Studien bygger på ett kvantitativt, deduktivt metodologiskt angreppssätt. 

Värderelevansen för avsättningar undersöks genom att insamlad empirisk data testas 

statistiskt utifrån två modeller som beskrivs i referensramen.   

 

Slutsats: Den slutsats som kan dras utifrån undersökningen är att redovisade avsättningar inte 

har något statistiskt signifikant samband med avkastning på aktier, och på så vis inte är 

värderelevant. Studien visar dock på ett samband mellan redovisat resultat och avkastning, 

något som ligger i linje med tidigare studier.  

 

Förslag till fortsatt forskning: Studien har utifrån de statistiska testerna visat på att 

redovisningsposten avsättningar inte är värderelevant för investerare. Något som skulle kunna 

vara intressant att undersöka är varför avsättningar inte är värderelevant. Exempelvis genom 

en mer kvalitativ studie. 

Jag anser att det hade varit intressant att undersöka vilka komponenter utav redovisat resultat 

som har ett samband med avkastning på företags aktier. Detta hade förslagsvis kunnat 

studeras genom en kvantitativ statistiskt undersökning som möjligtvis skulle kunna 

kombineras med några mer kvalitativa intervjuer för att få en förståelse för de samband som 

uppkommer.  
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Abstract 
 

Master thesis (D-level) in Business Administration, School of Business and Economics, 

Linnæus University, Sweden, 4FE90E, spring 2011 

 

Author: Johan Isaksson 

Tutor: Andreas Jansson 

Examiner: Jan Alpenberg 

 

Title: The value relevance of provisions 

 

Introduction: This thesis is about how the accounting entry provisions are linked to corporate 

market value. By statistically examining accounting and share data for 56 companies listed on 

NASDAQ OMX Stockholm, the question of whether accounting information regarding 

provisions are value relevant for investors is studied. Listed companies shall follow the rules 

of IAS 37 – Provisions, Contingent liabilities and Contingent assets, when preparing financial 

statements.  

 

Aim: The purpose of this thesis is to examine the relationship between reported information 

about provisions and investors assessment of listed companies that comply with IFRS-

regulations, by statistically testing the value relevance of the accounting entry. 

 

Method: The study is based on a quantitative, deductive methodological approach. The value 

relevance of provisions is examined by statistically testing the collected empirical data based 

on the two models that is described in the reference frame.  

 

Results: The conclusion to be drawn from the study is that reported provisions have no 

statistically significant association with return on shares and thus is not value relevant. The 

study shows a correlation between reported earnings and returns, which is in line with 

previous studies. 

 

Suggestions for future research: Based on the statistical tests, the study has revealed that the 

accounting entry provisions are not value relevant for investors. Something that could be 

interesting to further explore is why provisions are not value relevant. 

I also think it would have been interesting to closer examine which components of the 

reported results that are related to the return on the company's shares. A suggestion could be 

to examine this by combining a quantitative statistical study with qualitative interviews to 

gain a deeper understanding of the relationships that might arise. 
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1. Inledning 

Detta inledande kapitel ger en introduktion till uppsatsens ämne. Först presenteras 

bakgrunden som ligger till grund för problemdiskussionen som i sin tur mynnar ut i 

uppsatsens frågeställning, syfte och avgränsning. 

1.1 Bakgrund 

Denna uppsats handlar om hur redovisningsposten avsättningar kopplas till företags 

börsvärde. Genom att statistiskt undersöka redovisnings- och aktiedata för 56 företag noterade 

på NASDAQ OMX Stockholm studeras frågan huruvida redovisningsinformationen om 

avsättningar har någon värderelevans för investerare.  

En avsättning är en redovisningspost för framtida förpliktelser som är osäkra med avseende på 

belopp eller tidpunkt för när de kommer att regleras. Avsättningar redovisas som skuld i 

balansräkningen och exempel på när avsättningar kan krävas är vid: förlustkontrakt, 

skadestånd, garantireparationer och omstruktureringar. Avsättningar görs endast om det är 

troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas. För att en händelse ska anses som trolig 

innebär att det är mer än 50 % sannolikhet att den kommer att inträffa
1
. 

Noterade aktiebolag skall vid redovisningen av avsättningar följa reglerna i IAS 37 – 

Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets
2
. IAS står för International 

Accounting Standards och är den redovisningsstandard som finns utvecklad i IFRS 

(international financial reporting standards) och som ges ut av IASB (International 

Accounting Standards Board). I Sverige ska samtliga noterade bolag sedan 2005 tillämpa 

IFRS regelverk vid koncernredovisning, detta för att sträva efter en mer harmoniserad 

redovisning mellan noterade bolag inom EU och på så sätt underlätta för investerare och 

andra intressenter
3
. 

”Value relevance” litteraturen (fortsättningsvis värderelevans) är mycket omfattande och är 

ett ämne som varit aktuellt sedan Ball & Browns (1968) och Beavers (1968) banbrytande 

studier. Värderelevans definieras på ett par olika sätt i litteraturen, i denna undersökning 

används Francis & Schippers definition som lyder: ”the ability of financial statements 

information to capture or summarize information, regardless of source, that affects share 

                                                 
1
 Sundgren (2009) 

2
 Ibid 

3
 Marton, (2008) 
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values”
4
. Syftet med value relevance studier är enligt Barth et. al “… to assess how well 

particular accounting amounts reflect information that is used by investors in valuing the 

firm’s equity value”
 5

. För att en redovisningspost, så som avsättningar, ska ses som 

värderelevant så ska det alltså ha en koppling till ett företags börsvärde. Tidigare forskning 

har även visat på att ett redovisningsbelopp ska vara både pålitligt och relevant för investerare 

vid värdering av företaget för att ses som värderelevant
6
. 

1.2 Problemdiskussion 

Eftersom att finansiella rapporter delvis syftar till att stödja dess användare vid 

beslutsfattande
7
 så är det intressant att undersöka om redovisningsinformation verkligen gör 

detta.  Från en investerares perspektiv är det av största vikt att företagets finansiella 

information och redovisning kan användas för att ge indikationer på värdet av företagets egna 

kapital. Till skillnad från redovisning, som till största del grundas på historiska händelser, så 

handlar värdering om framtiden. Marknadsvärdet på aktierna i ett företag motsvarar nuvärdet 

av den uppskattade framtida nettoutdelningen
8
. I den här studien kommer jag att undersöka 

om redovisningsinformation, i form av avsättningar, är värderelevant utifrån ett 

investerarperspektiv för företag noterade på NASDAQ OMX Stockholm, inom segmentet 

Large Cap. Anledningen till att studien utgår från ett investerarperspektiv är att aktörerna på 

aktiemarknaden är de mest frekventa användarna av redovisningsinformation
9
. 

På senare tid har det gjorts en hel del studier inom området värderelevans för att förklara olika 

samband mellan redovisningsposter och företags börsvärde samt avkastningen på dess aktier, 

en stor del av dessa studier undersöker framförallt värderelevansen av redovisat resultat
10

. 

Nilsson argumenterar i sin studie för att det inte är uppenbart till vilken utsträckning svensk 

redovisningsinformation är användbar vid värdering av företags eget kapital
11

. 

Runsten (1998), Skogsvik (2002) och Hellström (2006) är exempel på svenska studier inom 

värderelevans. Gemensamt för dessa studier är att de statistiskt kommer fram till att redovisat 

resultat är värderelevant. Däremot har jag under min litteratursökning inte hittat någon studie 

                                                 
4
 Francis & Schipper (1999) s.327 

5
 Barth (2000), s. 1 

6
 Ibid 

7
 IAS 1, p.7 

8
 Nilsson (2003) 

9
 Ball & Kothari (1994) refererat i Nilsson (2003) 

10
 se exempelvis: Marton (1998); Runsten (1998); Francis & Schipper (1999) 

11
 Nilsson (2003) 
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(vare sig svensk eller utländsk) som specifikt undersöker värderelevansen för 

redovisningsposten avsättningar.  

Det finns ett par faktorer som talar för att avsättningar skulle kunna vara värderelevant. 

Exempelvis så argumenterar Sundgren för att avsättningar har ”… stor inverkan på nyckeltal 

som mäter ett företags finansiella ställning… och … har stor betydelse för ett företags 

värde”
12

. Även det faktum att avsättningar är skulder som uppgår till relativt stora belopp i 

företags balansräkningar skulle kunna tyda på att det kan vara intressant för investerare att ta 

hänsyn till då det påverkar företagens ekonomiska ställning. Medelvärdet på avsättningar som 

redovisades i balansräkningarna för samtliga företag på Large Cap uppgick 2010 till 2,45 

miljarder kronor
13

. 

Det som däremot skulle kunna tala för motsatsen, att avsättningar saknar värderelevans, är 

just osäkerheten som ligger bakom bedömningarna, både gällande belopp och tidpunkt för 

reglering. Även i IAS 37 påpekas osäkerheterna rörande avsättningar som ”…provisions, 

which by their nature are more uncertain then most other items in the statement of financial 

position”
14

.  

Det finns alltså faktorer som talar både för och emot att avsättningar skulle vara 

värderelevant, men för att få ett konkret svar på frågan så anser jag det både nödvändigt och 

intressant att studera om det finns ett samband mellan avsättningar och företags aktievärde.  

1.3 Problemformulering 

Hur ser sambandet ut mellan förändringar av redovisade avsättningar och företags aktievärde, 

med andra ord är avsättningar värderelevant? 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur sambandet ser ut mellan redovisad 

informationen om avsättningar och investerares bedömningar av noterade aktiebolag som 

följer IFRS regelverk, genom att statistiskt undersöka värderelevansen av redovisningsposten. 

                                                 
12

 Sundgren (2009), s.268 
13

 Beräknat utifrån insamlad data, se: bilaga 2 – empirisk data 
14

 IAS 37 p.25 
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1.5 Avgränsningar 

Studien bygger på företag noterade på NASDAQ OMX Stockholm under segmentet ”Large 

Cap”, på så sätt har en avgränsning gjorts från aktiebolag noterade på de två övriga segmenten 

”Small Cap” respektive ”Mid Cap”.  

1.6 Uppsatsens fortsatta disposition 

 

 

Inledning

• I det inledande kapitlet beskrivs bakgrunden för studien samt  den 
problemdiskussion som leder till studiens problemformulering, syfte och 
avgränsning.

Referensram

• I referensramen presenteras de studier rörande avsättningar  och 
värderelevans som behövs för att ge läsaren en förståelse för ämnet samt 
för de resultat som studien senare kommer fram till.

Metod

• Metodkapitlet ger information om studiens metodologiska angreppssätt. 
Här beskrivs vilka metodval som gjorts samt hur de motiveras. Här förs 
även en diskussion om studiens validitet och reliabilitet. 

Resultat och 
analys

• I detta kapitell analyseras resultaten från de statistiska testerna utifrån de 
teorier som presenterats i referensramen.

Slutsats

• Detta slutliga kapitell återkopplar till studiens syfte som presenterats i 
inledningen. Här ges svar på studiens problemformulering samt om syftet 
har uppnåtts.
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2. Referensram 

I referensramen presenteras de studier rörande avsättningar och värderelevans som behövs 

för att ge läsaren en förståelse för ämnet samt de resultat som studien kommer fram till.  

2.1 Avsättningar 

För onoterade aktiebolag och juridiska personer som ingår i en koncern där moderbolagets 

aktier är noterade finns regler för hur avsättningar ska redovisas i Redovisningsrådets 

rekommendation RR 16 och i K2 reglerna (BFN 2008:1), de sistnämnda gäller för mindre 

aktiebolag. Noterade aktiebolag ska sedan 2005 följa IASBs regelverk, vilket innebär att IAS 

37 skall följas vid redovisningen av avsättningar. Eftersom att studien riktar sig mot noterade 

aktiebolag reglerna i RR 16 och K2 reglerna inte vidare beröras, värt att notera är dock att 

dessa regelverk är så gott som identiska med reglerna i IAS 37
15

.  

Definitionen av en avsättning är en skuld eller förpliktelse som är osäker med avseende på 

belopp eller tidpunkt för reglering
16

. Exempel på när avsättningar kan krävas är som tidigare 

nämnt vid: skadestånd, omstruktureringar, förlustkontrakt och vid garantireparationer
17

.  

2.1.1 Redovisning av avsättningar 

Avsättningar redovisas som en skuld i balansräkningen. En avsättning ska redovisas om 

samtliga tre punkter är uppfyllda
18

: 

 ett företag har en befintlig förpliktelse (legal eller informell) som en följd av en 

inträffad händelse, 

 det är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att reglera förpliktelsen, 

 samt att en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras. 

Med befintlig förpliktelse menas att en ersättning antingen kan krävas legalt, genom kontrakt 

eller lagstiftning, eller att det är frågan om en informell förpliktelse som har sin grund i 

företagets handlande. Om ett företag exempelvis ger sina kunder rätt att returnera en vara trots 

att det inte finns någon lag som förutsätter det, så ger detta kunderna en förväntning om att 

                                                 
15

 Sundgren (2009) 
16

 IAS 37, p.10 
17

 Sundgren (2009) 
18

 IAS 37 p.14 
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företaget kommer att fullgöra denna skyldighet, detta är då en informell förpliktelse för 

företaget
19

.  

För att en händelse ska betraktas som trolig innebär att det är mer än 50 procent sannolikhet 

att den kommer att inträffa
20

. Om sannolikheten för inträffandet är mindre än 50 procent 

betraktas händelsen istället som en eventualförpliktelse vilket innebär att den inte ska 

redovisas i balansräkningen utan tas upp som en not i bokslutet
21

.  

Enligt den sista punkten ska det vara möjligt att göra en tillförlitlig uppskattning av beloppet. 

Standarden i IAS 37 säger dock att det endast är i ytterst sällsynta fall som företag inte kan 

göra en tillförlitlig uppskattning av beloppet. I de fall då en uppskattning trots allt inte kan 

göras redovisas detta som en eventualförpliktelse
22

. 

Om samtliga tre punkter ovan är uppfyllda så redovisas en avsättning som en skuld i 

balansräkningen, med ett kostnadskonto som motkonto. 

2.1.2 Värdering av avsättningar 

Utgångspunkten vid värdering är att ”a provision shall be the best estimate of the expenditure 

required to settle the present obligation at the end of the reporting period”
23

. Osäkerheter 

gällande avsättningsbeloppet hanteras på olika sätt beroende på om avsättningen gäller för en 

enstaka förpliktelse eller en större mängd transaktioner. Gäller avsättningen en större mängd 

transaktioner, (vilket kan vara fallet vid exempelvis garantireparationer, då de ofta baserar sig 

på en större mängd försäljningstransaktioner), så uppskattas beloppet genom att företaget 

väger samman alla tänkbara utfall utifrån sannolikheten för respektive utfall. Om avsättningen 

istället gäller en enstaka förpliktelse kan den bästa uppskattningen vara det enskilt mest 

sannolika utfallet, företaget måste dock även överväga övriga tänkbara utfall för att kunna 

göra en tillförlitlig uppskattning av beloppet
24

. Enligt Sundgren kan reglerna för enstaka 

förpliktelser leda till att ”avsättningen redovisas till ett högre belopp i balansräkningen än 

den förväntade utbetalningen”
25

. 

                                                 
19

 Sundgren (2009) 
20

 IAS 37 p.23 
21

 Sundgren (2009) 
22

 IAS 37 p. 25-26 
23

 Ibid p.36 
24

 Ibid p.39-40 
25

 Sundgren (2009), s.270 
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I de fall då regleringen ligger så pass långt fram i tiden att betalningen i väsentlig grad 

påverkas av tidseffekten så ska avsättningen nuvärdesberäknas och även riskkorrigeras för att 

kostnader och skulder inte ska underskattas
26

.  

Avsättningar ska även omprövas på varje balansdag och justeras så att de återspeglar den 

bästa aktuella uppskattningen. Anledningen till detta är att företag med tiden ofta får ny 

information som underlättar en mer exakt beräkning av beloppets storlek
27

. En avsättning ska 

även återföras om det inte längre är troligt att ett utflöde av resurser kommer att krävas för att 

reglera skulden
28

.  

2.2 ”Value Relevance” 

Den här delen av referensramen förklarar begreppet värderelevans och redogör för 

resultaten av tidigare forskning inom området.  

2.2.1 Värdebegreppet 

”According to economic theory, the value of an asset for its owner is the discounted value of 

all future cash flows which the owner expects to receive as a consequence of the possession 

and decisions regarding the asset’s use.
29

”Det som menas med detta citat från Runsten är att 

ett företags värde i slutändan antas bero på verksamhetens monetära framgång. Med ett 

företags ”värde” menas i sammanhanget dess aktiepris multiplicerat med antal aktier. 

Investerarna på aktiemarknaden har olika förväntningar på framtiden, olika tidshorisonter, och 

använder sig av olika metoder för att analysera företag. Det är den aggregerade interaktionen 

mellan dessa investerare som genererar de marknadsmässiga aktiepriserna. Aktiepriserna är 

med andra ord en indikator på marknadens förväntningar gällande företagets framtida 

framgång
30

. 

Företag och tillgångar värderas dock olika beroende på sammanhanget. Runsten har i sin 

studie definierat tre olika värdekoncept som relaterar till aktieägarnas anspråk på företaget; 

”redovisningsvärde”, ”marknadsvärde”, och ”ekonomiskt värde”. Dessa illustreras i figur 1 

nedan. Ekonomiskt värde ser till ett framtida perspektiv och innebär att värdet på en tillgång 

motsvarar de framtida kassaflöden som kan uppnås genom innehav av tillgången, 

diskonterade till nuvärde. Till skillnad från ekonomiskt värde så ser redovisningsvärde till ett 

                                                 
26

 IAS 37 p.45 
27

 Sundgren (2009) 
28

 IAS 37 p.59 
29

 Runsten (1998) s.3 
30

 Ibid 
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Värdekoncept 

 

      “Faktiska kassaflöden för    S            “Förväntat kassaflöde   

             förvärv av resurser”              T                 från nyttjande av resurser” 

                       EK 

 

 

                                           “Handel mellan  Tid 

investerare” 

          Bas för traditionellt          Bas för 

          Redovisningsvärde   Ekonomiskt värde 

           Marknadsvärde 
 

 

historiskt perspektiv, vilka kassaflöden som faktiskt krävts för att förvärva de resurser och 

tillgångar som finns i företaget. Detta värde beräknas utifrån gällande redovisningsstandards 

och lagstiftning. Med marknadsvärde menas det observerade marknadspriset på 

aktiemarknaden som baseras på interaktion mellan marknadsaktörer.  

 

 

 

 

 

 

 Figur 1- Illustrerar de tre värdekoncept som definierats av Runsten
31

. 

Tillgångar (T) – skulder (S) = eget kapital (EK) 

 

 

Redovisningsvärde och marknadsvärde går enkelt att observera genom ett företags 

redovisning respektive aktiekurs, ekonomiskt värde går däremot inte att observera. Alla tre 

värdekoncepten skulle teoretiskt sett kunna sammanfalla, men då krävs antaganden om; en 

perfekt marknad, individer med samma preferenser, och med samma tillgång till och 

användning av information för att nämna några. Detta är givetvis inte ett särskilt realistiskt 

scenario, då aktiekurserna alltid skulle avspegla en helt korrekt bedömning av framtida 

kassaflöden. 

Redovisningsvärde och marknadsvärde kan däremot ha en tydlig koppling om redovisningen 

anses ge en bra beskrivning av företagets värde och värdeskapande, då förändringar i eget 

kapital kommer att ha en nära överrensstämmelse med förändringar i aktiekursen
32

. Studier 

inom värderelevans undersöker just detta, hur redovisningsinformation relaterar till 

företagsvärde genom att återspegla information som påverkar aktiepris
33

.  

                                                 
31

 Runsten (1998) s.5 (Modellen har översatts till svenska) 
32

 Ibid 
33

 Francis & Schipper (1999) 
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2.2.2 Den effektiva marknadshypotsen 

Antagandet om en effektiv marknad är ett viktigt antagande inom värderelevans studier
34

. Den 

effektiva marknadshypotesen (EMH) baseras på antagandet att marknaden reagerar på all 

offentligt tillgänglig information på ett effektivt och opartiskt sätt. Med marknaden menas i 

detta fall aktiemarknaden, eftersom det är den marknad som är relevant för studien. 

Aktiemarknaden anses i EMH vara mycket konkurrensutsatt, vilket resulterar i att 

nypubliserad offentlig information förväntas ha en snabb påverkan på aktiekurserna
35

. Watts 

& Zimmerman menar på att konkurrensen på aktiemarknaden leder till att investerare och 

finansiella analytiker även inhämtar information från källor som ligger utanför företagets 

redovisning och även utanför företaget i sig
36

.  

Om ny redovisningsinformation publiceras, och denna information redan var förväntad av 

marknaden, så kommer aktiekursen inte att reagera på informationen. Eftersom att aktiekursen 

utifrån ”traditional finance theory” bestäms utifrån marknadens bedömningar av diskonterade 

framtida kassaflöden, så kommer aktiekursen bara att reagera om den publicerade information 

avviker i förhållande till marknadens förväntningar
37

.  

Marknadseffektivitet delas vanligtvis in i följande tre kategorier beroende på graden av 

effektivitet; stark effektivitet, semi-stark effektivitet, och svag effektivitet. Den starka graden 

av marknadseffektivitet utgår från att aktiepriser återspeglar all information (även information 

som inte är allmänt tillgänglig) vid ett specifikt tillfälle, och att alla känner till informationen. 

Svag effektivitet utgår från att aktiepriser endast återspeglar historisk information av priser 

och handelsvolymer. Den semi-starka graden av effektivitet innebär att allmänt tillgänglig 

information vid publicering snabbt och fullständigt påverkar aktiepriser, och att detta sker på 

ett opartiskt sätt
38

. Enligt Watts & Zimmerman tyder det mesta på att aktiemarknaden är 

förenlig med den semi-starka graden av effektivitet
39

. 

De flesta studier inom värderelevans utgår från antagandet om att aktiemarknaden är effektiv, 

men antagandet är däremot inte avgörande
40

. Barth et al. menar på att antagandet inte krävs 
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eftersom att aktiepriser återspeglar investerarnas enhälliga uppfattningar, oavsett om 

uppfattningarna är välgrundade eller ej
41

.  

2.2.3 Tidigare studier inom ”Value Relevance” 

Forskningsområdet ”value relevance” en del av ”capital market research” (CMR), som 

omfattar den litteratur som undersöker sambandet mellan finansiell information och 

kapitalmarknader
42

. Området har varit aktuellt sedan 1968 då studier av Ball & Brown och 

Beaver fick stor uppmärksamhet. Ball & Brown undersöker sambandet mellan publicering av 

redovisat resultat och avkastning på aktier för 261 företag baserade i USA. De studerar detta 

genom att konstruera modeller som återspeglar marknadens förväntningar på företagens 

resultat, för att sedan undersöka marknadens reaktion när förväntningarna visar sig vara 

falska
43

. Beaver undersöker empiriskt utsträckningen av hur aktieinvesterare uppfattar värdet 

av resultatinformation, genom att studera effekterna som tillkännagivandet av informationen 

har på aktiernas handelsvolym
44

. Innan Ball & Browns och Beavers studier fanns det en 

utbredd uppfattning om att redovisningsmetoder som bygger på historiska kostnader 

resulterade i information som var meningslös för investerare. Resultatet av deras forskning 

visade dock att redovisningsinformationen trots allt var relevant och användes av 

investerare
45

. 

Värt att notera är att i dessa tidiga studier används dock inte begreppet värderelevans, istället 

sägs redovisningsinformationen ha ”information content” om den har ett samband till 

aktiepriser. Det var först i början av 1990-talet som termen värderelevans började användas 

för studier som beskriver detta samband
46

. 

Exempel på svenska studier inom värderelevans området är: Marton (1998), Runsten (1998), 

Skogsvik (2002), Nilsson (2003), och Hellström (2006).  

Både Martons och Runstens studier fokuserar på värderelevansen av redovisat resultat över 

olika tidsserier. Runsten använder sig av en tidsserie som består av åren 1966-1993, med ett 

urval på 252 företag. Han kommer fram till att ”Earnings thus appear to provide information 

regarding both value creation of the period and the firm’s ability to generate future value”
47

. 
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Den statistiska förklaringsgraden (R2) är dock endast 5,6 procent för hela urvalet i Runstens 

studie, vilket innebär att redovisat resultat endast förklarar 5,6 procent av aktiepriset
48

. Marton 

använder sig av en kortare tidsserie som består av åren 1983-1995. Studien fokuserar på 

svenska bolag som producenter av redovisningsinformation och utländska investerare och 

analytiker som användare. Även Marton kommer fram till att redovisad resultatinformation är 

värderelevant, och förklaringsgraden på 13 procent är högre än i Runstens studie
49

. 

Skogsvik undersöker om publicerade redovisningsmått förmedlar information som är relevant 

vid aktievärdering, och utifrån detta om den svenska aktiemarknaden är informationseffektiv. 

Studien bygger på tre tidsperioder som överlappar varandra: 1970-1982, 1973-1985, och 

1976-1988. Slutsatserna av studien är att informationen har värderelevans, när det kommer till 

aktiemarknadens informationseffektivitet är dock slutsatsen inte entydig
50

. 

Hellström undersöker värderelevansen av redovisningsinformation för ett land som övergått 

från planekonomi till en öppen ekonomi genom att jämföra Tjeckien och Sverige under åren 

1994-2001. Tidsperioden är uppdelad i två delar: 1994-1997 och 1998-2001. Om 

redovisningsinformationen i Tjeckien är värderelevant eller inte är ointressant för denna 

undersökning, det som däremot är av intresse är att även Hellström kommer fram till att 

informationen är värderelevant i Sverige. Studien visar även att värderelevansen har minskat 

mellan tidsperioderna då förklaringsgraden 1994-1997 var 27,5 procent, och 1998-2001 15,2 

procent
51

.  

Samtliga av dessa studier kommer alltså fram till att redovisningsinformationen har 

värderelevans för investerare i Sverige. Förklaringsgraden har dock varierat något mellan 

studierna, vilket skulle kunna bero på att studierna bygger på olika tidsserier och urval. 

2.2.4 Forskningsmetoder inom värderelevans 

Som tidigare nämnts så är litteraturen inom CMR och värderelevans mycket omfattande. De 

studier som finns skiljer sig bland annat i perspektiv på redovisningen, marknads antaganden 

(effektiv eller ineffektiv), samt vilken forskningsmetod som tillämpas
52

. Francis & Schipper 

har identifierat fyra olika angreppssätt för studier inom värderelevans: ”the fundamental 
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analysis view”, ”the prediction view”, ”the information view” och slutligen ”the measurement 

view”
53

 
54

.  

Den här studien utgår från ”the measurement view”, som innebär att redovisningsinformation 

är värderelevant om den fångar eller summerar information som påverkar börsvärdet. För att 

få en bättre förståelse för de olika studierna inom värderelevans så förklaras samtliga fyra 

angreppssätt. 

2.2.4.1 ”The fundamental analysis view” 

Studier inom ”the fundamental analysis view” undersöker användbarheten av olika typer av 

redovisningsinformation för bedömning av framtida avkastning
55

. Angreppssättet innebär att 

redovisningsinformation styr aktiekurserna genom att fånga ett företags verkliga värde, som 

sedan det marknadsmässiga aktievärdet rör sig mot. I the fundamental analysis view studeras 

värderelevansen genom att mäta den avkastning som genereras utav de handelsstrategier som 

baseras på redovisningsinformation
56

. Detta angreppssätt utgår från att marknaden till någon 

grad är ineffektiv, marknaden antas alltså inte återspegla all tillgänglig information vid alla 

tidpunkter. Beroende på graden av ineffektivitet på marknaden så har investerare möjligheten 

att få onormalt hög avkastning genom att använda och analysera tillgänglig 

redovisningsinformation
57

.  

Enligt Nilsson ger en stor del av studierna inom ”the fundamental analysis view” indikationer 

på att redovisningsinformation är användbar vid bedömningar av framtida avkastning
58

.  

2.2.4.2 ”The prediction view” 

Enligt Francis & Schipper ses redovisningsinformation som värderelevant ”if it contains the 

variables used in a valuation model or assists in predicting those variables”, alltså om 

informationen är relevant för att bedöma framtida utdelningar, kassaflöden, och resultat
59

. 

Detta angreppssätt har enligt Nilsson flera likheter med ”the fundamental analysis view”, och 

de flesta tidigare studier inom området har fokuserat på att förutspå resultat
60

.  
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Exempel på en svensk studie som genomförts utifrån detta angreppssätt är Skogsviks studie 

från 2002 som undersöker om redovisningsmått förmedlar tillförlitlig information som är 

relevant vid aktievärdering
61

.  

2.2.4.3 ”The information view” 

De två sista angreppssätten inom värderelevans studier som Francis & Schipper definierat 

fokuserar på det statistiska sambandet mellan redovisningsinformation och aktievärde 

respektive avkastning.  

Enligt ”the information view” så är redovisningsinformation värderelevant om den används av 

investerare för att fastställa marknadspriser
62

. Statistiska samband används, utifrån antagandet 

om en effektiv aktiemarknad, för att få indikationer på om investerare verkligen använder 

redovisningsinformation vid investeringsbedömningar
63

. Studier inom detta område fokuserar 

oftast på en kortare tidsperiod. Syftet är att studera marknadens reaktion på 

redovisningsinformation under en tidsperiod på dager eller veckor från när informationen 

publiceras. Redovisningsinformationen anses då vara värderelevant om den påverkar 

investerarnas förväntningar gällande företagets framtida kassaflöden, vilket i slutändan leder 

till en förändrad aktiekurs
64

. 

2.2.4.4 ”The measurement view” 

Under detta sista angreppssätt mäts värderelevansen av finansiell information genom dess 

förmåga att fånga eller summera information, oavsett varifrån informationen kommer, som 

påverkar aktiers marknadsvärde
65

. Till skillnad från ”the information view” så utgår inte detta 

angreppssätt från att investerare faktiskt använder informationen vid bedömningar, inte heller 

att informationen i fråga är den mest aktuella informationskällan. Om en redovisningspost har 

ett tillförlitligt samband med marknadsmässiga mått, så anses redovisningsposten fånga eller 

summera den information som används av marknadsaktörer. En följd av detta blir enligt 

Nilsson att redovisningsinformation kan vara värderelevant, men inte relevant för 

beslutsfattande, om informationen är föråldrad på grund av att ny information finns 

tillgänglig
66

.  
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I ”the measurement view” används antingen aktie pris eller avkastning som marknadsmässiga 

mått, valet mellan dessa beror på vilken frågeställning som studien avser att besvara. Studier 

baserade på pris undersöker validiteten av redovisningsinformation genom att summera 

händelser som påverkat företaget fram till ett speciellt datum. Studier som använder 

avkastning som mått undersöker redovisningsposters förmåga att spegla händelser som 

påverkat företaget över intervallet avkastningen bygger på
67

. Denna studie bygger på 

angreppssättet inom ”the measurement view” just därför att det är avsättningars samband med 

företags marknadsvärde som studeras utifrån avkastningen för åren 2009-2010.  

2.2.5 Modeller för att studera värderelevans 

För att praktiskt kunna mäta värderelevansen av redovisningsinformation krävs någon form av 

modell som ligger till grund för de statistiska testerna. Den modell som är mest frekvent 

använd inom värderelevans litteraturen är ”the residual income valuation model” (RIV-

modellen) som utvecklades av Ohlson (1995) och vidareutvecklades av Feltham och Ohlson 

(1995 och 1996)
68

.  

Modellen förklarar företagsvärde som en linjär funktion av det bokförda värdet på eget kapital 

och nuvärdet av förväntade framtida residualinkomst
69

. Det som i detta fall menas med 

residualinkomst är skillnaden mellan resultatet och ingående bokfört värde multiplicerat med 

avkastningskravet
70

.  

Ohlson´s RIV-modell förlitar sig på två viktiga antaganden. Det första antagandet är att 

marknadsvärdet av ett företags egna kapital (Pt) motsvarar nuvärdet av framtida utdelningar 

(dt+).  

       
    

      
 

 

   

                                                                                      

Där r står för kostnaden för det egna kapitalet (som antas vara konstant), Et är en funktion för 

den förväntan som finns utifrån tillgänglig information vid tidpunkten t
71

. 

Det andra antagandet förutsätter att förändringar i bokfört värde över tiden följer ”clean 

surplus accounting”, alltså att förändringar i bokfört värde motsvarar resultat minus 

nettoutdelning (utdelning justerat för kapitaltillskott). 
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                                                                           (2) 

Här står bvt för bokfört värde på eget kapital vid tidpunkt t, xt står för resultat för period t och 

dt betecknar nettoutdelningen till aktieägare vid tidpunkten t. ”Clean surplus” antagandet 

innebär att all information som är värderelevant i slutändan reflekteras i resultaträkningen
72

.  

Om ”clean surplus” antagandet (2) kombineras med den diskonterade utdelningsmodellen (1), 

så får vi fram RIV-modellen nedan (3)
73

.   

          

 

   

 
    
 

      
                                                                         

 

Easton & Harris har i sin studie från 1991 utvecklat en modell som bygger på samma 

antaganden som Ohlsons RIV-modell
74

. Deras studie bygger på att undersöka huruvida nivån 

på resultat dividerat med aktiepris i början av aktiernas avkastningsperiod, är relevant vid 

bedömningar utav förhållanden mellan företags resultat och avkastning. Slutsatserna av 

studien visar på ett samband mellan nivån på redovisat resultat dividerat med aktiepris vid 

periodens början och avkastningen på aktier
75

.  

Easton & Harris modell ser ut som följande: 

 

 
             

     
       

         

     
   

   

     
      

 

Pjt är pris per aktie vid tidpunkt t för företag j. 

djt är utdelning per aktie vid tidpunkt t för företag j. 

Xjt är redovisat resultat per aktie vid tidpunkt t för företag j. 

 

Det är Easton & Harris modell som ligger till grunden för de statistiska testerna i denna 

studie. Anledningen till detta är att modellen tillåter en direkt jämförelse av avkastningen som 

reflekteras av både redovisningen och aktiemarknaden. En annan anledning till att Easton & 
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Harris modell används istället för RIV-modellen är att den mäter förhållandet mellan absolut 

redovisad avkastning och absolut aktieavkastning
76

.  

En utveckling av modellen för att ta hänsyn till avsättningar ger följande modeller: 

 

             

     
       

       

     
   

   

     
                                                

 

             

     
       

       

     
   

   

     
   

         

     
   

         

     
                   

 

Ajt är redovisade avsättningar per aktie för perioden för företag j.  

 

Skillnaden mellan modell 1 och modell 2 är att modell 2 tar hänsyn till förändringen av 

redovisat resultat och förändringen av periodens avsättningar mellan de två åren 2009-2010. 

Det är dessa två modeller som ska användas för att statistiskt testa de empiriska data som 

samlats in och på så sätt ge svar på om avsättningar är värderelevant eller ej.  
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3. Metod 

Metodkapitlet beskriver de metodval som ligger till grund för undersökningen samt förklarar 

relevanta metodologiska begrepp. Metodkapitlet beskriver även hur empirisk data har 

samlats in samt hur den ska analyseras. 

3.1 Studien 

Studien är av kvantitativ karaktär och syftar till att statistiskt undersöka sambandet mellan 

förändringar av redovisade avsättningar och aktievärde. Studien bygger på redovisningsdata 

som inhämtats från årsredovisningar för aktiebolag noterade på NASDAQ OMX Stockholm 

inom segmentet Large Cap. Aktiedata har samlats in med hjälp av databasen Datastream och 

kompletteras med information från NASDAQ OMX Nordics hemsida
77

. Företagen kommer 

att mätas på en tidsserie om två år, 2009-2010. 

3.2 Val av metod 

Den huvudsakliga undersökningsmetoden för studien är av kvantitativ, deduktiv karaktär. 

Kvantitativ forskning handlar om prövning av teorier och begrepp i strukturerade former, för 

att sedan kunna dra generaliserbara slutsatser av resultaten. Detta skiljer sig från kvalitativ 

forskning som istället utförs i mer ostrukturerade former för att få en förståelse för beteenden, 

värderingar och åsikter i termer av den kontext i vilken undersökningen genomförs. En annan 

skillnad är att kvantitativ forskning är statisk gentemot kvalitativ som är mer processinriktad. 

Det som menas med detta är att kvantitativ forskning ofta ger en statisk bild av den sociala 

verkligheten med betoning på relationer mellan variabler, medan kvalitativ forskning istället 

anpassas efter hur saker och ting förändras över tiden och fokuserar på deltagares beteenden i 

sociala situationer
78

. 

Eftersom att denna studie just handlar om att pröva teorier genom att statistiskt bekräfta eller 

förkasta det formulerade problemet för att därefter kunna dra generaliserbara slutsatser, så är 

en kvantitativ forskningsinriktning att föredra framför en kvalitativ. 

Deduktion är ett vanligt synsätt på relationen mellan teori och forskningspraxis inom 

kvantitativ forskning och innebär att forskningen genomförs utifrån hypoteser som härleds 

utifrån lämpliga teorier. Vid ett deduktivt angreppssätt så granskas undersökningens hypoteser 
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empiriskt för att sedan förkastas eller bekräftas. Motsatsen är induktion som innebär att teori 

genereras som ett resultat av forskningen
79

. 

3.3 Datainsamling 

Datainsamling har två beståndsdelar: primärdata och sekundärdata. Primärdata är data som 

forskaren själv samlat in för en undersökning, exempelvis genom intervjuer eller enkäter. 

Sekundärdata är information som tidigare samlats in eller sammanställts av någon annan, men där 

syftet kan vara ett annat80. 

Den data som har samlats in för studien består av redovisnings- och aktievärden som har hämtas 

både från databasen Datastream och från respektive företags årsredovisningar för åren 2009 och 

2010, vilket innebär att samtliga data i denna undersökning är av sekundär art. En 

sammanställning av insamlad data finns i Bilaga 2. Aktiepris och antal aktier för 

undersökningsföretagen har hämtats från Datastream och kompletterats med data från 

Stockholmsbörsens hemsida och från årsredovisningar. Resultat, avsättningar, och utdelning har 

hämtats från respektive företags årsredovisningar. Vissa av urvalsföretagen har redovisat i dollar 

eller euro detta har inte medfört något problem då samtliga av variablerna i modellerna är 

kvotvariabler. Däremot så har en omräkning gjorts till svenska kronor för avsättningar för att få 

fram redovisade avsättningars medelvärde i balansräkningen för år 2010. Omräkningen utfördes 

genom att balansposten multiplicerats med snittkursen för balansdagen. De historiska 

valutakurserna har hämtats från riksbankens hemsida81. 

För att ge läsaren en bättre förståelse för de mått som används samt vilken empirisk data som 

behövts samlas in för att studera värderelevansen av avsättningar förklaras här de olika delarna i 

modellerna. Nedan namnges och förklaras samtliga av variablerna i modell 1 och modell 2 som 

utvecklats i avsnitt 2.2.5. 

             

     
    ”Avkastning” 

Detta är modellens beroende variabel, alltså den som ska studeras utifrån förändringar i de 

övriga variablerna (β1 – β4), som samtliga är oberoende. Denna variabel kan mer konkret 

förklaras som skillnaden i aktiepris mellan 2009 och 2010 plus periodens utdelning, dividerat 

med aktiepris för 2009 (för företag j).  

  
       

     
    ”RedRes(-Avs)” 

                                                 
79

 Bryman & Bell (2005) 
80

 Ibid 
81

 www.riksbanken.se (2011-04-26) 

http://www.riksbanken.se/


24 

 

Variabel β1 kan förklaras som periodens redovisade resultat för 2010 minus periodens 

avsättningar, dividerat med aktiepris för 2009. 

  
   

     
    ”PerAvs” 

Variabel β2 kan förklaras som periodens avsättningar 2010 dividerat med aktiepris 2009. 

  
         

     
    ”RedRes” 

Variabel β3 kan förklaras som skillnaden mellan periodens redovisade resultat mellan 2009 och 

2010, dividerat med aktiepris 2009.  

  
         

     
    ”PerAvs” 

Variabel β4 kan förklaras som skillnaden mellan periodens avsättningar mellan 2009 och 2010, 

dividerat med aktiepris för 2009. 

En sak som är mycket viktig att uppmärksamma är att aktiepriser uttrycks per aktie, vilket även 

leder till att de övriga värdena, så som utdelning, resultat och avsättningar, även dessa måste 

beräknas per aktie i modellerna. Hänsyn till detta har tagits genom att dessa värden har dividerats 

med totalt antal aktier vid inmatningen av variablerna i SPSS.  

3.4 Urval 

Urvalet som används i studien är ett totalurval av samtliga företag på NASDAQ/OMX 

Stockholm inom segmentet Large Cap, vilket innebär att populationen uppgår till de 56 

företag som är noterade inom detta segment
82

. Vissa av företagen har dock två olika aktieslag 

registrerade på Large Cap (exempelvis A och B, eller A och C aktier), i dessa fall räknas ett 

medelvärde ut för de båda aktieslagen så att företagen inte dubbelräknas i urvalet.  

Följande kriterier ska även uppfyllas för att företagen ska kunna ingå i urvalet: 

 Företagen ska ha varit noterade på NASDAQ OMX Stockholm under åren 2009 och 

2010. 

 Årsredovisningar ska finnas tillgängliga för båda åren. 

 Företagen ska följa IFRS regelverk. 
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Samtliga företag noterade inom segmentet Large Cap uppfyllde dessa kriterier, vilket innebär 

att samtliga 56 företag utgör urvalet för studien. En sammanställning av urvalsföretagen finns 

i bilaga 1.  

3.5 Validitet och reliabilitet 

Vid kvantitativa studier är det vanligt att metoden är mer strukturerad än vid kvalitativa 

studier för att erhålla så hög reliabilitet och validitet som möjligt. Kvalitativa studier har ofta 

en mer generell betoning, där fokus istället ligger på att få en djupare förståelse för det som 

studeras.  

Reliabilitet handlar om tillförlitlighet och berör frågan om resultatet från en undersökning blir 

detsamma om undersökningen skulle genomföras på nytt, eller om den påverkas av tillfälliga 

och slumpmässiga händelser
83

. Reliabiliteten i den här studien stärks genom att modellen som 

används är väl utvecklad och har använts i flera tidigare studier. Även datainsamlingen från 

årsredovisningarna anser jag vara tillförlitlig då informationen är framtagen och sammanställd 

efter väl utvecklade redovisningsprinciper och granskade av revisorer. Detta borde innebära 

att resultaten av undersökningen skulle bli desamma om studien utfördes på nytt.  

Validitet är ett mått på om det som studien avser att mäta verkligen är det som mäts. Validitet 

kan även delas in i intern- och extern validitet. Den externa validiteten mäter hur pass 

generaliserbart resultatet är. Alltså om det kan tillämpas i andra situationer än själva 

undersökningen. Intern validitet har att göra med om en slutsats som rymmer ett kausalt 

samband mellan två eller flera variabler är hållbart eller ej
84

. Den interna validiteten i studien 

stärks genom att slutsatserna som dras utifrån sambanden mellan undersökningens variabler är 

förankrade i väl utvecklade statistiska tester och teorier. Den externa validiteten är lite svårare 

att styrka. Då studien endast innehåller ett relativt litet urval (56 företag) så kan detta även 

leda till att generaliserbarheten blir något lägre än om en liknande studie skulle utföras med 

ett betydligt större urval.  

3.6 Analys av insamlad data 

Utifrån modell 1 och modell 2 som beskrivs i avsnitt 2.2.5 kommer insamlad data att testas 

för att se om avsättningar är värderelevant eller ej. Det är två statistiska tester som kommer att 

utföras, en bivariat analys och en multipel regressionsanalys. 
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En bivariat analys används för att studera korrelationen, alltså sambandet, mellan två variabler 

och orsaksrelationen som ligger bakom sambandet. När ett statistiskt samband mellan två 

variabler undersöks måste man ställa sig frågan om sambandet avspeglar ett genuint 

orsakssamband eller bara är ett skensamband som beror på statistiska tillfälligheter. I ett 

orsakssamband måste det finnas minst en variabel som är oberoende, vilket innebär att när 

den förändras så åstadkommer den även en förändring i en annan variabel. Beroende och 

oberoende variabler betecknas ofta y respektive x. Man brukar säga att y studeras som en 

funktion av x: y=f(x). Bivariata analyser kommer att utföras mellan den beroende variabeln 

avkastning och samtliga av de oberoende variablerna β1- β4. 

Eftersom att både de beroende och oberoende variablerna är av kvantitativ art så är det 

lämpligt att använd korrelationskoefficienten, som även betecknas Pearsons r, för att få veta 

styrkan i sambandet mellan variablerna. Korrelationskoefficienten är lämplig att använda då 

den ger en bra tolkning av sambandet mellan variablerna. Saknas samband helt så blir r = 0, 

ju starkare sambandet blir desto mer rör sig koefficienten mot +1 eller -1, om sambandet är 

fullständigt blir r = ±1
85

.  

En multipel regressionsanalys kommer att användas eftersom att modellen som tidigare nämnt 

innehåller fyra oberoende variabler för resultat och avsättningar som kan påverka den 

beroende variabeln avkastning. En multipel regressionsanalys är även lämplig eftersom 

samtliga variabler är av kvantitativ art. Den bivariata analysen kan visa på hur sambanden ser 

ut mellan en beroende och en oberoende variabel, men för att kunna analysera sambanden 

mellan samtliga variabler krävs en multipel regressionsanalys. Det statistiska testet av en 

multipel regressionsmodell bygger på en variansanalys, som innebär att man jämför 

regressionen (som är den del av den totala variansen som kan föras tillbaka till de oberoende 

variablerna) med residualen (som är den återstående delen av variansen). Om man ska erhålla 

så hög statistisk signifikans som möjligt så ska så stor del som möjligt av den samlade 

variansen ligga i regressionen och så liten del som möjligt i residualen
86

.  

I tolkningen av regressionsanalysen erhålls först en sammanfattning av modellen i form av R
2
 

(förklaringsgraden) och justerade R
2
. R

2
 anger hur stor del av den totala variansen för den 

beroende variabeln som kan föras tillbaka på de oberoende variablerna. Den justerade R
2
 är 

precis som det låter en justerad R
2
 utifrån antalet fall som testet bygger på. Därefter erhålls en 

variansanalys (ANOVA) som visar på om modellen lyckats fånga en statistiskt signifikant del 
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av variansen. Om variansanalysen skulle visa på att testet inte är signifikant så finns det inte 

heller någon större anledning att analysera R
2
 i modellsammanfattningen. Nästa steg i 

regressionsanalysen är att tolka om de oberoende variablerna är statistiskt signifikanta, genom 

att analysera värdet på t-testet. Här kan man utläsa om de oberoende variablerna har ett 

statistiskt signifikant samband med den beroende variabeln eller ej. Om samtliga av de 

oberoende variablerna visar sig ha ett statistiskt signifikant samband så innebär det att 

samtliga av dessa variabler var för sig är positivt korrelerade med den beroende variabeln. Ett 

multikollinaritets test kommer även att utföras som ett sista steg i regressionsanalysen för att 

kontrollera om de oberoende variablerna var för sig eller gruppvis korrelerar inbördes. Detta 

test görs för att multikollinaritet kan förstöra resultaten genom att uppskattningarna av de 

oberoende variablerna kan bli felaktiga. Vid multikollinaritets testet erhålls en så kallad ”VIF-

faktor” som innebär att om en beroende variabel är multikollinär med en eller flera andra 

variabler så leder det till att variansen i b-värdet ökar. Det kritiska värdet för VIF-faktorn = 

2,5, vilket innebär att om värdet överstiger detta så signalerar det på problem med 

kollinaritet
87

. 
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4. Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras resultatet av de statistiska testerna som beskrivs i metod delen, 

samt en analytisk diskussion utav dessa resultat. 

4.1 Modell 1 

Från den deskriptiva statistiken utav de empiriska data som samlats in kan vi utläsa att 

medelvärdet av årets resultat har ökat från 2,63 till 4,14 miljarder, vilket är en ökning på 57,4 

procent. Även medelvärdet på aktiepriserna har ökat med 59,2 procent från 93,4 till 148,75 

kr/aktie. Ökningen av resultat och aktiepris skulle kunna vara en effekt av att den svenska 

ekonomins återhämtning efter finanskrisen, men detta är givetvis bara spekulationer. Vi kan 

även utläsa att medelvärdet på avsättningar som redovisats i balansräkningarna för studiens 56 

företag ligger på ungefär samma värden mellan åren 2009-2010. Även total utdelning och 

utdelning per aktie ligger på en mycket jämn nivå mellan de två åren.  

 

Deskriptiv statistik 

 
N Minimum Maximum Medelvärde 

Standard 

Avvikelse 

Res2009 56 -14685000,0 31368000,0 2628078,916 6,6776E6 

Res2010 56 -391000,0 30693000,0 4137621,957 5,6236E6 

Avs2009 56 ,0 15847000,0 1651100,155 3,2303E6 

Avs2010 56 ,0 14470000,0 1507085,839 2,8523E6 

AvsPer 56 -867000,0 2687000,0 133264,316 534195,9326 

TotUtd2009 56 ,0 12825000,0 1378436,573 2,4677E6 

TotUtd2010 56 ,0 13239000,0 1377609,334 2,6137E6 

UtdAktie2009 56 ,00 9,00 2,7229 2,42410 

UtdAktie2010 56 ,00 10,00 2,9591 2,54371 

Aktiepris2009 56 14,20 340,00 93,4327 72,76245 

Aktiepris2010 56 14,16 639,00 148,7509 116,81110 

AntAktier2010 56 57 4490457 500305,57 819189,674 

Antal observationer 56     
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Den första bivariata analysen utav modell 1 består av den beroende variabeln avkastning och 

den oberoende variabeln redovisat resultat för perioden minus avsättningar. Testet visar på att 

det finns ett positivt samband mellan de två variablerna som är signifikant på 95 procents 

nivå. Detta kan utläsas från Pearsons r och signifikansen som uppgår till 0,266 respektive 

0,048 i tabellen nedan. 

Detta är ett ganska väntat resultat om man jämför med tidigare svenska studier inom 

värderelevans: Marton (1998), Runsten (1998), Skogsvik (2002), Nilsson (2003), och 

Hellström (2006), som samtliga visar på att resultat är värderelevant, vilket innebär att resultat 

generellt sett bör ha ett samband med avkastning.  Förklaringsgraden som uppgår till 26,6 

procent är ganska hög om man jämför med Runstens och Martons studier där den uppgick till 

5,6 respektive 13 procent. Jämfört med Hellströms studie så ligger förklaringsgraden på en 

likvärdig nivå. Det är dock svårt att göra en konkret jämförelse mellan denna studie och de 

tidigare studierna då både storleken på urvalen och tidsserierna skiljer sig mellan studierna.  

 
Bivariat analys (1.1) 

 Avkastning RedRes(-Avs) 

Avkastning Pearson r 1 ,266
*
 

Signifikans  ,048 

N 56 56 

RedRes(-Avs) Pearson r ,266
*
 1 

Signifikans ,048  
N 56 56 

*. Korrelationen är signifikant vid 0.05 nivå (2-tailed). 

 

Den andra bivariata analysen för modell 1 utgörs av den beroende variabeln avkastning och 

den andra oberoende variabeln som utgörs av periodens avsättningar. Till skillnad från det 

första bivariata testet så kan vi i tabellen nedan utläsa att de två variablerna endast har ett 

mycket svagt positivt samband då Pearsons r endast uppgår till 0,039. Denna korrelation är 

däremot inte statistiskt signifikant, vilket kan utläsas av att signifikansnivån ligger på 0,774 

till skillnad mot 0,048 i första testet. 

Utifrån den bivariata analysen så finns det alltså inget statistiskt signifikant samband mellan 

variablerna avkastning och avsättningar när endast dessa två variabler jämförs.  
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Bivariat analys (1.2) 

 Avkastning PerAvs 

Avkastning Pearson r 1 ,039 

Signifikans  ,774 

N 56 56 

PerAvs Pearson r ,039 1 

Signifikans ,774  
N 56 56 

 

 

Den inledande modellsammanfattningen utav regressionsanalysen för modell 1 visar på en 

förklaringsgrad som är mycket låg då R
2
 värdet endast uppgår till 7,2 procent. I studier som 

bygger på mindre än 200 fall ska man enligt Djurfeldt et al. använda sig av justerade R
2 

värdet
88

. Detta innebär en ännu lägre förklaringsgrad på endast 3,7 procent. Men som tidigare 

nämnts i avsnitt 3.6 så finns det ingen större anledning att analysera R
2
 värdet om inte 

variansanalysen (ANOVA) visar på att modellen lyckats fånga en statistiskt signifikant del av 

variansen. I variansanalysen nedan så kan vi utläsa att större delen av variansen (92,8 procent) 

är hänförlig till residualen och inte till de oberoende variablerna som utgör regressionen. Vi 

kan även utläsa att testet inte är signifikant då det är 13,8 procent chans att resultatet skulle 

kunna vara slumpmässigt.  

 

Modell Sammanfattning 

 
 
Modell R R

2
  

Justerad 
R

2
  

Standard-
avvikelse 

  1 ,268 ,072 ,037 ,41956 

 

 
Variansanalys (ANOVA

b
) 

Modell 

Kvadratsummor df 

Genomsnittliga 
kvadrerade 
avvikelser F Sig. 

1 Regression ,724 2 ,362 2,057 ,138
a
 

Residual 9,330 53 ,176   
Totalt 10,054 55    

a. Prediktorer: (Konstant), PerAvs, RedRes(-Avs) 
b. Beroende variabel: Avkastning 

 

I den sista delen av regressionsanalysen kan vi utläsa om de oberoende variablerna har ett 

statistiskt samband med den beroende variabeln eller ej genom att analysera t-testet och B-

koefficienterna. I tabellen nedan ser vi att den oberoende variabeln resultat minus avsättningar 
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är statistiskt signifikant på 95 procents nivå. Då B-värdet för båda denna variabel är positivt 

så innebär det att en ökning av den oberoende variabeln även leder till en ökning av den 

beroende variabeln. Det finns med andra ord ett positivt samband mellan resultat (minus 

avsättningar) och avkastning som är statistiskt signifikant till 95 procent.  

Avsättningar saknar däremot ett signifikant samband något som kan tolkas som en första 

indikation på att avsättningar kanske inte är värderelevant för investerare. 

Testet av multikollinaritet visar ett VIF-värde på 1,0 för båda variablerna. Som tidigare 

nämnts så bör VIF-värdet inte överstiga 2,5. Eftersom att 1 < 2,5 så kan vi konstatera att det 

inte förekommer problem med kollinariteten.  

 
Koefficienter

a
 

Modell 
Icke-standardiserade 

Koefficienter 
Standardiserade 

Koefficienter 

t Sig. 

Multikollinaritet 

B Std. Av. Beta Tolerans VIF 

1 (Konstant) ,592 ,072  8,213 ,000   
RedRes(-Avs) ,616 ,307 ,266 2,006 ,050 1,000 1,000 

PerAvs 1,058 3,949 ,035 ,268 ,790 1,000 1,000 

a. Beroende variabel:  Avkastning 

 

 

4.2 Modell 2 

Analysen av modell 2 inleds med bivariata analyser av den beroende variabeln avkastning och 

de båda oberoende variablerna förändring av resultat mellan 2009-2010 (β3), och förändring i 

periodens avsättningar mellan 2009-2010 (β4).  

Som vi ser i tabellen nedan så finns det ett positivt samband på 0,292 mellan variablerna 

avkastning och förändring av resultat som är statistiskt signifikant på 95 procents nivå. Om vi 

jämför detta med resultatet av den bivariata analysen i modell 1 mellan avkastning och 

redovisat resultat så ser vi att sambanden är mycket lika, 0,266 gentemot 0,292, och att båda 

är signifikanta på 95 procents nivå. Detta kan tolkas som att det inte bara är det redovisade 

resultatet för perioden som har ett samband med avkastningen på företags aktier utan även 

förändringen av resultat över olika perioder. Detta resonemang känns logiskt då förändringar 

av redovisat resultat över olika tidsperioder kan ge investerare indikationer på ett företags 

framtida utveckling och tillväxt.  

Analyserat utifrån de tidigare studierna utav: Marton (1998), Runsten (1998), Skogsvik 

(2002), Nilsson (2003), och Hellström (2006), så kan vi konstatera att även modell 2 ligger i 
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linje med deras resultat, då förklaringsgraden för förändring av redovisat resultat ligger på 

ungefär samma nivå som för periodens redovisade resultat.  

Korrelationer 

 Avkastning PerRes 

Avkastning Pearson r 1 ,292
*
 

Signifikans  ,029 

N 56 56 

PerRes Pearson r ,292
*
 1 

Signifikans ,029  
N 56 56 

*. Korrelationen är signifikant vid 0.05 nivå (2-tailed). 

 

Den bivariata analysen mellan variablerna avkastning och förändring av periodens 

avsättningar visar på ett negativt samband på -0,198. Detta samband är däremot (precis som i 

analysen mellan avkastning och periodens avsättningar i modell 1) inte signifikant då nivån 

endast är 0,144. Detta är däremot en betydligt högre signifikansnivå än mellan avkastning och 

periodens avsättningar som uppgick till hela 0,774.  

 

Korrelation 

 Avkastning PerAvs 

Avkastning Pearson r 1 -,198 

Signifikans  ,144 

N 56 56 

PerAvs Pearson r -,198 1 

Signifikans ,144  
N 56 56 

 

Regressionsanalysen för modell 2 visar inledningsvis på en förklaringsgrad på 16,8 procent 

samt en justerad förklaringsgrad på 10,3 procent. Eftersom att studien innehåller ett relativt 

lågt antal fall så ska, som tidigare nämnts, den justerade förklaringsgraden användas vid 

analysen av resultatet. Innan förklaringsgraden analyseras vidare bör vi utläsa om modellen 

har lyckats fånga en statistiskt signifikant del av variansen. Variansanalysen för modell 2 

visar på att större delen av variansen (83,2 procent) även här ligger i residualen och inte i 

regressionen, men att modellens resultat trots detta är statistiskt signifikant på 95 procent nivå. 
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Modell sammanfattning 

 
 
Modell R R

2
 

Justerade 
R

2 
Standard-
avvikelse 

  2 ,410 ,168 ,103 ,40495 

 

 

 

Variansanalys (ANOVA
b
) 

Modell 

Kvadratsummor df 

Genomsnittliga 
kvadrerade 
avvikelser F Sig. 

2 Regression 1,690 4 ,423 2,577 ,048
a
 

Residual 8,363 51 ,164   
Totalt 10,054 55    

a. Prediktorer: (Konstant), PerAvs, PerAvs, RedRes, RedRes(-Avs) 
b. Beroende variabel: Avkastning 

 

Analysen av t-testet och B-variablerna i den sista delen av regressionsanalysen visar på att 

den statistiska signifikansnivån för den oberoende variabeln redovisat resultat för perioden 

minus avsättningar har sjunkigt från 0,050 till 0,058 vilket innebär att variabeln inte längre är 

statistiskt signifikant på 95 procents nivå. Däremot kan vi utläsa att det finns ett starkt positivt 

samband på 0,996 mellan variabeln förändring av redovisat resultat mellan 2009-2010 och 

avkastning som är statistiskt signifikant. Detta kan precis som i modell 1 tolkas som att 

redovisat resultat är värderelevant. Det verkar dock vara förändringen utav resultat mellan 

olika perioder och inte redovisat resultat för perioden i fråga som har mest värderelevans, då 

sambandet och signifikansnivån är något högre.  

Multikollinaritetstestet för modell 2 visar på VIF-värden som alla ligger mellan 1,0 – 1,3. 

Eftersom att 1,3 < 2,5 så kan vi konstatera att det inte heller förekommer problem med 

kollinariteten i modell 2. 

 

Koefficienter
a
 

Modell 

Icke-standardiserade 
koefficienter 

Standardiserade 
koefficienter 

t Sig. 

Multikollinaritet 

B Std. Av. Beta Tolerans VIF 

2 (Konstant) ,538 ,073  7,364 ,000   

RedRes(-Avs) ,639 ,329 ,275 1,940 ,058 ,810 1,234 

PerAvs -1,012 3,919 -,034 -,258 ,797 ,946 1,057 

RedRes ,996 ,430 ,311 2,314 ,025 ,903 1,108 

PerAvs -,086 ,456 -,027 -,188 ,851 ,773 1,293 

a. Beroende variabel: Avkastning 
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För att sammanfatta analysen utav modell 1 och modell 2 så visar de utförda testerna på att 

avsättningar trots allt inte har någon statistiskt signifikant korrelation med avkastning på 

företags aktier, och alltså inte är värderelevant. Detta grundar sig i att variansanalysen av 

modell 1 visar på en för låg signifikansnivå. Även de bivariata analyserna i båda modellerna 

mellan den beroende variabeln avkastning och de båda oberoende variablerna för periodens 

avsättning respektive förändring av periodens avsättning, β2 och β4, visar på att det inte finns 

något statistiskt signifikant samband mellan variablerna.  

Båda modellerna visar däremot på att redovisat resultat för perioden och framförallt 

förändring utav periodens redovisade resultat har statistiskt signifikanta samband med 

avkastning. Detta stämmer som sagt överrens med tidigare svenska studier som visar på att 

resultat är värderelevant.  

För att återkoppla till argumenten för och emot värderelevansen av avsättningar i 

problemdiskussionen, så kan vi konstatera att trots det faktum att avsättningar i genomsnitt 

uppgår till miljardbelopp i balansräkningarna och har inverkan på nyckeltal som mäter ett 

företags ställning. Vilka bakomliggande orsaker som finns för detta skulle vara en intressant 

frågeställning för en fortsatt studie, men det är inte otänkbart att det beror på de 

bakomliggande osäkerheterna gällande sannolikhet för uppkomst, belopp och tidpunkt för 

reglering.  
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5. Slutsatser 

I detta kapitel presenteras slutsatsen som framkommit av studien och som ger svar på uppsatsens 

frågeställning och en återkoppling till dess syfte. Avslutningsvis ges förslag på fortsatt forskning. 

5.1 Slutsats 

Efter att modellerna i studien statistiskt har testats och analyserats kan vi nu ge svar på 

studiens frågeställning: Hur ser sambandet ut mellan förändringar av redovisade 

avsättningar och företags aktievärde, med andra ord är avsättningar värderelevant? 

Slutsatsen blir att det inte finns något statistiskt signifikant samband mellan avsättningar och 

avkastning på företags aktier. Avsättningar är med andra ord inte värderelevant.  

Även om avsättningar uppgår till relativt höga belopp i företagens balansräkningar så visar 

testerna på att redovisningsposten som sagt inte är värderelevant, något som skulle kunna bero 

på osäkerheterna som ligger bakom bedömningarna.  

Resultatet av de statistiska testerna har även visar på indikationer om ett samband som 

tidigare svenska studier inom värderelevans har konstaterat, nämligen att redovisat resultat 

och framförallt förändring utav resultat över tiden är värderelevant.  

Jag anser slutligen att syftet med studien har uppnåtts då sambandet mellan redovisade 

avsättningar och investerares bedömningar statistiskt har undersökts och analyserats.  

5.2 Förslag till fortsatt forskning  

Studien har utifrån de statistiska testerna visat på att redovisningsposten avsättningar inte är 

värderelevant för investerare. Något som skulle kunna vara intressant att undersöka är varför 

avsättningar inte är värderelevant. Detta skulle kunna göras genom att utföra en mer kvalitativ 

studie med syftet att få en bättre förståelse för hur investerare resonerar kring detta. 

Både denna studie och tidigare studier har visat på att redovisat resultat är värderelevant för 

investerare. Jag anser dock att det hade varit intressant att vidare undersöka vilka 

komponenter utav resultatet som har ett samband med avkastning på företags aktier. Detta 

hade förslagsvis kunnat studeras genom en kvantitativ statistiskt undersökning som möjligtvis 

skulle kunna kombineras med några mer kvalitativa intervjuer för att få en förståelse för de 

samband som uppkommer.  
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Bilaga 1 – Företag som studien bygger på 

 

ABB LTD MELKER SCHÖRLING AB 

ALFA LAVAL AB 

ALLIANCE OIL COMPANY SDB MILLICOM INT. CELLULAR SDB 

ASSA ABLOY AB MODERN TIMES GRP MTG 

ASTRAZENECA NCC AB 

ATLAS COPCO AB NORDEA BANK 

AUTOLIV LTD ORIFLAME COSMETICS  

AXFOOD AB PEAB AB  

BOLIDEN AB  RATOS AB 

CASTELLUM AB SAAB AB  

ELECTROLUX AB SANDVIK AB 

ELEKTA AB SCA 

ERICSSON SCANIA AB 

FABEGE AB  SEB 

GETINGE AB  SECO TOOLS AB 

HAKON INVEST AB SECURITAS B 

HENNES & MAURITZ AB SKANSKA AB  

HEXAGON AB SKF AB 

HOLMEN AB SSAB SVENSKT STAL AB 

HUFVUDSTADEN AB STORA ENSO 

HUSQVARNA SV. HANDELSBANKEN AB 

INDUSTRIVÄRDEN AB SWEDBANK AB 

INVESTOR AB SWEDISH MATCH AB 

KINNEVIK TELE2 AB 

LATOUR B TELIASONERA AB  

LUNDBERGFÖRETAGEN AB TIETO OYJ 

LUNDIN MINING CORPORATION SDB TRELLEBORG AB 

LUNDIN PETROLEUM AB AB VOLVO 

MEDA AB  
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Bilaga 2 – Empirisk data 

(samtliga data uttrycks i tusentals-SEK om inget annat anges) 

 
 
            Aktiepris Antal aktier  

 Nettoresultat Avsättningar Periodens Total utdelning Utdelning/aktie (SEK)   
( i 
tusental)    

Name 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010  

ABB LTD 3136 2732 3883 4119 -1151 -236 1024 1112 0.44 0,48 138 151,6 2284 2287 (milj $) 

ALFA LAVAL AB 2737000 3116000 2365000 2128000 751000 237000 955000 1064000 2,27 2,52 68 110 420494 422039  

ALLIANCE OIL COMPANY 
SDB 345 226,3 11,8 15,9 214,5 -4,1 0 0 0 0 102,5 106,3 167 172 (milj $) 

ASSA ABLOY AB 2659000 4080000 2555000 2564000 1525000 -9000 1317000 1317000 3,6 3,6 83,5 147,7 365918 365744  

ASTRAZENECA 7490 8106 1686 1938 6420 -252 3026 3494 2,09 2,41 335,2 309,3 1448 1438 (milj $) 

ATLAS COPCO AB 6276000 9944000 1861000 2130000 8083000 -269000 3652000 3650000 3 3 65,35 111,98 1229613 1229613  

AUTOLIV LTD 12,6 595,5 440,4 484,5 155,1 -44,1 14,8 57,5 0 1,05 183 384,5 82 87 (milj $) 

AXFOOD AB 793000 862000 0 0 0 0 420000 525000 8 10 144,5 216 52468 52468  

BOLIDEN AB  2501000 3957000 1082000 1001000 2875000 81000 274000 822000 1 3 51 112 273511 273511  

CASTELLUM AB 205000 2654000 0 0 0 0 517000 574000 3,15 3,5 51 72,25 164000 164000  

ELECTROLUX AB 2369000 2819000 7279000 7523000 -4460000 -244000 0 1138000 0 4 164,4 190,3 284000 284600  

ELEKTA AB 546000 833000 141000 159000 692000 -18000 161000 184000 1,75 2 84,5 199,5 92029 92208  

ERICSSON 4127000 11235000 12431000 9744000 -1196000 2687000 6318000 6677000 1,85 2 66,56 77,8 3190000 3197000  

FABEGE AB  425000 1697000 439000 271000 1258000 168000 329000 329000 2 2 31,2 49,1 164400 163500  

GETINGE AB  1914000 2280000 862000 700000 1418000 162000 572000 655000 2,4 2,75 82,5 173,3 238300 238300  

HAKON INVEST AB 701000 -391000 0 0 0 0 393000 472000 5 6 79,5 141,25 160671 160653  

HENNES & MAURITZ AB 16384000 18681000 368000 0 0 368000 12825000 13239000 7,75 8 170,5 246,65 1655072 1655072  

HEXAGON AB 1254000 875000 330000 690000 545000 -360000 148000 329000 0,44 1,05 43,04 95,98 301509 303655  

HOLMEN AB 1664000 372000 1142000 1595000 -770000 -453000 756000 588000 9 7 156,2 197,6 84000 84000  

HUFVUDSTADEN AB -357500 1733300 0 0 0 0 391900 233200 1,9 2,1 47,89 61,46 206266 206266  

HUSQVARNA 903000 1749000 1081000 1036000 668000 45000 4000 577000 0 1 34,7 52,6 548600 573400  

INDUSTRIVARDEN AB 20669000 14870000 0 0 0 0 1738000 1159000 4,5 3 66,2 99,1 386271 386271  

INVESTOR AB 31368000 30693000 61000 92000 30632000 -31000 3059000 3050000 4 4 110,1 139,7 763200 761200  

KINNEVIK 16373000 13622000 110000 65000 13512000 45000 521000 831000 2 3 73,2 138,4 265325 277158  

LATOUR B 552000 702000 31000 40000 671000 -9000 491000 360000 3,75 2,75 74,5 109 131000 131000  
LUNDBERGFORETAGEN 
AB 2119000 3941000 1397000 750000 2544000 647000 1131000 1063000 6 6,5 272,5 381 62000 62000  

LUNDIN MINING CORP. 73,7 317,1 126,8 113,7 190,3 13,1 0 0 0 0 14,2 41,3 550 580 (milj $) 

LUNDIN PETROLEUM AB -537,1 498,5 16,8 23,8 481,7 -7 0 0 0 0 39 49,09 313 312 (milj $) 

MEDA AB 1537000 1428000 655000 646000 773000 9000 227000 302000 0,75 1 51,5 79,75 302243 302243  

MELKER SCHÖRLING AB 8038000 7236000 0 0 0 0 64000 117000 0,55 1 56 123 117359 117206  

MILLICOM INT. CELLULAR 
SDB 803,9 1654,9 298,5 322,2 1356,4 -23,7 0 788,5 1,24 6 340 639 109 108 (milj $) 

MODERN TIMES GRP MTG -2008000 3541000 238000 197000 3303000 -41000 350000 399000 5 5,5 157,6 404,2 65892 66024  

NCC AB 1656000 1527000 2991000 2731000 -1464000 -260000 434000 650000 6 6 66,9 131,5 108415 108415  

NORDEA BANK 2318 2663 309 581 2354 -272 519 1006 0,2 0,25 49,4 72,75 3845 4021 (milj. €) 

ORIFLAME COSMETICS  100,3 117,5 9,5 17,3 108 -7,8 70,3 71 1,25 1,25 273 457 57 57 (milj. €) 

PEAB AB  1301000 1190000 318000 322000 872000 -4000 637000 728000 2,25 2,5 31,1 46 286700 288600  

RATOS AB 934000 2413000 1186000 1057000 1227000 129000 1434000 1535000 9 9,5 124,6 256,3 158124 159067  

SAAB AB  699000 454000 2899000 2999000 -2445000 -100000 187000 237000 1,75 2,25 65,75 118 106336 105218  

SANDVIK AB -2842000 5010000 1777000 1774000 3233000 3000 3926000 1188000 3,15 1 51,5 95,3 1186287 1186287  

SCA 4830000 5592000 1584000 1447000 4008000 137000 2498000 2657000 3,5 3,7 91,5 105,8 702300 702300  

SCANIA AB 1129000 9103000 2887000 3754000 6216000 -867000 2000000 800000 2,5 1 80 116,4 800000 800000  

SEB 1178000 6798000 2033000 1748000 4765000 285000 0 2194000 0 1 30,7 47,7 1906000 2194000  

SECO TOOLS AB 161000 742000 66000 58000 676000 8000 465000 0 3,2 0 62 100,75 101968 101968  

SECURITAS B 2118000 2080800 1849600 1645000 231200 204600 1058700 1095200 2,9 3 70,1 78,7 365059 365059  

SKANSKA AB  4221000 4028000 5065000 5065000 -1037000 0 2190000 2621000 5,25 6,25 75 135,2 415059 412229  

SKF AB 1705000 5296000 2849000 2162000 2447000 687000 1629000 1622000 3,5 3,5 119,5 185,6 455351 455351  

SSAB SVENSKT STAL AB -1010000 600000 458000 305000 142000 153000 1296000 324000 4 1 73,3 130,2 323900 323900  
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STORA ENSO -878,2 769,3 180,4 148,6 588,9 31,8 157,7 157,7 0,2 0,2 39,5 57,9 789 789 (milj. €) 

SV. HANDELSBANKEN AB 10244000 11025000 199000 77000 10826000 122000 4364000 4988000 7 8 138,5 215,1 623300 622100  

SWEDBANK AB -10442000 7483000 317000 325000 7166000 -8000 0 0 0 0 29,7 75,55 986470 1158474  

SWEDISH MATCH AB 3146000 2958000 614000 675000 2344000 -61000 1024000 1089000 4,1 4,75 121,5 173,4 244260 225332  

TELE2 AB 4709000 6928000 382000 322000 6546000 60000 2206000 2580000 5 5,85 77,6 125,8 440355 441230  

TELIASONERA AB  13940000 3537000 12981000 10797000 -9444000 2184000 11153000 12963000 1,8 2,25 37,9 49,83 4490457 4490457  

TIETO OYJ 55,1 49,5 46,5 43 3 3,5 36,3 36 0,5 0,5 14,5 14,16 72 71 (milj. €) 

TRELLEBORG AB 419000 1183000 876000 485000 307000 391000 2000 139000 0 1,75 22,34 53,5 240700 271072  

AB VOLVO -14685000 11212000 15847000 14470000 -4635000 1377000 4070000 75000 2 0 48,5 76,9 2027000 2027000  

 


