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Sammanfattning 

Sedan 2005 redovisar alla koncerner inom EU enligt normer och standarder framtagna av IASB. 

Övergången till dessa internationella, gemensamma redovisningsstandarder ämnar skapa större 

möjlighet för jämförbarhet mellan bolag och skydda investerare. Noterade bolag vid Nasdaq OMX 

Stockholm kommer årligen ut med en bokslutskommuniké som är den fjärde och sista delårsrapporten. 

De resultatbegrepp som ska användas i denna är reglerade enligt IAS 1 och IAS 34.  

Denna studie ämnar undersöka om det förekommer andra resultatbegrepp, så kallade non-GAAP 

measures, än de reglerade, i 204 bokslutskommunikéer från noterade bolag vid Nasdaq OMX 

Stockholm 2009. Huvudsyftet har en deskriptiv ansats och ämnar besvara i vilken omfattning 

alternativa resultatbegrepp förekommer, hur dessa benämns och om förklaringar ges till begreppen. 

Delsyftet har en förklarande ansats som används vid analysen för att kunna förklara om de 

resultatbegrepp som presenteras av bolag inom samma bransch är jämförbara.  

Studien visar att ungefär hälften av bolagen redovisar alternativa resultatbegrepp. Bolag inom samma 

bransch ger sällan samma benämningar och förklaringar till de alternativa resultatbegreppen vilket 

försvårar jämförbarhet. Endast två av åtta branscher, telekom och energi, redovisar samma sorts 

alternativa resultatbegrepp och uppvisar god jämförbarhet.  

Nyckelord: resultatbegrepp, non-GAAP measures, bokslutskommunikéer, IAS 1, IAS 34, deskriptiv 

ansats, förklarande ansats, jämförbarhet. 
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Abstract 
Since 2005, all groups in the European Union report according to norms and standards set by the 

IASB. The transition to these international and common standards, aim to create greater opportunity 

for comparability between companies and thereby protecting investors. Listed companies on Nasdaq 

OMX Stockholm will annually issue a year-end report in the fourth interim report. The result concepts 

that are used are basically regulated by IAS 1 and IAS 34. 

 The aim of this research is to study the presence of other result concepts named as non-GAAP 

measures, which are not regulated by IASB. The study is based on 204 fourth interim reports from 

listed companies on Nasdaq OMX Stockholm 2009.  The main aim has a descriptive approach and the 

other part has an explanatory approach. Both were used in the analysis to explain the presented result 

concepts, if result concepts in the same industry are comparable.  

The results show that approximately half of the companies reported results of alternative concepts. 

Companies in the same industry normally don’t give the same name and explanation for the results of 

alternative concepts, which complicated the comparability. Only two of the eight sectors, Telecom and 

Energy, presents the same sort of results of alternative concepts and this sector show good 

comparability. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

Innehållsförteckning 

1. Bakgrund ....................................................................................................................................... 6 

1.1 Problemdiskussion ................................................................................................................... 7 

2. Teoretisk bakgrund ........................................................................................................................ 9 

2.1 God redovisningssed ................................................................................................................ 9 

2.2 Ej reglerad redovisningsinformation ......................................................................................... 9 

2.2.1 Redovisning av NGM i Sverige ....................................................................................... 10 

2.3 Resultatbegreppet ................................................................................................................... 10 

2.4 Jämförbarhet .......................................................................................................................... 11 

2.5 Sammanfattning av teoretisk bakgrund ................................................................................... 12 

3. Lagar, avtal och normer som reglerar resultatbegrepp ................................................................... 12 

3.1 Årsredovisningslagen ............................................................................................................. 13 

3.2 IAS 34 ................................................................................................................................... 13 

3.3 IAS 1 ..................................................................................................................................... 14 

3.3.1 Basis for Conclusions on IAS 1 ....................................................................................... 14 

3.4 Börsregler .............................................................................................................................. 14 

4. Forskningsmetod .......................................................................................................................... 15 

4.2 Problemformulering ............................................................................................................... 15 

4.2.1 Litteraturgenomgång ....................................................................................................... 16 

4.2.2 Intervjuer ......................................................................................................................... 17 

4.3 Empirisk undersökningsmodell för huvudsyftet, en deskriptiv ansats ...................................... 17 

4.4 Empirisk undersökningsmodell för delsyftet, en förklarande ansats ......................................... 19 

4.5 Kriterier för jämförbarhet ....................................................................................................... 19 

4.6 Val av finansiell rapport ......................................................................................................... 20 

4.7 Resultatbegrepp...................................................................................................................... 20 

4.7.1 Sammanställning av accepterade resultatbegrepp ................................................................. 20 

4.8 Urval av bolag och branscher ................................................................................................. 21 

4.9 Kritik mot studien och dess begränsningar .............................................................................. 22 

5. Empirisk sammanställning och analys .......................................................................................... 23 

5.1 Dagligvaror ............................................................................................................................ 24 

5.2 Energi .................................................................................................................................... 25 

5.3 Hälsovård ............................................................................................................................... 25 

5.4 Industri................................................................................................................................... 26 

5.5 Informationsteknik (IT) .......................................................................................................... 27 

5.6 Material ................................................................................................................................. 28 



5 

 

5.7 Sällanköp ............................................................................................................................... 28 

5.8 Telekom ................................................................................................................................. 29 

5.9 Sammanfattning av empirisk sammanställning och analys ...................................................... 29 

6. Sammanfattande diskussion och slutsatser .................................................................................... 30 

6.1 Förslag till vidare forskning .................................................................................................... 32 

7. Källförteckning ............................................................................................................................ 33 

Bilaga 1. Intervju Peter Malmqvist ................................................................................................... 36 

Bilaga 2. Intervju Mikael Scheja ...................................................................................................... 40 

Bilaga 3. Sammanställning av de bolag vars bokslutskommunikéer undersökts ................................ 43 

Bilaga 4. Insamlingsinstrument och insamlad information ................................................................ 47 

Bilaga 5. Kolumnförklaring till bilaga 4 ........................................................................................... 50 

 



6 

 

1. Bakgrund  

Redovisningen har genomgått stora förändringar under de senaste decennierna. Ökad 

internationalisering, mindre reglerad kapitalmarknad och fler bolag som väljer att agera över 

nationsgränserna har ökat behovet av jämförbarhet mellan bolag i olika länder (Nobes och Parker 

2004). Detta har bidragit till skapandet av det oberoende och normgivande organet International 

Accounting Standards Board (IASB)
1
 vars syfte är att utveckla globalt accepterade 

redovisningsstandards och redovisningsprinciper, International Financial Reporting Standards (IFRS) 

(IASB och IASCF, 2010). Från och med 2005 omfattas alla noterade bolag inom EU av den så kallade 

IAS-förordningen, som innebär att alla finansiella rapporter ska upprättas enligt IFRS (EG 

1606/2002).  

Det grundläggande målet med finansiell information är att tillgodose användare med information som 

ska ge underlag för ekonomiska och affärsmässiga beslut (Scheja, 2009, s.77). Detta är i linje med den 

huvudsakliga anledning som Europaparlamentet anger för tillämpningen av IFRS, nämligen att skydda 

investerare genom att harmonisera de finansiella rapporterna och öka jämförbarheten (EG 1606/2002). 

I ett förslag på förändringar av det gemensamma ramverket (Conceptual Framework) menar IASB att 

investerarna är huvudobjektivet för informationen och att denna bör vara av sådan karaktär att den 

underlättar de beslut som en kapitalinvesterare behöver ta för att försäkra sig om en god investering 

(Exposure Draft, s. 5 p. 3). Detta kan kopplas till vilken nytta användaren har av den finansiella 

informationen och vilken information som därför bör presenteras. Med detta i beaktande har vi valt att 

utgå från att de huvudsakliga användarna av redovisningsinformation i denna studie utgörs av 

investerare och analytiker (hädanefter benämnt användarna). 

Med ett ökat fokus på användarnyttan i den finansiella informationen ser vi idag ett allt större krav på 

öppenhet och ansvarstagande från bolagens sida. En av de faktorer som bidragit till detta är 

finanskrisen som drabbade hela världen under hösten 2008. (PwC, 2010) Pär Falkman, ekonomie 

doktor, menar att en trend, på grund av IFRS, är att redovisningsinformationen blir allt mer 

omfattande då öppenhet värderas högt. Han menar också att redovisningen går mot mer 

företagsspecifika lösningar på bekostnad av standardiserad redovisningsinformation. (CFO World 1, 

2010) En sådan utveckling borde ge försämrade möjligheter för användarna att göra jämförelser 

mellan bolag då företagsspecifika finansiella rapporter går emot de mål som finns med användningen 

av gemensamma standarder. Om bolagen börjar framställa finansiell information utefter egna behov 

och önskemål, men inom ramen för IFRS regler och normer skulle det kunna betyda att IFRS ger för 

stort utrymme för tolkning och tillämpning.  

 

                                                   
1
 Föregångaren till IASB 2001, International Accounting Standards Committee (IASC) grundades redan år 1973 och gav ut 

redovisningsregler under namnet IAS, International Accounting Standards, som numera ges ut under namnet IFRS. 
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Kombinationen av det ökade kravet på öppenhet, ett allt större krav på uppdaterad information ur ett 

investerarperspektiv samt att IFRS ger få möjligheter och uttryckssätt för bolag att presentera sitt 

resultat har bidragit till förekomsten av alternativa resultatbegrepp i bolags finansiella rapporter (Barth 

och Schipper, 2008). Sådana alternativa resultatbegrepp kan se olika ut och ha olika innebörd men ett 

samlingsnamn för dessa uttrycks som Non-GAAP Measures (hädanefter benämnt NGM) (Scheja 

2009, s.8). ”Street” earnings eller ”pro forma” (Kolev, Marquardt och McVay 2008, s.5) är andra 

benämningar på resultatbegrepp som inte går att finna i god redovisningssed. Användarnyttan anges 

som en av anledningarna till att bolag redovisar NGM (Scheja, 2009, s.304) och att bolagen vill 

kommunicera ut mer relevant information till potentiella investerare om bolagets aktuella läge (Kolev 

et al. 2008). Mer kritiska röster menar att anledningen till redovisning av NGM är att dölja bolagets 

förluster under en period (Rundfeldt, 2002).  

1.1 Problemdiskussion 

Enligt Peter Malmqvist, oberoende finansanalytiker, är det alltid resultaträkningen och vinsten som 

står i fokus då användarna gör en bedömning av ett bolag. Han menar att det är viktigt att olika bolag 

använder likartad uppställning och gruppering i de finansiella rapporterna men också att de siffror som 

presenteras är beräknade på samma sätt. För användaren kan informationen bli missvisande om bolag 

presenterar andra resultatbegrepp än de definierade i standarder och om de gör olika justeringar på 

resultatet utan att presentera vilka justeringar som gjorts. Detta försämrar även möjligheten att jämföra 

bolag sinsemellan. (Malmqvist, 2010) Enligt Malmqvist har jämförbarheten förbättrats i bolagens 

årsredovisningar sedan införandet av IFRS men han menar att det fortfarande återstår problem med 

jämförbarheten i andra finansiella rapporter. Han menar att det i delårsrapporter kan presenteras NGM 

vars innehåll inte förklaras i text vilket är bekymmersamt då jämförbarhet är den viktigaste 

egenskapen för att användare ska kunna göra bedömningar mellan bolag. (Malmqvist, 2010) 

Delårsrapporterna från svenska, noterade bolag kommer ut fyra gånger per år och informationen som 

presenteras i dessa omfattas av IFRS och de noteringsavtal som den aktuella marknadsplatsen tagit 

fram. Dessa rapporter är ett viktigt kommunikationsverktyg mellan bolagen och investerare (Henry, 

2008). Den fjärde och sista delårsrapporten, bokslutskommunikén, är den rapport som sammanfattar 

årets händelser och i denna visas de fyra kvartalen och utvecklingen i bolaget under året och denna, 

inte årsredovisningen, ska innehålla all börspåverkande information. Dessa rapporter används ofta av 

ekonomijournalister för att rapportera om den aktuella finansiella ställningen och årets resultat.  

Enligt KPMG (2009) är det viktigt att förklara årets förändringar i delårsrapporterna och att det i dessa 

finns en chans för bolag att visa en mer rättvisande bild av utvecklingen än i själva årsredovisningen. 

De menar att justeringar kan göras på resultatet för kostnader som uppstått den senaste perioden, men 

att det då är viktigt att förklara siffrorna och begreppen som presenteras. Sådana justeringar och 
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förklaringar kan skapa en större förståelse kring varför förändringen är viktig för bolaget och på vilket 

sätt den väntas få en positiv effekt längre fram i tiden. (KPMG, 2009) 

I en studie som granskade finansiella rapporter från 2004 i svenska börsnoterade bolag framkom det 

att NGM förekom oftare i delårsrapporterna än i årsredovisningen. Studien visade också att det 

främsta motivet för att använda NGM var att förklara för investerare och kommunicera ut 

affärshändelsers påverkan på resultat under året. (Scheja, 2009, s.189, 206-207) Sammanställningen 

av de NGM som de svenska bolagen använde sig av vid den aktuella tidpunkten, visade att det var 

mycket svårt att hävda någon egentlig jämförbarhet mellan bolagens olika resultatmått och 

resultatbegrepp (Scheja, 2009, s.157).  Få bolag använde sig av samma NGM och i flera fall var de 

unika för ett visst bolag. Bolag kan framställa NGM i delårsrapporterna men behöver inte ge någon 

förklaring till de alternativa resultatbegreppen. Användaren av delårsrapporten vet då inte vad som 

ingår i begreppet och på så sätt kan en felaktig bild ges av bolaget. Detta är framför allt problematiskt 

om NGM presenteras i resultatrapporten i bokslutskommunikén då användare kan basera sina beslut i 

form av att köpa, sälja eller behålla aktier utifrån den sista summerande raden i resultaträkningen. Det 

är därför av vikt att denna post beräknas och benämns på samma sätt enligt IFRS för att användaren 

inte ska undanhållas information eller luras att tro att bolagets resultat är bättre än vad det faktiskt är. 

(Scheja, 2010)  

I USA har forskningen kring NGM varit omfattande och förekomsten av sådana mått har varit en 

bidragande orsak till införandet av Sarbanes Oxley Act, en samling lagar och regler som bland annat 

berör framställningen av NGM. Regleringen innebär att vid förekomst av NGM i bolags finansiella 

information måste dessa alltid jämföras med ett GAAP mått för att användaren ska ha en chans att 

utvärdera måttet. (SEC, 2010) I Sverige finns ingen sådan reglering kring NGM och det har inte gått 

att finna någon studie som undersökt i vilken omfattning NGM förekommer i resultatrapporteringen 

från noterade bolag, sedan övergången till IFRS, eller hur NGM framställs med olika resultatbegrepp.   

Huvudsyftet med denna studie är därför att redogöra för i vilken omfattning NGM förekommer i 

resultatrapporteringen i bokslutskommunikéer från noterade bolag på Nasdaq OMX Stockholm 

(hädanefter benämnt Nasdaq OMX). I de fall där NGM förekommer ämnar studien beskriva hur dessa 

resultatbegrepp framställs. Delsyftet med studien är att analysera om de resultatbegrepp som redovisas 

är jämförbara mellan bolag inom samma bransch utifrån den sammanställda informationen från 

huvudsyftet. Detta leder fram till fyra forskningsfrågor: 

Forskningsfrågor, huvudsyfte 

1. Presenteras resultatbegrepp i form av NGM i textdelar eller i resultatrapport?  

2. Hur benämns detta NGM? 

3. Ges det en förklaring till hur bolaget tagit fram begreppet?  

Forskningsfråga, delsyfte 

4. Är de NGM vi funnit jämförbara mellan bolag inom samma bransch?  
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2. Teoretisk bakgrund 

Nedan beskrivs den teoretiska bakgrund som avser att ge läsaren förståelse för vilka teoretiska 

antaganden som påverkar redovisningen av resultatbegrepp, samt tidigare forskning inom ämnet. 

Genom hela studien görs antagandet att redovisningen har en beslutsroll där den finansiella 

informationen fungerar som beslutsunderlag vid exempelvis köp- eller säljbeslut
2
. Avsnittet avslutas 

med en sammanfattande diskussion om teorins påverkan på studien och vilka slutsatser vi kan dra från 

denna till den empiriska undersökningen.  

2.1 God redovisningssed 

På engelska benämns god redovisningssed som ”Generally Accepted Accounting Principles” 

(hädanefter benämnt GAAP) och dessa två begrepp har följaktligen samma innebörd. GAAP är de 

normer, lagar och standarder som en grupp redovisningsskyldiga ska följa och eftersträva i 

utformningen av finansiella rapporter. Vad som är god redovisningssed kan variera mellan länder, 

mellan branscher eller på grund av bolagsstorlek. För noterade koncerner i Sverige är god 

redovisningssed regler och normer som ges ut i de av EU antagna standarderna i IAS och IFRS. Enligt 

noteringsavtalen för Nasdaq OMX kan god redovisningssed beskrivas som de hänvisningar som finns 

till faktiskt förekommande praxis för en viss grupp av bokföringsskyldiga (OMX 1). 

Studier har visat att den information som redovisas i de finansiella rapporterna enligt GAAP är viktig 

för användarna för att kunna sortera bort bolag som utgör en dålig investering. Däremot riktas kritik 

mot att denna form av information inte är uppdaterad, relevant och lämpad för att bedöma bolagets 

framtidsutsikter och resultatprognoser. (Hellman, 2000)   

2.2 Ej reglerad redovisningsinformation  

Non-GAAP measures (Kolev et al. 2008), pro forma (Bhattacharya, Black, Christensen och Larson 

2003) eller street earnings (Bradshaw och Sloan, 2002) är vinst- och resultatmått som ej är definierade 

eller reglerade i lagar eller standarder. Det är subjektiva mått framtagna av företagsledningen där 

poster som anses störande eller ovanliga rensas bort eller läggs till på ordinarie GAAP mått 

(Bhattacharya et al. 2003). Exempel på NGM som anses vara vedertagna men som inte finns 

definierade i IAS 1 är EBIT, EBITA och EBITDA
3
 (Scheja, 2009, s.47). Viktigt att komma ihåg är att 

dessa mått kan vara framtagna med olika tillämpningar och om bolaget inte väljer att ge en förklaring 

av innehållet i begreppet kan de ha valt bort poster som den allmänt vedertagna definitionen bör 

innehålla. När det i rörelseresultatet inkluderas eller exkluderas poster betraktas detta också som 

NGM. (Scheja, 2009, s. 47)   

NGM uttrycks flitigt i bolags delårsrapporter och kan användas av analytiker och investerare för att 

värdera bolag (Kolev et al. 2008). Under de senaste 20 åren har användandet av NGM ökat kraftigt 

                                                   
2 Se Smith 2006, s. 23 
3 Benämningarnas bokstäver betyder Earnings Before Income Taxes, Depreciation eller Amortization 
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och den information som presenteras i dessa är den information som marknaden främst reagerar på 

(Bradshaw and Sloan 2002), detta på bekostnad av de GAAP mått som ofta presenteras samtidigt. 

Positiva röster menar att NGM ger mer relevant, uppdaterad information än GAAP och att en mer 

rättvisande bild av företaget ges i form av att störande poster rensas bort och ”kärnresultatet” 

framkommer (Bhattacharya et al. 2003, Bradshaw och Sloan, 2002).  

Kritiska röster menar att NGM redovisas för att lura investerare (Bhattacharya et al. 2003) och att det 

är viktigt att komma ihåg att måttens, eller begreppens, innehåll inte alltid presenteras och det ges inte 

alltid en förklaring till vilka poster som är inkluderade eller exkluderade i siffrorna (Grant och Parker, 

2001). Kritik framförs även mot att NGM ofta inte är jämförbara varken mellan bolag eller för samma 

bolag över tiden (Bhattacharya et al. 2003). Doyle, Lundholm och Soliman (2003) menar att 

investerare blir missledda av de justeringar som görs i NGM eller då poster exkluderas från mått 

framtagna enligt GAAP (Doyle et al. 2003). Då NGM använts för att förbättra möjligheten att göra 

jämförelser mellan andra bolag har detta val ofta grundat sig i att resultatet enligt GAAP gett ett sämre 

resultat än väntat. Detta beteende har också skapat misstanke om att bolagen försöker missleda 

investerare. (Baik, Billings och Morton, 2008) Enligt Bhattacharaya et al. (2003) har normgivare i 

USA uttryckt oro för att den selektiva, och ibland missvisande informationen som presenteras i NGM, 

endast är till för att företagsledningen ska kunna ge en mer positiv bild av företaget än vad som 

egentligen är fallet. (Bhattacharya et al. 2003)  

2.2.1 Redovisning av NGM i Sverige  

Scheja (2009) menar att bolag eftersträvar konsekvent redovisning och en jämförbar utveckling även 

inom redovisning av NGM, men huvudtanken är att få användaren att uppmärksamma sådant som 

bolaget självt betraktar som jämförelsestörande eller extraordinära poster. Bolagen ser en möjlighet att 

beskriva resultatet på ett mer positivt sätt genom att ta fram NGM på nya rader i resultaträkningen 

eller genom att förklara NGM i text och punkter. (Scheja, 2009, s.200) 

De definitioner som bolagen använder sig av för att beskriva NGM, eller för att lägga till eller ta bort 

poster från ordinarie GAAP mått är ofta mycket svåra för en användare att tolka och beräkna. En 

sådan, mycket vanlig definition, är omstruktureringskostnader där bolaget själva gör en bedömning 

om vad de anser vara sådana kostnader.  Användaren vet ofta inte, trots ett definierat NGM, hur 

bolagen kommit fram till ett justerat resultat eller ett alternativt resultatbegrepp. (Scheja, 2009, s.271) 

2.3 Resultatbegreppet  

De redovisningsmått som presenteras i en resultatrapport har stor betydelse och kan bland annat 

bestämma hur mycket utdelning som kan ges ut till aktieägare. (Smith, 2006, s.24). Studier har visat 

att användarna av finansiell information anser att resultaträkningens information är viktigare än 

balansräkningens. De siffror, noter och ord som berör resultatrapporten anses också vara viktiga för 

användarna. (Hellman 2000) De finansiella delårsrapporterna innehåller resultat för perioden och 
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jämförelseperioder och är bolagens centrala kommunikationsmedel till finansmarknaden (Törngren, 

2005, s.14). 

Olika resultatbegrepp i resultatrapporten är till för att förmedla en bild av bolagets prestationer och där 

har vinsten en stor betydelse. Det finns en problematik runt resultat och resultatbegrepp som framför 

allt är kopplad till att normgivare och standardsättare haft svårigheter att sätta upp tydliga riktlinjer 

och standarder för framtagandet av resultat (Barker, 2004). Det kan vara svårt för bolag att anpassa sitt 

resultat efter det begränsade antal resultatbegrepp som finns att välja mellan och ett behov att uttrycka 

resultat på andra sätt kan uppkomma.  Problemet med otydlig reglering och standardsättning kring 

resultat och resultatbegrepp är mer aktuellt idag då det finns en trend mot att redovisa till verkligt 

värde (Barker, 2004) vilket kan göra behovet av alternativa begrepp ännu större.  

Ett annat problem med resultat är att dess innehåll är valt genom en subjektiv bedömning som görs av 

upprättaren och den information som presenteras ska sedan tolkas av användaren. Resultatet som tas 

fram förklaras ofta med ett resultatbegrepp som genom sin benämning kan förklara innehållet eller 

innebörden. (Scheja, 2009, s.63) Bolagen som upprättar de finansiella rapporterna, användare och 

normgivare kan ha olika syn på hur resultatbegrepp borde definieras. Richard Barker (2004), tidigare 

projektansvarig för IASB:s normeringsprojekt för resultatrapportering, har gjort en sammanställning 

på tre alternativa resultatkoncept som han anser borde föreslås i praxis. De tre alternativen innebär att 

bolag får exkludera poster från ett resultatmått om de är poster som är utanför bolagets 

kärnverksamhet, engångshändelser eller utanför bolagets kontroll. (Barker, 2004)  

2.4 Jämförbarhet 

Begriplighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet är de grundläggande kvalitativa egenskaper 

utifrån vilka redovisningen bör skapas och framställas (IASB 1, 2007). Då en enskild investerare vill 

satsa pengar i bolag tittar investeraren på vissa utvalda delar i de finansiella rapporterna för att ta ett 

beslut om vilket bolag denna vill satsa på. Om investeraren väljer att titta på olika bolag inom samma 

bransch som omfattas av samma GAAP bör denne kunna förvänta sig att siffrorna i rapporterna är 

framtagna på samma sätt (Tokar, 2005) och att informationen är användbar utifrån de fyra kvalitativa 

egenskaperna. Relevans är den primära egenskap som ska uppfyllas i redovisningen men är starkt 

kopplad till både tillförlitlighet och jämförbarhet (Smith, 2006, s.24), egenskaperna bygger på 

varandra och går in i varandra. Jämförbarhet mellan bolag har en tydlig koppling till relevans då det 

krävs en möjlighet att jämföra bolag och de redovisningsmått som presenteras, för att kunna ta köp- 

eller säljbeslut av ett bolags aktier (Smith 2006, s.30). Jämförbarhet är den egenskap som möjliggör att 

samhällets resurser utnyttjas på bästa sätt i form av resursallokering och goda investeringar (Östman, 

1997).  

Informationen från ett bolag blir mer väsentlig och användbar om det finns möjlighet till att jämföra 

det med andra (Barlev och Haddad, 2007). För att det ska kunna vara möjligt att genomföra 
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jämförelser bör redovisningsprinciper tillämpas på ett konsekvent sätt. Bolag bör använda samma 

redovisningsmetod för att jämförbarhet ska få effekt. Olika redovisningsmetoder försvårar 

jämförbarheten och därmed blir det mindre användbart som informationskälla. (Pownall och Schipper, 

1999)  

Ett fundamentalt problem med jämförelser är att det är svårt att fastställa de kriterier som är essentiella 

för att kunna bedöma huruvida jämförbarhet är uppnådd eller inte. Ett tänkbart bakomliggande 

problem till detta är att mycket fokus sätts på de vinster som rapporteras av bolag i olika länder. (Gray 

1980) Ett annat problem som uppstår vid bedömning av jämförbarhet är hur strikt definitionen bör 

vara. Jämförbarheten bör inte förväxlas med strikt likformighet som försämrar möjligheter att förbättra 

de redovisningsprinciper som tillämpas (IASB 1, p. 41). Ett bolag bör inte hålla fast vid sådana 

redovisningsprinciper som förbättrar jämförbarhet men som försämrar innehållets relevans och 

tillförlitlighet (Europeiska gemenskaperna kommission, 2003). Trots en tydlig koppling mellan 

jämförbarhet och relevans bidrar begreppens innebörd till motstridiga krav där det ena begreppet tar ut 

det andra.  Fokuseringen på relevans gör att jämförbarheten offras, trots att en balans mellan dessa två 

är önskvärd. Om jämförbarhet ska få en mindre framträdande roll i den finansiella rapporteringen 

behöver användaren utökad information om andra delar av bolaget, exempelvis hur det interna arbetet 

fortskrider, för att på så sätt möjliggöra jämförelser mellan bolag. (Emmanuel och Garrod, 2002) 

2.5 Sammanfattning av teoretisk bakgrund 

För denna studie är GAAP kopplat till de lagar, standarder och normer som reglerar noterade bolag på 

Nasdaq OMX. Då resultatbegrepp är viktiga för att kommunicera ut resultat i de finansiella 

rapporterna kommer dessa vara föremål för studiens undersökningsobjekt. Non-GAAP measures 

kommer att symboliseras av de resultatbegrepp som ej går att finna definierade i GAAP. Studier som 

gjorts på NGM har visat att många bolag använder olika begrepp och olika justeringar varje gång de 

redovisar ett NGM. Detta försämrar jämförbarheten för bolagets beräkningar från en period till en 

annan, men även mellan bolag. (Grant och Parker, 2001) Scheja (2009) menar att detta skulle vara ett 

argument för att bolag inte borde använda sig av NGM, utan istället hålla sig till de aktuella GAAP 

måtten och på så sätt bättre uppnå den kvalitativa egenskapen jämförbarhet. (Scheja, 2009, s.157) För 

denna studie är därför jämförbarhet den kvalitativa egenskap som står i fokus.  

3. Lagar, avtal och normer som reglerar resultatbegrepp  

Nedan följer en beskrivning av de lagar, avtal och standarder som reglerar koncerninformationen i 

bokslutskommunikéen och de resultatbegrepp som presenteras i den, för bolag noterade på Nasdaq 

OMX. Andra lagar, normer och regler som gäller för övriga delar av bokslutskommunikéen behandlas 

inte i studien. Kapitlet ämnar ge läsaren en inblick i de lagar och standarder som legat till grund för 

bedömningen av vilka resultatbegrepp som anses vara non-GAAP.  
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3.1 Årsredovisningslagen 

Årsredovisningslagen (SFS1995:1554) (hädanefter benämnd ÅRL) innehåller bestämmelser om 

upprättande av finansiella rapporter i koncerner och delårsrapportering. Lagen omfattar alla bolag som 

avses i 6 kap. 1 § bokföringslagen (SFS 1999:1078). Koncernredovisning är reglerad i kapitel 7 i ÅRL 

och enligt 32§ ska de moderbolag som omfattas av IAS-förordningen enbart följa ett urval av punkter i 

ÅRL, bland annat kravet på att upprätta koncernredovisning (1-3§). I övrigt är det alltså de 

bestämmelser som gäller i de internationella redovisningsstandarderna som ska följas vid upprättandet 

av finansiella rapporter i noterade koncerner. Även andra bolag än de som avses i 32 § får upprätta 

koncernredovisning med tillämpning av de internationella redovisningsstandarderna som avses i 

Europaparlamentets och rådets förordning (33§). (SFS 1995:1554)  

3.2 IAS 34 

Ändamålet med IAS 34 är att ange minikraven för struktur och innehåll vid upprättandet av en 

delårsrapport. IAS 34 ger vägledning till vad en delårsrapport ska innehålla, vilka poster som ska tas 

med och vilka principer som ska tillämpas vid bedömningen av dessa poster. Den föreskriver inte hur 

ofta eller när delårsrapporterna ska upprättas, detta regleras i aktuella noteringsavtal och nationella 

lagar. Uppdaterade och tillförlitliga delårsrapporter skapar en större möjlighet för användarna att förstå 

bolagets förmåga att generera resultat och kassaflöde. IAS 34 ska tillämpas om bolag väljer att 

upprätta delårsrapporter i enlighet med god redovisningssed. Delårsrapporter kan antingen upprättas 

som en fullständig finansiell rapport enligt bestämmelserna i IAS 1 eller presenteras som rapporter i 

sammandrag för en delårsperiod, som är kortare än ett fullständigt räkenskapsår. Om ett bolag anger 

att delårsrapporten är upprättad i enlighet med IFRS måste rapporten uppfylla bestämmelserna i 

samtliga punkter i IAS 34. (FAR SRS 2010b)  

Minimikravet på vad en delårsrapport ska innehålla är; rapport över finansiell ställning i sammandrag, 

rapport över totalresultat i sammandrag, rapport över förändringar i eget kapital i sammandrag, rapport 

över kassaflöden i sammandrag och vissa upplysningar i noter (IAS 34, 2010, p.8). I noterna ska 

bolaget lämna information om händelser och förhållanden som är relevanta för förståelsen av 

periodens utfall men som inte beaktas i övriga delar av delårsrapporten (IAS 34, p.16). I 

delårsrapporten kan bolaget välja att presentera information, utöver minimikrav, som de vill 

kommunicera ut till användare av de finansiella rapporterna. Det kan vara upplysningar om händelser 

eller transaktioner som har genomgått förändringar och som kan ha påverkat bolagets finansiella 

ställning och utveckling. (IAS 34, 2010) Dessa upplysningar ger oftast en närmare förklaring till 

resultatutveckling i bolaget. Bolaget kan i noterna till delårsrapporterna lämna den information som är 

väsentlig och som inte redogörs på någon annan plats i rapporten. Det är av stor vikt att kunna 

kommunicera ut den informationen till användare på aktiemarknaden som kan använda detta i sin 

bedömning av bolaget. (FAR SRS, 2010b)  
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3.3 IAS 1 

IAS 1 är den standard som behandlar utformningen av finansiella rapporter för att säkerställa 

jämförbarhet mellan bolagets finansiella rapporter över tiden men också för jämförelser med andra 

bolags finansiella rapporter. Tillämpningen av IAS 1 gäller enbart resultatrapporterna, vilket innebär 

att annan information som lämnas i text i en årsredovisning eller i en delårsrapport inte ska beaktas i 

enlighet med IFRS. Därför är det viktigt att skilja på den information som är upprättad enligt IFRS och 

på den information som inte följer dessa krav men som ändå är användbar för användarna. Detta 

betyder att bolagen kan redovisa information i årsredovisningar och delårsrapporter som inte uppfyller 

IFRS krav. (FAR SRS, 2010b) 

Enligt IAS 1, punkt 15, ska de finansiella rapporterna ge en rättvisande bild av bolagets finansiella 

ställning och det finansiella resultatet. För att tydliggöra resultatet och förenkla för användarna ska 

bolaget lämna jämförande information för den föregående perioden i form av kommentarer och en 

beskrivning av periodens finansiella rapport (se IAS 1, p.38).  För att användare ska kunna ha 

möjlighet till att jämföra de finansiella rapporterna måste bolaget tillämpa samma redovisningsprincip 

från period till period och den jämförande informationen kommer att ligga till grund för användarens 

beslut. (FAR SRS, 2010b) 

3.3.1 Basis for Conclusions on IAS 1 

I de kommentarer som finns till IAS 1 ges underlag för slutsatser rörande resultatbegrepp. I punkt BC 

55 och BC 56 menar IASB att bolag får välja att sammanfatta resultatet för rörelsen i en post, eller på 

en nivå, som kallas för rörelseresultat (results of operating activites). Detta trots att begreppet inte 

finns definierat i IAS 1. Om bolaget väljer att redovisa en summerande post enligt rörelseresultat 

måste denna post representera kostnader och intäkter som normalt anses vara av rörelsekaraktär. Inga 

poster som är av rörelsekaraktär får då exkluderas från summeringen då detta försämrar 

jämförbarheten mellan olika bolags resultatrapportering. Exempel på kostnader som vore olämpliga att 

exkludera från rörelseresultatet är nedskrivningar på inventarier, omstruktureringskostnader eller 

omlokaliseringskostnader. På samma grunder vore det olämpligt att exkludera poster som inte 

genererar några intäkter som exempelvis avskrivningar. (International Accounting Standards Board, 

2008, IAS1 BC) 

3.4 Börsregler 

Alla bolag som är noterade vid Nasdaq OMX omfattas av ett regelverk bestående av bland annat 

noteringsavtal. En förändring av avtalet skedde den 1 juli 2007 där hänsyn togs till införandet av IFRS 

och till öppenhetsdirektivets bestämmelser i svensk lagstiftning. Noteringsavtalet är ett civilrättsligt 

avtal mellan bolaget och marknadsplatsen där handel sker, i detta fall Nasdaq OMX. Utöver 

noteringsavtalet måste bolagen även följa de lagar och förordningar som finns för ett börsbolag. 

(OMX 1, 2007) I noteringsavtalen och noteringskraven finns inga föreskrifter om resultatbegrepp, 
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vilket betyder att de inte reglerar GAAP utan enbart vilka regler som måste följas för att få vara 

noterade (Scheja, 2009).  

De noterade bolagen ska redovisa enligt god redovisningssed i årsredovisningar, 

bokslutskommunikéer och i delårsrapporter. Rekommendationer och normer från Bokföringsnämnden 

och Rådet för finansiell rapportering är också del av det regelverk som bör följas. Ett bolag som har 

upprättat finansiella rapporter i överensstämmelse med IFRS ska även lämna upplysning om god 

redovisningssed, de finansiella rapporter som inte har uppfyllt samtliga krav får inte anges vara i 

överensstämmelse med IFRS. (OMX 1, 2007. s-39-40) 

Delårsrapporter ska lämnas kvartalsvis (SFS 2007:528) och enligt noteringsavtalen behöver dessa 

rapporter inte bli översiktligt granskade av en revisor, dock måste det alltid framgå i delårsrapporten 

om den är granskad eller inte (OMX 1, 2007, s.41). Enligt Svensk kod för bolagsstyrning, punkt 10.4, 

bör dock bolagsstyrelsen se till att halvårs- och niomånadersrapporten granskas av en revisor 

(Kollegiet för Svensk bolagsstyrning, 2008). Bokslutskommunikén ska innehålla de väsentliga delarna 

från den kommande årsredovisningen som avser koncernen och den bör vara så omfattande att den 

innehåller all information som kan vara kurspåverkande. Därför måste den släppas senast två månader 

före utgången av rapportperioden. Informationen är färskvara och det finns en risk för att information 

läcker ut om den inte offentliggörs så snabbt som möjligt. (OMX 1, 2007, s.41-23) 

Bokslutskommunikéen ska alltid innehålla en resultaträkning i sammandrag och förklaringar till 

bolagets resultatutveckling, exempelvis effekten av ovanliga händelser under året. Bolaget bör 

redogöra för faktorer som påverkat omsättning, resultat och finansiell ställning under året och sådan 

information som är viktig för aktiemarknadens bedömning av bolagets framtid.  Sådana upplysningar 

får dock inte anges i allmänna begrepp såsom jämförelsestörande poster eller engångskostnader, 

istället måste det ges förklaringar till vad begreppen innefattare eller exkluderar. (OMX 1, 2007, s.49) 

 

4. Forskningsmetod 

Endast kvalitativa metoder har använts för insamling av material till studien. Problemformulering, 

litteraturgenomgång och intervjuer är alla kvalitativa metoder som bestått av insamling av icke 

numeriskt material (Saunders, Lewis och Thornhill, 2009, s.151) och den empiriska studien som 

genomförts på bokslutskommunikéer behandlar kvalitativa begrepp i texter. Informationen om 

resultatbegrepp har tolkats och lagts in i en egen framtagen strukturerad undersökningsmall som 

presenteras nedan i kapitel 4.4.  

4.2 Problemformulering 

Formulering av problem, frågeställningar och syfte har kunnat göras tack vare insamlandet av 

sekundärdata (litteraturgenomgång) och primärdata. Sekundärdata i form av relevant litteratur, 
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forskningsartiklar, lagar, noteringsavtal, tidskrifter och bokslutskommunikéer och primärdata i form 

av två expertintervjuer (beskrivs nedan i intervjuer). (Arbnor och Bjerke, 1994, s.304) Dessa data har 

använts för att söka teoretisk och praktisk bakgrund, öka vår kunskap och förståelse för vad NGM är, 

hur de används och i vilka delar av de finansiella rapporterna som de kan förekomma, samt för att få 

insikt om hur tidigare forskning behandlat NGM. Vår egen kunskap, tolkningar och bearbetning av 

information har också påverkat utfallet av problemformulering och studiens syfte. (Se figur 1) 

 

Figur 1. Källor till problemformulering, enligt modell av Arbnor, Bjerke 1994 (s. 304) 

 

Som synes i figur 1 har den information som inhämtats via expertintervjuer haft störst påverkan på 

problemformuleringen. Anledningen till detta är att det finns begränsad information och forskning om 

NGM i Sverige. Vår egen kunskap och förförståelse i ämnet var till en början begränsad.  

4.2.1 Litteraturgenomgång 

Den vetenskapliga litteratur och de forskningsartiklar som använts i studien, är till största del hämtade 

från sökmotorerna EBSCOhost och Google Scholar, Uppsala universitets sökfunktioner DIVA och 

DISA, samt från Ekonomikums bibliotek. De huvudsakliga sökord som använts är non-GAAP 

measures, street earnings, pro forma, alternativa resultatbegrepp, jämförbarhet, resultatbegrepp. Vi har 

gjort aktiva val och överväganden vid utsorteringen av artiklar och detta har naturligtvis haft påverkan 

på den fortsatta studien, i vilken omfattning är dock omöjligt att säga. Vi är medvetna om att ett första 

urval av artiklar gjorts genom att vi i det första skedet endast valde att läsa sammanfattningar. Utifrån 

dessa har en bedömning gjorts över innehållets relevans för studien. Mycket av det insamlade 

materialet är också hämtat från standarder och ramverk framtagna av IASB, lagar och regelverk som 

omfattar börsnoterade bolag, samt information från webbsidor, tidskrifter och artiklar som berör 

redovisning och aktuella frågor för studien. För att kunna omringa de viktigaste källorna från det 

aktuella ämnet har vi studerat källförteckningar i de böcker och artiklar som vi läst och på så sätt 

kunnat identifiera återkommande referenser. Detta kan ge en negativ effekt om samma synsätt och 

ståndpunkter behandlas i de återkommande referenserna. Detta är dock något som vi försökt undvika 

genom att leta efter motargument och en praktisk syn på ämnet. Den positiva effekt som sökts är en 

enhetlig och relevant referenslista.   
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4.2.2 Intervjuer 

Intervjuerna som genomförts för studien har haft till uppgift att producera kunskap, utveckla mening 

ur den intervjuades erfarenheter och försöka att förstå omvärlden ur dennes synvinkel (Kvale, 

Brinkmann och Torhell, 2009, s.17-18). Intervjuerna har använts i syftet att få ökad förståelse för 

vilken sorts information som det idag finns frågetecken kring i finansiella rapporter och hur sådan 

information kan användas för att göra jämförelser mellan bolag. Intervjupersonerna har bidragit med 

praktisk expertkunskap och erfarenhet.  

Två intervjuer har genomförts med respondenterna Peter Malmqvist och Mikael Scheja. Peter 

Malmqvist är en av landets mest erfarna, oberoende finansanalytiker som idag bland annat driver 

utredningar för Nasdaq OMX rörande börsbolagens tillämpning av IFRS. Mikael Scheja är Ekonomie 

doktor i redovisning, auktoriserad revisor och redovisningsspecialist på PricewaterhouseCoopers.  

Intervjun med Peter Malmqvist genomfördes över telefon den 19 april 2010 och samtalet spelades in 

via högtalartelefon och kunde på så sätt transkriberas. Intervjun med Mikael Scheja genomfördes på 

PWC:s huvudkontor i Stockholm den 23 april 2010 och även här spelades samtalet in för att 

möjliggöra transkribering och för att vi i efterhand skulle kunna följa upp diskussionen som fördes och 

koppla denna till vår förförståelse och det insamlade teoretiska materialet.  

Valet av respondenter är baserat på deras kunskaper inom det aktuella ämnet och den erfarenhet de 

besitter. Ekonomie doktor Mikael Scheja skrev sin doktorsavhandling om svenska bolags redovisning 

av NGM och han har därför kunnat bidra med en bakomliggande kunskap i ämnet utifrån ett svenskt 

perspektiv som vi inte kunnat finna i litteraturen.  Peter Malmqvist förekommer ofta som aktör i 

debatter om finansiell information och anses vara mycket kunnig och väl insatt i ämnet. Hans syn på 

vilka svårigheter som fortfarande kvarstår för användare, i form av investeringsbeslut utifrån finansiell 

information gav en tydlig vägledning för studiens fokus. Intervjuerna används dock inte som en 

enskild del i empirin utan ligger till grund för problemformulering. Detta var vår ansats redan från 

början och intervjuerna behandlades som en aktiv process där intervjuare och respondenter 

producerade kunskap genom samtal och obundna, aktiva frågor (Kvale et al. 2009, s.34). 

Intervjufrågorna var därför olika för de två respondenterna och inga frågeformulär var fastställda. 

Intervjuerna flöt på som samtal där svaren på våra frågor ledde till följdfrågor. (För fullständiga 

transkriberingar av intervjuerna, se bilaga 1 och 2).  

4.3 Empirisk undersökningsmodell för huvudsyftet, en deskriptiv ansats 

För att kunna uppnå huvudsyftet och besvara dess aktuella forskningsfrågor har vi valt en deskriptiv 

ansats. Den deskriptiva ansatsen ger oss möjlighet att beskriva om, hur och i vilket bolag alternativa 

resultatbegrepp framställs (Merriam och Nilsson 1994). Deskriptiva studier ämnar ofta beskriva 

företeelser i ett ämne som kan vara relativt outforskat och det material som samlas in och 

sammanställs kan vara till nytta för att öka kunskapen om ämnet och ge möjlighet för framtida studier 
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som ämnar förklara dessa företeelser. Kritik som kan riktas mot denna typ av studier är att det 

insamlade datamaterialet är intressant, men ger inte utrymme för analyser, förklaringar och djupare 

förståelse. (Saunders et al. 2009, s.140) Studien ämnar inte beskriva huruvida eventuella NGM är bra 

eller dåliga, så kallad normativ ansats, eller varför NGM tas fram.  

 

Vårt huvudsyfte och dess forskningsfrågor stämmer väl överens med den deskriptiva ansatsen då dessa 

”enbart” ämnar beskriva förekomsten (Arbnor och Bjerke 1994) av NGM i resultatbegrepp och 

definiera de begrepp med vilka de framställs. Valet att använda en deskriptiv ansats för att besvara 

vårt huvudsyfte är grundat på att det idag inte finns mycket forskning kring NGM i Sverige. Vi ser 

därför att en redogörelse av dess förekomst är av intresse för att öka förståelsen för hur alternativa 

resultatbegrepp presenteras i bokslutskommunikéer. Det arbetssätt som valts för huvudsyftet och dess 

forskningsfrågor förklaras nedan i tre framarbetade modeller för den empiriska undersökningen.  

 
Figur 2. Första steget i den deskriptiva ansatsen som ämnar besvara forskningsfråga 1,2 och 3.  

 
Figur 3. Andra steget i den deskriptiva ansatsen som ämnar besvara forskningsfråga 1,2 och 3.  

Figur 2 och 3 beskriver hur informationen i bokslutskommunikéerna bearbetas för att uppfylla 

huvudsyftet och hur vi metodiskt bearbetar resultatrapport och texter. Då resultatbegreppen är i 

enlighet med GAAP i figur 2 går vi direkt vidare till figur 3. Om resultatbegreppen benämns enligt 

non-GAAP, granskas dessa närmare utifrån dess begreppsförklaring, hur begreppet framställs, vilka 

justeringar som görs i detta och/eller hur bolaget beskriver begreppet. Ett bolag kan använda sig av 

flera alternativa resultatbegrepp, då detta förekommer behandlas alla begrepp enligt ovanstående 

undersökningsmodeller. (För detaljerat insamlingsinstrument se bilaga 4 och 5) 
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Den deskriptiva ansatsen för huvudsyftet slutförs genom en sammanställning av det insamlade 

empiriska materialet från bokslutskommunikéerna och de alternativa resultatbegrepp som hittats. 

Sammanställningen görs för varje bransch enligt figur 4 och presenteras i kapitel 5.    

 

Figur 4. Tredje steget i den deskriptiva ansatsen där materialet sammanställs. 

4.4 Empirisk undersökningsmodell för delsyftet, en förklarande ansats 

För att motverka den kritik som eventuellt kan framkomma mot en deskriptiv ansats som presenteras i 

kapitel 4.3, har vi valt ett delsyfte med en förklarande ansats för att kunna analysera och dra slutsatser 

utifrån det insamlade materialet. Den förklarande ansatsen syftar till att förklara samband och 

relationer (Saunders et al. 2009, s.140). För denna studie ämnar vi förklara huruvida jämförbarhet är 

möjlig i förekommande alternativa resultatbegrepp mellan bolag i samma bransch. Delsyftet bygger på 

huvudsyftet och den sammanställning av insamlad data som görs, men bidrar med en möjlighet att 

analysera huruvida jämförbarhet föreligger i branscherna.  

 

 

Figur 5. Den förklarande ansatsen som ämnar besvara forskningsfråga 4.  

4.5 Kriterier för jämförbarhet 

Vi har identifierat två olika nivåer där en analys av jämförbarhet är möjlig samt kriterier för hur 

jämförbarheten ska kunna bedömas på dessa nivåer (se nedan). En viktig avgränsning är att det endast 

är benämningen av resultatbegrepp och eventuella begreppsförklaringar som tas med i jämförelsen.  

1. Analys av hur många bolag som redovisar NGM och hur många som inte redovisar NGM.  

De bolag som inte redovisar NGM har redovisat enligt de resultatbegrepp som finns definierade enligt 

GAAP och dessa begrepp får anses vara jämförbara. Detta innebär att en lägre andel bolag som 

redovisar NGM, förbättrar jämförbarheten i branschen. En annan aspekt är om en övervägande andel 

bolag redovisar NGM som är jämförbara förbättrar detta också jämförbarheten inom branschen.  
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2. Analys av de NGM som redovisas. 

De NGM som redovisas bör vara likvärdiga i benämning och förklaring för att jämförbarhet ska kunna 

vara möjligt, samma redovisningsprinciper bör tillämpas på ett konsekvent sätt (Pownall och Schipper 

1999). Om bolagen har använt samma begrepp och en förklaring till begreppet där samma poster 

inkluderas eller exkluderas så är de NGM som redovisas jämförbara.  

4.6 Val av finansiell rapport 

De dokument som undersöks och jämförs är endast sista kvartalets delårsrapport 

(bokslutskommunikéen) från räkenskapsåret 2009. Ingen hänsyn tas till tidigare kvartalsrapporter eller 

årsredovisningar. Vi grundar valet på att dessa är de delårsrapporter som innehåller resultat för hela 

året och de är bolagens centrala kanal till finansmarknaden (Törngren, 2005, s.14) samt att 

bokslutskommunikéerna från 2009 är de senaste och mest aktuella bokslutskommunikéer som getts ut. 

Vissa bolag väljer att benämna bokslutskommunikéen som bokslutsrapport, press release, 

delårsrapport Q4 och i dessa fall har benämningarna likställts med bokslutskommuniké.  

4.7 Resultatbegrepp 

En avgränsning för studien är att endast undersöka redovisningen och benämningen av resultatbegrepp 

i resultatrapporten eller i de textdelar där årets eller periodens resultat behandlas. Resultatet, eller 

vinsten, är den viktigaste faktorn för användarna för att kunna göra en bedömning av ett bolag eller för 

att göra jämförelser mellan olika bolag. Resultatet är också den post som har störst börspåverkan av 

alla poster i resultaträkningen. (Malmqvist, 2010) Det är alltså bara resultatbegreppet i sig som tas i 

beaktande, inte vilka siffror som redovisas. Vilken uppställning som gjorts, nyckeltal eller andra 

poster i bokslutskommunikéen studeras inte.   

Resultatbegrepp har studerats på två olika sammanfattande nivåer av resultatrapporten (av vissa bolag 

även kallad resultaträkning) i bokslutskommunikéen. Dessa två nivåer är rörelseresultat och 

totalresultat/nettoresultat, där vi valt att endast titta på resultatbegrepp som avviker från 

sammanställningen enligt 4.7.1. Textdelar som studerats är exempelvis förord, koncernchefs 

kommentarer, vd har ordet, sammanfattning, första beskrivande texten eller resultatbeskrivande texter. 

Även här har vi endast valt att studera resultatbegrepp som avviker från sammanställning av 

accepterade resultatbegrepp. I de fall där bolag beskrivit utfallet av årets resultat i ord och inte med 

alternativa resultatbegreppsbenämningar har detta inte betraktats som NGM. Detta då det är tillåtet för 

bolag att beskriva resultatet med ord i textdelar enligt IAS 1 (se kapitel 3.3). Endast i de fall där själva 

resultatbegreppet avvikit har detta betraktats som NGM.   

4.7.1 Sammanställning av accepterade resultatbegrepp  

De resultatbegrepp på rörelseresultatsnivå och totalresultatsnivå som inte är benämnda enligt 

nedanstående sammanställning har betraktats som NGM, sammanställningen är de accepterade 

resultatbegrepp (GAAP) som finns enligt IAS 1, IAS 34 och Basis for Conclusions. 
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 Övrigt totalresultat  

 Resultat  

 Summa totalresultat 

 Nettoresultat 

 Totalresultat 

 Periodens resultat 

 Results of operating income (= rörelseresultat)  

Begreppet övrigt totalresultat omfattar intäktsposter och kostnadsposter, inklusive 

omklassificeringsjusteringar, som inte redovisas i resultat enligt vad som krävs i eller tillåts enligt 

andra standarder i IFRS. Begreppet resultat beskrivs som intäkter minus kostnader, exklusive 

komponenter som ingår i övrigt totalresultat. Summa totalresultat består av alla komponenter i resultat 

och övrigt totalresultat.  (FAR SRS, 2010a) Nettoresultat, totalresultat eller andra begrepp kan också 

användas i rapporten över totalresultat, om innebörden är tydlig och beskriver summorna. En sådan 

summerande post som ofta förekommer i bokslutskommunikéer är periodens resultat, detta 

resultatbegrepp finns inte utskrivet i IAS 1 men ses som GAAP på grund av ovanstående kriterier och 

det sammanfattar ett kvartal eller en halvårsperiod.  (FAR SRS, 2010a) Rörelseresultat är ett 

resultatbegrepp som ej finns definierat i IAS 1, men det får användas som en sammanfattande post, 

eller som en sammanfattande nivå för sådana poster som är av rörelsekaraktär (International 

Accounting Standards Board, 2008, BC s. 55-56). Noterna får innehålla beskrivningar eller 

uppdelningar av poster som inte uppfyller kraven på att redovisas i rapporterna (p. 7c). 

4.8 Urval av bolag och branscher  

En sammanställning av noterade bolag, framställd av Nasdaq OMX den 28 april 2010 (se bilaga 3) har 

legat till grund för urvalet. Vid sammanställningen bortsorterades dubbla noteringar för samma aktie, 

detta då vi sökte en sammanställning av antal noterade bolag vid det aktuella datumet. Vi är medvetna 

om att bolagslistan uppdateras dagligen och att förändringar i denna kan ske. För att begränsa 

problematiken med detta har vi valt att utgå från listan som presenterades 28 april 2010 då det totala 

antalet noterade bolag var 256 stycken. Bolagen är indelade i tio olika sektorer enligt ”Global Industry 

Classification Standard Four levels”, (hädanefter benämnt GICS), (OMX 2, 2010) och en 

klassificering av bolagens branschtillhörighet genomfördes efter listans första av fyra nivåer. Den 

första nivån ger en generell indelning som förklarar varje bolags huvudsakliga affärsverksamhet 

(OMX 2, 2010), utifrån denna nivå valde vi de svenska benämningarna för varje branschtillhörighet. 

Indelning av börsbolag enligt GICS används i både Norden och i Baltikum för att förenkla analyser 

och jämförbarhet mellan branscher och mellan bolag (OMX 2, 2010). Hänsyn har ej tagits till 

huruvida bolagen är noterade på olika börslistor eller dess indelning i Small-, Mid-, eller Large Cap på 

Nasdaq OMX. Bolag tillhörande finans- och kraftbranschen har exkluderats från studien. Detta val 

grundar sig i att finansbranschen omfattas av ytterligare, mer omfattande regelverk än de beskrivna i 

avsnittet om lagar och regler. Dessa bolag bedöms inte efter resultatet och vinsten på samma sätt som 
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bolagen i andra branscher (Malmqvist, 2010). Bolag i finansbranschen var 44 till antalet. Endast ett 

bolag var indelat i kraftbranschen och en jämförelse var därför inte möjlig, varvid denna bransch 

valdes bort. Det har ej gått att finna bokslutskommunikéer från följande sex bolag, Black Earth 

Farming, EnQuest PLC, EpiCept, Transcom Worldwide, Coastal Contacts och Millicom International 

Cellular. Utöver dessa har vi valt att inte ta med Sensys Traffic i studien då dessa ej upprättat 

koncerninformation. Det totala antalet undersökta bokslutskommunikéer är 204.  

4.9 Kritik mot studien och dess begränsningar  

I studien analyseras jämförbarhet. Som beskrivits i teorin är det svårt att fastställa kriterier för att 

kunna genomföra en analys av jämförbarhet, huruvida den är god eller inte. Inga kriterier för sådana 

bedömningar har gått att finna i teorin och kriterierna i studien är därför framtagna genom ett logiskt 

resonemang som vi fört på basis av den kunskap som vi förvärvat genom litteraturstudie och 

intervjuer. Detta innebär att vi utformat ett verktyg utifrån egna bedömningar vilket kan ses som att 

analysen bygger på en subjektiv tolkning av jämförbarhet. Kvalitativ metod har använts för insamling 

och sammanställning av information och i detta har vissa tolkningar av texter behövt göras. En effekt 

av detta är att alla resultatbegrepp ansetts vara NGM om de ej funnits definierade enligt 

sammanställningen i kapitel 4.7.1. Detta kan anses vara en för snäv tolkning av vilka begrepp som är 

accepterade enligt standarder och att ett alltför stort värde har lagts vid ordens betydelse snarare än vid 

begreppens innebörd.  

Vår studie kan inte generaliseras för exempelvis alla bolag i Sverige som redovisar enligt IFRS, inte 

heller påvisa hur det förhåller sig på andra börslistor eller marknader än den studerade. Studiens 

replikerbarhet torde dock vara god då bokslutskommunikéer, från vilket allt empiriskt material 

insamlats, är offentliga publikationer. Studiens undersökningsmall, insamlingsinstrument och de 

kriterier för jämförbarhet som använts finns tydligt beskrivna vilket också förbättrar möjligheten för 

replikering. Studien går att replikera på samma bolag under andra tidsperioder och studiens metod går 

att tillämpa på andra bolag på andra listor. Om vår studie upprepas på samma bolag, finansiella 

rapport, samma tidsperiod, med samma instrument och med samma kriterier bör resultatet inte skilja 

sig åt för olika forskare, därför bör även reliabilitet vara god enligt de kriterier för detta som 

presenteras av Arbnor och Bjerke (1994). Studiens validitet kan bedömas utifrån hur väl vi studerat 

det vi ämnat studera och hur relevant studien är för befintlig kunskap inom företagsekonomi (Arbnor 

och Bjerke, 1994. s. 249-253). Enligt vår mening har den empiri som samlats in en tydlig förankring i 

studiens syfte och besvarar forskningsfrågorna. Studien bidrar framför allt med en sammanställning 

som kan ligga till grund för fortsatt forskning inom ämnet och en framarbetad metodik som kan 

användas vid genomförande av liknande studier. Studien kan också vara intressant för normgivare att 

ta del av. Den sammanställning som görs, om den visar på en hög andel bolag som redovisar 

alternativa resultatbegrepp, kan ge incitament för att se över de resultatbegrepp som idag finns 

definierade i standarder och om dessa behöver utökas.  
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5. Empirisk sammanställning och analys 

Nedan presenteras resultatet av den empiriska studien samt en analys av hur jämförbara 

resultatbegreppen är. Materialet presenteras först i en total sammanställning enligt huvudsyftet och 

dess forskningsfrågor, sedan behandlas varje bransch var för sig. Delsyftet och den fjärde 

forskningsfrågan behandlas som ett genomgående analysverktyg utifrån de kriterier för jämförbarhet 

som presenterades i kapitel 4.5. Tabellerna är en sammanställning av informationen utifrån vårt 

insamlingsinstrument (för fullständig information se bilaga 4 och 5) och utgör grunden för att kunna 

beskriva förekomst av NGM, vart i bokslutskommunikéen bolagen väljer att presentera NGM, hur 

många alternativa NGM som förekommer inom varje bransch samt hur många bolag som ger 

förklaringar till dessa.   

Studiens huvudsyfte är att redogöra för i vilken omfattning NGM förekommer i resultatrapporteringen. 

Resultatet av den empiriska studien visar att av de totalt 204 bolagen är det 92 bolag (45 procent) som 

redovisar NGM och 112 bolag (55 procent) (se tabell 1) som redovisar resultatbegrepp enligt GAAP. 

Enligt de kriterier som ställts upp för jämförbarhet, är jämförbarheten av resultatbegrepp god bland de 

112 bolag som valt att redovisa enligt GAAP. Dock försvåras jämförelser av resultatbegrepp totalt sett 

enligt kriterierna, då hälften av bolagen redovisar enligt GAAP och hälften av bolagen NGM. Om 

bolagen som redovisar NGM använder samma begrepp och likvärdiga förklaringar till begreppen kan 

dessa också anses redovisa jämförbara resultatbegrepp, vilket kommer att analyseras för varje bransch.  

B rans c h

Totalt  antal bo lag  inom 

b ranschen Antal bo lag  som redovisar NGM

Antal bo lag  som ej redovisar 

NGM

Dagligvaror 7 4  (57% ) 3  (43% )

Energ i 4 3  (75% ) 1 (25% )

Hälsovård 27 10  (37% ) 17 (63% )

Industri 68 30  (44% ) 38  (56% )

Informations teknik 46 22  (48% ) 24  (52% )

M aterial 13 4  (31% ) 9  (69% )

Sällanköp 34 14  (41% ) 20  (59% )

Telekom 5 5 (100% ) 0  (0% )

To t a lt 2 0 4 9 2  ( 4 5% ) 112  ( 55% )  

Tabell 1. Sammanställning av total förekomst av NGM 

Den första forskningsfrågan ämnar besvara vart i bokslutskommunikéen bolagen väljer att presentera 

eventuella NGM. De två delar som studerats är resultatrapport och textdelar. Vissa bolag har valt att 

redovisa NGM i både resultatrapport och textdelar vilket innebär att tabell 2 inte nödvändigtvis 

summerar till antalet bolag som redovisar NGM enligt tabell 1. Resultatet av den empiriska studien 

visar att de flesta bolag väljer att presentera NGM i textdelar och endast ett fåtal bolag presenterar 

NGM i resultatrapporten. Detta resultat visar på att jämförbarheten totalt sett bland bolagen i alla 

branscher är god i resultatrapporterna då resultatbegreppen i dessa oftast benämns enligt GAAP. I 

textdelarna är det däremot hög frekvens av NGM.  



24 

 

B rans c h

Antal bo lag  som redovisar 

NGM i resultatrapport

Antal bo lag  som redovisar 

NGM i textdel

Dagligvaror 1 4

Energ i 0 3

Hälsovård 3 9

Industri 9 24

Informations teknik 8 21

M aterial 0 4

Sällanköp 2 14

Telekom 2 5  
 
Tabell 2. Sammanställning av vart de NGM som presenteras förekommer. 
 

Andra och tredje forskningsfrågan ämnar besvara hur bolagen väljer att benämna redovisade NGM 

och om bolagen ger någon förklaring till dessa. Den sammanställning som görs i tabell 3 visar hur 

många alternativa resultatbegrepp som förekommer inom varje bransch. En viktig aspekt att ta hänsyn 

till vid granskning av tabell 3, är att ett bolag kan redovisa flera olika NGM och inom vissa branscher 

förekommer därför fler benämningar på NGM än det totala antal bolag i branschen som redovisar 

NGM enligt tabell 1. Detta påverkar således också sammanställningen av hur många bolag som väljer 

att förklara begreppen. Vilka begreppsbenämningar som förekommer inom varje bransch presenteras i 

löpande text. Resultatet av den empiriska studien visar att det förekommer många olika 

begreppsbenämningar av NGM inom varje bransch och få bolag väljer att redovisa en förklaring till 

begreppen. Detta försämrar jämförbarheten totalt sett enligt kriterierna. Detta då det inte går att avgöra 

vilka poster som ingår i bolagets alternativa resultatbegrepp. 

 

B rans c h

Totalt  antal NGM 

(benämningar) inom b ranschen 

Antal bo lag  som ger fö rklaring  t ill 

redovisade NGM 

Antal bo lag  som ej ger fö rklaring  t ill 

redovisade NGM

Dagligvaror 4 2 3

Energ i 1 2 1

Hälsovård 13 5 11

Industri 17 3 31

Informations teknik 13 5 28

M aterial 5 0 5

Sällanköp 18 4 18

Telekom 3 1 8  

 
Tabell 3. Sammanställning av antal förekommande NGM samt antal bolag som redovisar förklaringar till dessa. 

5.1 Dagligvaror 

Inom dagligvaror finns totalt sju noterade bolag vid Nasdaq OMX. Av dessa är det fyra bolag (57 

procent) som valt att presentera NGM i sina bokslutskommunikéer, således är det tre bolag (43 

procent) som inte redovisar NGM (se tabell 1). Jämförbarheten av resultatbegrepp inom hela 

branschen försämras av att en högre andel bolag redovisat NGM, som inte är jämförbara sinsemellan, 

jämfört med andelen bolag som redovisar enligt GAAP. Som tidigare beskrivits i teorin bör 

redovisningsprinciper tillämpas på ett konsekvent sätt och bolag bör använda samma 

redovisningsmetod för att jämförbarhet ska få effekt. Det är endast ett bolag som valt att redovisa 
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NGM i både resultatrapport och textdel, resterande bolag har valt att redovisa NGM i textdelar (se 

tabell 2). Detta resulterar i att jämförbarheten i resultatrapporterna är god då det i dessa är sex av sju 

bolag som redovisar enligt GAAP. Bolagen som redovisar NGM använder sig av fyra olika 

benämningar. Benämningar som förekommer är; rörelseresultat före omstruktureringskostnader, 

rörelseresultat efter omstruktureringskostnader och rörelseresultat exklusive jämförstörande poster.  

Två av bolagen har redovisat rörelseresultat exklusive engångsposter varav ett av bolagen gett en 

förklaring till begreppet (se tabell 3). De bolag som presenterat NGM har alltså använt sig av olika 

resultatbegrepp och benämningar. Det finns således ingen enhetlighet i de NGM som redovisats och 

jämförbarheten mellan dessa är obefintlig. Ännu en aspekt som försämrar jämförbarheten av NGM är 

att endast två av fyra bolag redovisar en förklaring till begreppen.  De förklaringar som ges är 

kopplade till två olika begrepp och en bedömning av jämförbarhet är inte möjlig.   

5.2 Energi 

Inom energibranschen finns sammanlagt fyra noterade bolag. Tre av bolagen (75 procent) har valt att 

redovisa NGM i sina bokslutskommunikéer. Således är det bara ett bolag (25 procent) som valt att inte 

redovisa något NGM. (se tabell 1) Detta innebär att energibranschen har den näst högsta andelen bolag 

som redovisar NGM, efter Telekombranschen. Samtliga tre bolag har valt att redovisa NGM i 

textdelar och inte i resultatrapporten (se tabell 2), vilket gör energibranschen till en av två branscher 

som inte har något NGM i resultatrapporterna. Jämförbarheten i resultatrapporterna är god inom hela 

branschen. En möjlighet för denna bransch att ha hög jämförbarhet av resultatbegrepp är om de NGM 

som redovisas är likvärdiga. Alla tre bolag har flitigt använt sig av resultatbegreppet EBITDA och inga 

andra benämningar förekommer. Två av tre bolag har även gett en vidare förklaring till begreppet. 

Båda bolagen har presenterat EBITDA som vinst före räntor, skatt och av- och nedskrivningar, vilket 

betyder att förklaringarna är likvärdiga. För energibranschen kan vi då se att jämförbarheten mellan 

NGM är god enligt kriterierna, bolagen har uppnått jämförbarhet i de alternativa resultatbegreppen 

genom att redovisa dessa på ett konsekvent sätt. De har således en hög grad av jämförbarhet inom 

branschen.  

5.3 Hälsovård 

Sammanlagt är 27 bolag noterade inom hälsovårdsbranschen.  Av dessa är det tio bolag (37 procent) 

som valt att presentera NGM i sina bokslutskommunikéer Således är det fler i hälsovårdsbranschen 

som valt att inte redovisa NGM, sammanlagt 17 bolag (63 procent). (se tabell 1) Hälsovård är den 

fjärde största branschen, sett till antal bolag, men har ändå den näst lägsta andelen bolag som redovisar 

NGM och enligt kriterierna förbättrar en lägre andel bolag som redovisar NGM jämförbarheten inom 

branschen. Hälsovård har därför en relativt god jämförbarhet av resultatbegrepp gentemot övriga 

branscher då den största andelen av bolagen följer de standarder och normer för resultatbegrepp som 

gäller enligt GAAP. Tre av de tio bolagen, som redovisar NGM, väljer att göra detta i 

resultatrapporten och nio bolag har valt att redovisa NGM i textdelar (se tabell 2). De tre bolag som 
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använder NGM i resultatrapporten har inte jämförbara resultatbegrepp på rörelseresultatsnivå och 

totalresultatsnivå med övriga bolag i branschen. 

Totalt redovisas tretton olika benämningar av alternativa resultatbegrepp (se tabell 3). Så många 

benämningar tyder på dålig jämförbarhet bland de bolag som redovisar NGM. Rörelseresultat 

inklusive engångsnedskrivningar, EBITA före omstruktureringskostnader och integrationskostnader, 

EBITDA exklusive omstruktureringskostnader, rörelseresultat före/efter engångskostnader, 

rörelseresultat inklusive/exklusive omstruktureringskostnader, rörelseresultat exklusive 

nedskrivningar och strukturreserver, rörelseresultat efter avskrivningar, rörelseresultat efter FoU 

kostnader och EBIT är alla begreppsbenämningar som endast förekommer i ett bolag. Rörelseresultat 

före avskrivningar (EBITA) förekommer i tre olika bolag där ett av bolagen har gett en ytterligare 

förklaring till begreppet. Två bolag har valt att redovisa EBITDA och båda bolagen har angivit en 

förklaring till begreppet. Ena bolaget presenterar EBITDA som rörelseresultat före avskrivningar och 

det andra bolaget som rörelseresultat före avskrivningar och exklusive strukturkostnader. Detta visar 

att förklaringarna inte är likvärdiga och inte heller jämförbara. Detta stämmer överens med Schejas 

(2009) teori om att även allmänt vedertagna NGM såsom EBITDA kan ha olika innebörd för olika 

bolag. Det låga antal bolag som ger någon förklaring till redovisade NGM försämrar också 

jämförbarheten av resultatbegrepp i branschen.  

5.4 Industri 

Industri är den största branschen i studien med sammanlagt 68 bolag. Av de 68 bolagen är det 30 (44 

procent) som valt att redovisa NGM i sina bokslutskommunikéer och 38 bolag (56 procent) som inte 

redovisa NGM. (Se tabell 1) Trots att detta är den största branschen är det en relativt låg andel bolag 

som redovisar NGM, den fjärde lägsta. Det är en jämn fördelning mellan bolag som redovisar och 

bolag som inte redovisar NGM. Detta till skillnad från branscherna hälsovård och energi där 

fördelningen haft en övervägande andel mot bolag som redovisat NGM eller mot bolag som inte 

redovisat NGM. En jämn fördelning är negativt för jämförbarheten enligt kriterierna och 

industribranschen har den mest jämna fördelningen av alla branscher.   

Industri har flest bolag som redovisar NGM i resultatrapport, hela 9 stycken (se tabell 2). En 

förklaring till detta skulle kunna vara att det är den största branschen och därav fördelningen. 24 bolag 

har valt att presentera NGM i textdelar (se tabell 2). Sammanfattningsvis innebär detta att 

industribranschen har en försämrad jämförbarhet i resultatrapporterna i bokslutskommunikéen.  

De 30 bolag som redovisar NGM använder sig av 17 olika benämningar på resultatbegrepp (se tabell 

3), vilket är näst flest benämningar av alla branscher. Den vanligast förekommande benämningen på 

alternativa resultatbegrepp som redovisas av 11 bolag är EBIT. Dock är det bara ett bolag som valt att 

ge en förklaring till begreppet. EBITA är den näst vanligast förekommande benämningen som fyra 

bolag redovisat. Övriga benämningar som förekommer är rörelseresultat exklusive engångsposter, 
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rörelseresultat exklusive avskrivningar, rörelseresultat inklusive kostnader av engångsposter, 

rörelseresultat före nedläggningskostnader, rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster, 

rörelseresultat efter skatt och exklusive jämförelsestörande poster, rörelseresultat före avskrivning av 

immateriella anläggningstillgångar, rörelseresultat exklusive omstruktureringskostnader – poster av 

engångskaraktär och avskrivningar på förvärvsrelaterade övervärden, rörelseresultat exklusive 

goodwillnedskrivningar – omstrukturerings- och engångskostnader, rörelseresultat inklusive 

nedskrivning av anläggningstillgångar, EBIT inklusive nedskrivningar, EBITDA, underliggande 

EBITA samt Proforma. Dessa begrepp har använts av endast ett eller två bolag och Proforma är ett 

begrepp som inte förekommer inom någon annan bransch. Av alla dessa begrepp är det endast tre som 

det ges någon förklaring till. Det innebär att jämförbarheten mellan de NGM som redovisas är 

obefintlig. Som konstaterats i analysen för hälsovård är det inte säkert att de 11 bolag som redovisat 

EBIT har samma definition av begreppet. Detta är heller inte möjligt för användaren att avgöra då 

endast ett bolag ger en förklaring till begreppet.  

En stor variation av begreppsbenämningar, ytterst få förklaringar och den jämna fördelningen av det 

totala antalet bolag som redovisat NGM och bolag som inte redovisat NGM bidrar till den sämsta 

jämförbarheten av resultatbegrepp av alla branscher i studien.  

5.5 Informationsteknik (IT) 

Inom IT-branschen finns totalt 46 noterade bolag, vilket gör branschen till den näst största i studien. 

Av dessa är det 22 bolag (48 procent) som valt att redovisa NGM i sina bokslutskommunikéer och 24 

bolag (52 procent) som inte redovisat NGM. (se tabell 1) Detta innebär den mest jämna fördelningen 

av alla branscher mellan bolag som inte redovisat NGM och bolag som redovisat NGM. I likhet med 

industribranschen är detta en negativ fördelning om jämförbarheten ska vara god mellan 

resultatbegrepp inom branschen.  

Det är 8 bolag som valt att redovisa NGM i resultatrapporten och 21 bolag har redovisat i textdelar (se 

tabell 2). Av fördelningen att döma har antagligen de bolag som redovisat NGM i resultatrapporten 

också gjort det i textdelar. IT-branschen har näst flest bolag som redovisar NGM i resultatrapporten.   I 

likhet med industribranschen så innebär den höga andelen bolag som redovisat NGM i 

resultatrapporten en försämring av jämförbarheten i denna.  

 I IT-branschen har det framkommit 13 olika benämningar på NGM (se tabell 3). Den mest frekventa 

benämningen är EBIT, som sammanlagt 11 bolag valt att redovisa. Dock har inget av dessa bolag gett 

en förklaring till begreppet. Det är totalt sex bolag som valt att presentera EBITDA, där tre av bolagen 

gett en vidare förklaring till begreppet. Alla bolagen har justerat för engångskostnader och 

förklaringarna är likvärdiga. Andra benämningar som förekommer är EBITA, som redovisats av fyra 

bolag, rörelseresultat exklusive avskrivningar, som tre bolag redovisat, samt rörelseresultat exklusive 

åtgärdsprogram, rörelseresultat exklusive omstruktureringskostnader, rörelseresultat inklusive av- 
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och nedskrivningar, rörelseresultat exklusive/inklusive engångsposter, rörelseresultat resultat efter 

skatt inklusive lagernedskrivningar, rörelseresultat exklusive engångsposter, rörelseresultat exklusive 

joint venture och omstruktureringskostnader, resultat exklusive engångsposter och EBITA justerat för 

omstruktureringskostnader som alla används av endast ett bolag eller endast en gång. 

Anmärkningsvärt är att av de 22 bolag som valt att redovisa NGM har 21 bolag valt att redovisa EBIT, 

EBITA och EBITDA. Om bolagen enbart valt att presentera NGM i form av de tre begreppen och gett 

förklaringar till dessa hade kanske jämförbarhet av dessa kunnat vara möjlig. Men med en sådan stor 

spridning av resultatbegrepp och att endast fem bolag valt att ge någon förklaring till begreppen så är 

jämförbarheten av NGM svag. Enligt kriterierna är jämförbarheten av resultatbegrepp dålig för hela IT 

branschen.   

5.6 Material 

Inom materialbranschen finns det sammanlagt 13 bolag och fyra av dessa bolag (30 procent) har valt 

att redovisa NGM i sina bokslutskommunikéer. Följaktligen har majoriteten (69 procent) valt att inte 

redovisa NGM. (Se tabell 1) Detta ger den lägsta andelen bolag som redovisar NGM bland alla 

studerade branscher. Material och energi är de branscher där inget av bolagen redovisar NGM i 

resultatrapporten, dessa redovisas i löpande text. Dessa faktorer gör att material- och energibranschen 

har bäst jämförbarhet av resultatbegrepp i resultatrapporter enligt kriterierna. 

Det förekommer fem olika benämningar av resultatbegrepp inom materialbranschen och de fyra 

bolagen har alla olika benämningar på NGM. De benämningar som förekommer är; EBITDA, EBIT, 

rörelseresultat exklusive omvärdering av processlager, periodens resultat exklusive 

omstruktureringskostnader och EBITDA exklusive engångskostnader och marknadsvärdering. Inget 

av begreppen förklaras i text eller noter vilket är exklusivt för materialbranschen. För dessa 

benämningar finns ingen jämförbarhet då de skiljer sig åt mellan bolagen och inga förklaringar ges 

heller till dessa. De NGM som presenteras är därför ej jämförbara. Dock har materialbranschen den 

högsta andelen bolag som redovisar enligt GAAP och de får därför anses ha god jämförbarhet i 

förhållande till de andra branscherna.  

5.7 Sällanköp 

Inom sällanköp finns totalt 34 noterade bolag. Av dessa har 14 bolag valt att redovisa NGM (41,2 

procent) och 20 bolag (58,8 procent) har valt att inte redovisa NGM (se bilaga 1). Sällanköp har alltså, 

i likhet med branscherna industri och IT, en jämn fördelning vilket är negativt för jämförbarheten.    

De bolag som redovisat NGM har gjort det i textdelar och två av bolagen har även redovisat NGM i 

resultatrapporten (se tabell 2). Två av totalt 34 bolag får anses vara en liten andel och 

resultatbegreppen i resultatrapporterna har överlag god jämförbarhet inom branschen. Det förekommer 

totalt 18 olika benämningar av resultatbegrepp vilket är flest av alla branscher (se tabell 3). Den mest 

frekvent använda benämningen är EBITDA, som tre bolag valt att redovisa. Dock är det bara ett bolag 
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som har gett en förklaring till begreppet. Två bolag har redovisat begreppet rörelseresultat exklusive 

jämförelsestörande poster men även här har bara ett bolag gett en förklaring. Dessa kan därför inte 

jämföras. Benämningar som endast förekommit i ett bolag är rörelseresultat före av- och 

nedskrivningar, rörelseresultat inklusive/exklusive nedskrivning av goodwill och rörelseresultat 

exklusive jämförelsestörande poster, rörelseresultat exklusive strukturkostnader, rörelseresultat 

innan/inklusive/exklusive omstruktureringskostnader, rörelseresultat inklusive/exklusive 

resultatandelar och engångsposter, rörelseresultat inklusive engångskostnader, rörelseresultat 

före/efter avskrivning och realisationsresultat, rörelseresultat inklusive nedskrivningar av 

immateriella rättigheter och transaktionskostnader och slutligen EBIT.  Endast fyra bolag har valt att 

presentera en förklaring till de alternativa begreppen. Dessa begrepp är därför inte jämförbara.  

5.8 Telekom  

Telekombranschen är den enda bransch där samtliga bolag (100 procent) redovisar NGM. Två av fem 

bolag har valt att redovisa dessa i resultatrapporten och samtliga har valt att redovisa NGM i löpande 

text. EBITDA är det resultatbegrepp som återfinns hos samtliga bolag. Utöver EBITDA har tre bolag 

även valt att redovisa resultatet med begreppet EBIT, varav ett av bolag har gett en ytterligare 

förklaring till begreppet. Ett bolag har redovisat rörelseresultat före engångsposter. Detta är den enda 

bransch där samma begrepp används av alla bolag vilket är positivt för jämförbarheten. Detta tyder på 

att EBITDA är ett vedertaget begrepp inom denna bransch. Dock redovisar inget av bolagen en 

förklaring till begreppet vilket ökar risken för att bolagen, i likhet med hälsovårdsbranschen, räknar in 

olika poster i begreppen. Om det är så att bolagen har olika uppfattningar om vilka poster som bör 

inkluderas i EBITDA är det ett icke jämförbart resultatbegrepp.  

5.9 Sammanfattning av empirisk sammanställning och analys 

Trots att den totala sammanställningen visar att det är en jämn fördelning mellan de bolag som 

redovisar NGM och de bolag som inte redovisar NGM går det att se en ojämn fördelning inom 

branscherna. Fördelningen är som lägst 31 procent, och som högst 100 procent av bolagen som 

redovisar NGM, vilket är en markant skillnad. De allra flesta bolag som redovisar NGM gör detta i 

textdelar och resultatrapporterna innehåller i princip uteslutande resultatbegrepp enligt GAAP. Trots 

att de flesta branscher redovisar ett stort antal alternativa resultatbegrepp innehåller de flesta någon 

form av exkluderande poster och generella begrepp såsom engångsposter, jämförelsestörande poster 

och omstruktureringskostnader. För alla branscher gäller att ytterst få bolag ger någon förklaring till de 

NGM som redovisas. I vissa fall kan begreppen vara självförklarande, exempelvis rörelseresultat 

exklusive avskrivningar och en närmare förklaring kanske inte är nödvändig. Dock är det negativt om 

ingen förklaring ges till begrepp som EBIT och EBITA som anses vedertagna men som inte är 

definierade i GAAP då de i studien visats ha olika innebörd för bolag då de förklarat begreppen. I 

enlighet med vad Bhattacharaya (2003) konstaterar så är det dålig jämförbarhet mellan NGM i de 

flesta branscher, med undantag för telekom och energi.  
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6. Sammanfattande diskussion och slutsatser 

I denna studie har följande forskningsfrågor beskrivits och förklarats:  

1. Presenteras resultatbegrepp i form av NGM i text eller i resultaträkning?  

2. Hur benämns detta NGM? 

3. Ges det en förklaring till hur bolaget tagit fram begreppet?  

4. Är de NGM vi funnit jämförbara mellan bolag inom samma bransch?  

Diskussionen som följer baseras på studiens forskningsfrågor och de reflektioner som gjorts kring 

dessa. Diskussionen avslutas med förslag på vidare forskning inom ämnet.  

Studien visar att ytterst få bolag valt att redovisa NGM i resultatrapporten. Som vi beskriver i kapitlet 

om lagar, avtal och normer är resultatrapporten reglerad medan textdelarna ger mer fritt utrymme för 

bolaget att beskriva resultatutvecklingen med egna ord. Vi anser därför att resultatbegrepp i 

resultatrapporterna i de allra flesta fall är jämförbara mellan bolag inom samma bransch. För bolagens 

del är det viktigt att kunna beskriva resultat i text samt förklara eventuella extraordinära händelser 

under året. Dock tenderar vissa bolag att redovisa ett stort antal olika resultatbegrepp i textdelarna och 

detta kan snarare skapa förvirring hos användaren än en bättre förståelse för bolagets 

resultatutveckling. Detta är särskilt aktuellt att uppmärksamma om bolaget redovisar alternativa 

resultatbegrepp med målet att kommunicera med användarna och förenkla investeringsbeslut.  

Vissa av de benämningar på resultatbegrepp som bolag använt sig av kan vara vedertagna inom 

branschen eller självbeskrivande i sin benämning. Vi anser dock att dessa begrepp fortfarande är 

oklara för användaren om ingen förklaring ges till begreppet i form av vilka poster som inkluderas 

eller exkluderas, vilket vår studie visar är ovanligt och detta är i linje med vad Grant och Parker (2001) 

redovisar i sin studie. En fråga som vi ställt oss är hur mycket förkunskap inom en viss bransch 

användaren måste ha för att kunna veta vad de alternativa resultatbegreppen inkluderar och 

exkluderar. Olika bolag kan använda sig av samma alternativa resultatbegrepp men med en egen unik 

sammansättning vilket kan göra dessa mått osäkra för användaren. I vissa fall använder bolag 

beskrivande benämningar som exempelvis rörelseresultat exklusive omstruktureringskostnader. 

Omstruktureringskostnader är ett subjektivt begrepp som kan ha olika innebörd för olika bolag, därför 

bör det ges en förklaring till vad omstruktureringskostnader innebär och vilka kostnader som tagits 

bort från resultatet. Något som är viktigt att komma ihåg är att det i Basis for Conclusions poängteras 

att det är olämpligt att överhuvudtaget exkludera poster från rörelseresultatet.  

Utifrån de kriterier som ställts upp för jämförbarhet har vi konstaterat att det inte är tillräckligt god 

jämförbarhet av resultatbegrepp överlag. Alla branscher redovisar minst 30 procent NGM och vissa 

branscher har visat sig vara något mer jämförbara än andra vad gäller resultatbegrepp. Om 

jämförbarhet kan ses som den viktigaste kvalitativa egenskapen i redovisning för användarna, i likhet 

med vad Malmqvist (2010) påpekat, skulle detta kunna vara ett argument för att bolag inte borde 
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använda sig av alternativa resultatbegrepp. Under den förutsättningen borde de hålla sig till de aktuella 

GAAP begreppen för att på så sätt uppnå bättre jämförbarhet mellan bolag.  

Problem som uppstår vid bedömning av jämförbarhet är hur strikt definitionen bör vara, hur strikt den 

bör följas och att bolag inte bör hålla fast vid sådana redovisningsprinciper som förbättrar 

jämförbarhet men som försämrar innehållets relevans och tillförlitlighet. Det är alltså inte tillåtet för 

bolagen att tillämpa principer för att uppnå strikt likformighet om andra kvalitativa egenskaper 

eftersätts.  Med detta i åtanke kan vi se nyttan med att bolagen får redovisa resultat i alternativa 

resultatbegrepp som är bättre anpassat för just det bolaget, men då bör tydliga förklaringar ges till 

innehåll. På så vis behöver inte strikt likformighet vara grunden för att kunna jämföra bolag.  

Istället för att bedöma om NGM är bra eller dåliga kan fokus läggas på vilka behov som finns. Studien 

visar på att ungefär hälften av bolagen redovisar NGM och i Telekom- och Energibranschen är det 100 

procent respektive 75 procent som redovisat NGM, som dessutom är relativt jämförbara. En fråga är 

då om detta är ett uttryckt behov där andra resultatbegrepp behövs för att kunna ge en mer rättvisande 

eller relevant bild av företaget. För dessa branscher är de alternativa resultatbegreppen kanske mer 

lämpade för att visa på relevant information men bolagen har fortfarande ett ansvar att redovisa 

tillförlitlig information och standardsättare måste ge möjligheter och verktyg för att bolagen ska kunna 

göra det. De tre alternativa resultatkoncept som presenteras av Richard Barker (2004) och som innebär 

att bolag bör få exkludera poster från resultatet som är utanför bolagets kärnverksamhet, 

engångshändelser eller utanför bolagets kontroll, skulle kunna skapa möjlighet för bolagen att 

presentera resultatet med fler resultatbegrepp. De benämningar på NGM som presenteras i den 

empiriska sammanställningen visar tydligt att det oftast är just resultatbegrepp med exkluderande 

poster, exempelvis rörelseresultat exklusive engångsposter. Barkers (2004) förslag vore kanske därför 

något för normgivare att titta närmare på.   

Om bolagen ser ett behov av andra resultatbegrepp och normgivare inte förändrar befintliga 

resultatbegrepp eller utökar standarderna med fler resultatbegrepp kan ett alternativ vara att bolag 

inom samma bransch enas om alternativa resultatbegrepp som är väl utformade för de behov som finns 

inom branschen. Dessa alternativa resultatbegrepp bör då utformas på så sätt att alla bolagen i 

branschen kan använda sig av dem och att tydliga förklaringar ges till vad begreppet avser, detta för 

att förenkla för användare. Att ungefär hälften av bolagen i studien valt att redovisa NGM och hälften 

valt att inte redovisa NGM tyder på att det inte råder någon enighet om vilken sorts resultatbegrepp 

som bör användas. Detta kan skapa förvirring hos användarna och förenklar antagligen inte 

investeringsbeslut. Utifrån ett jämförbarhetsperspektiv så bör en förändring ske i användningen av 

resultatbegrepp.  
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6.1 Förslag till vidare forskning 

Denna studie har enbart utgått från bolags bokslutskommunikéer från 2009 och det vore därför av 

intresse att utöka studien genom att studera förekomst av NGM i alla delårsrapporter för ett antal år 

och på så sätt även kunna analysera jämförbarhet inom samma bolag över tid. Alla finansiella 

rapporter kan studeras och andra NGM än resultatbegrepp kan beskrivas för att göra en mer grundlig 

kartläggning av NGM. En del i detta kan vara att se om de NGM som presenteras i delårsrapporter är 

desamma som i årsredovisningar. En annan aspekt som kan undersökas är om det går att se någon 

skillnad i förekomsten av NGM i finansiella rapporter från noterade bolag i Sverige, innan och efter 

införandet av IAS-förordningen.  

Vidare finner vi det intressant att studera NGM i relation till de kvalitativa egenskaperna relevans och 

tillförlitlighet, då dessa begrepp går före jämförbarhet. Dessa skulle kunna studeras utifrån en 

kvalitativ metod där både användare och upprättare av redovisningsinformation intervjuas för att 

undersöka vad de anser vara för- och nackdelar med alternativa resultatbegrepp. En kvantitativ studie 

som mäter värderelevans i resultatmått framtagna enligt GAAP i jämförelse med NGM skulle 

ytterligare kunna bidra med kunskap för att se om det föreligger ett behov av fler resultatbegrepp i 

standarder. Genom att studera relevans och tillförlitlighet kanske en annan problematik kan belysas.  

Som nämnts i studien har vi stött på begrepp som i bland annat intervjuer kallats ”allmänt vedertagna”, 

exempelvis EBITDA. Det vore intressant att mer djupgående undersöka om sådana så kallade 

vedertagna begrepp tillämpas på samma sätt och har samma innebörd hos de bolag som använder sig 

av dem. Ett sista förslag på vidare forskning är att närmare studera branscher som Telekom och Energi 

som har hög frekvens av NGM som är relativt jämförbara. Vad i dessa branscher har drivit fram 

gemensamma begrepp? Vad finns det för drivkraft i en viss bransch att ha ett sådant gemensamt mått?  
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Bilaga 1. Intervju Peter Malmqvist 

 

Sammanställning av telefonintervju med Peter Malmqvist, 2010-04-19, 10.00 – 10.40 

Närvarande: Lina Zhou och Madelene Öhlin 

 

Hur viktigt är jämförbarhet för en analytiker? 

En av de viktigaste punkterna när man är analytiker, har hellre mindre detaljer och högre jämförbarhet 

mellan företag. Det som kommer in i balansräkningen kan göras på olika sätt.  Mycket svårt att mäta 

jämförbarhet.  

Av de fyra kvalitativa aspekterna – vilka anser du vara viktigast? 

Jämförbarhet är utan tvekan en av de absolut viktigaste – om inte den viktigaste. När man jobbar med 

placeringar är allt relativt, aktiemarknad istället för banken – val mellan olika alternativ. Jämförbarhet 

mellan relativa objekt, aktierna i bolagen.  

Är investerare och analytiker samma sak? 

Användare som begrepp. En användargrupp är analytiker, blir själv placerare eller investerare, 

rådgivare, skiljer 6 – 10 bolag att bevaka placerare upp till 100 bolag. Mycket tid åt redovisning, men 

även marknadsstudier, bedöma intäkter. IFRS räknar med att analytikern är väldigt orienterad på att 

granska bolagens redovisning.   

Har förutsättningarna förbättrats för investerare sedan 2005 då IAS-förordningen infördes?  

Ja absolut. I Sverige hade vi god jämförbarhet redan innan 2005 då vi tidigt implementerade och haft 

en hög/växande ambitionsnivå bland företag att informera om utvecklingen för att attrahera utländska 

placerare. Svenska företag har legat långt fram förändringen mellan svenska företag blev inte särskilt 

stor. Väsentligt lättare och säkrare att jämföra med bolag i kontinental Europa.  

PE tal priset/vinsten – visste aldrig vad det var för vinst du jämförde börskurserna med.  

Om man skulle analysera konkurrenter till bolag man bevakar känner man igen sig i materian på ett 

helt annat sätt än tidigare. Storbritannien skilde sig helt från Tyskland och Frankrike medan Spanien 

och Italien beskylldes för att ha värdelös redovisning, inte intresserade av att locka utländska 

investerare. Idag mycket bättre i strukturen för redovisning den är mer likartad, idag kan man sätta sig 

in i bolag relativt snabbt som man tidigare inte varit i kontakt med.  

Har det blivit enklare att jämföra internationellt? 

Det är relativt god överensstämmelse mellan Europa och USA och det är mer tillämpningen av 

reglerna som kan skilja sig åt mellan marknaderna, inte reglerna som sådana.  

Man kan skilja på USA och Europa, sedan har man ett block med Japan där det fortfarande är svårt att 

få grepp om redovisningen, det finns en rad utvecklingsländer i till exempel Sydamerika som säger sig 

tillämpa IFRS Men de stora blocken där börsvärdena finns är Europa och USA.   
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Vilka punkter/variabler är det som investerare och analytiker tittar på vid jämförelser mellan 

företag? 

Absolut viktigaste faktorn i alla sammanhang är vinsten.  I Sverige pratar man om vinst före skatt 

vilket är lite ovanligt, en historisk kvarleva från bokslutsdispositionerna i resultaträkningen. 

Internationellt skulle jag säga att man tittar på resultat efter skatt. Den dyker upp på samlade 

jämförelseprognoser/genomsnittsprognoser som sammanställs av analytiker och byråer. När 

rapporterna kommer så jämför man vinsten i förhållande till de genomsnittliga förväntningarna. Det 

finns ingen siffra i hela räkenskapspaketet som har så stor kurspåverkan som vinsten i förhållande till 

så kallade förväntningar.   

Sen är då att när det blir dåliga tider hamnar balansräkningen i fokus och skuldernas relation till eget 

kapital och det är något som vi då kan diskutera mycket. Annars har balansräkningen sällan någon och 

om, liten kurspåverkan.  

För att förtydliga, resultatet försöker vi mäta på olika nivåer och där kan då olika bolagssektorer ha 

olika kommunikation med analytiker. Till exempel när man mäter teleoperatörer så pratar man ofta om 

ett begrepp som heter EBITDA, alltså rörelseresultat före avskrivningar före finansiella justeringar. 

Varför man inom teleoperatörer talar om detta har jag aldrig förstått men det än väldigt vanligt.  

Det är vanligt bland analytiker att tala om begreppet rörelsemarginal, alltså rörelseresultat i 

förhållande till försäljning (nettoomsättning), det blir mer begripligt så. Det är mer att man vill få 

grepp om kärnrörelsen, skilt från hur bolaget finansieras. Men resultaträkningen står alltid i fokus och 

genomsnittsdelarna är de absolut viktigaste jämförelsemåtten.  

Då är det alltså viktigt att man har samma uppställning, samma grupperingar och 

redovisningssätt? 

Det är jätteviktigt att man känner igen det och man ska veta att det är likartat beräknat mellan olika 

företag. Det är också viktigt att man har samma grupperingar. 

Har du sett någon försämring sen införandet av IFRS?  

Jag ser en försämring på redovisningen av koncerngoodwill. Förr gjorde man avskrivningar och detta 

hamnade till slut i resultaträkningen och var en belastning där vilket jag tyckte var bra. Idag skriver 

man inte av den utan man ska värdeanpassa goodwill, värdetesta, den där redovisningsregeln den har 

spårat ur, den är kass, den fungerar inte alls och det var bättre förr. Knappt några nedskrivningar av 

goodwill under 2008 2009 fjantigt pga. Kass krisen. Den var bättre förr, fastighetsbolagen värde på 

förändringar på papper. Värdeförändring i resultaträkningen.  

Sen är jag inte särskilt intresserad idag av fastighetsbolagens att man lägger in värdeförändringar av 

fastigheter i själva resultaträkningen. Det är subjektiva värdebedömningar.  

Skogsbolags värdering av skogstillgångar är också svåra att bedöma. 

Ser du någon försämring när det gäller jämförbarhet eller ser du bara förbättringar där?  

Jämförbarhet i begreppet är att man får en likartad uppsättning regler som man försöker följa. På så 

sätt kan jag inte se att jämförbarheten har försämrats. På så sätt kan man säga att det förbättrats.   

När man beräknar jämförbarhet gör man ofta justeringar, anser du att det är jämförbart trots 

att justeringar måste göras? 
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De justeringar som vi gör handlar nästan alltid om att få en bas för den kortsiktiga prognostiseringen 

som vi håller på med på kvartalsbasis. När vi gör justeringar är det nödvändigt för att försöka justera 

resultatet för störningsfaktorer, man justerar bort det man bedömer som störningar, faktorer som 

återkommer i ett enskilt kvartal. De vanligaste störningsfaktorerna som återkommer temporärt, ur ett 

kvartalsperspektiv, det är om man får stora omstruktureringskostnader i ett enskilt kvartal. Eller att 

man har nedskrivning eller någonting sådant. Det är det som analytiker ofta justerar bort. Justeringar 

av jämförelsestörande poster som vi håller på med. Inte justeringar av redovisningar av andra slag för 

det kan vi inte, det är för svårt.  

Ser du någon aktuell bransch just nu som är svår/aktuell/värd att undersöka ur 

jämförelsesynpunkt?  

Ja, egentligen alla branscher utom investmentbolag för dessa bedöms sällan utifrån vinsten. Men 

bankerna har haft mycket fokus där har funnits svårigheter att jämföra. För er uppsats, så skulle jag i 

så fall granska jämförbarheten i verkstadssektorn. De har haft en väldigt fluktuerande utveckling de 

senaste två-tre åren. Annars kan ni hitta intressanta exempel på justeringar som har gjorts för 

investerare. Det är Astra Zeneca och Nokia som ger ut separata sidor i resultaträkning där de själv 

rensar bort störningar och poster för att förenkla. I Astra Zeneca kallar man detta core EPS.  

Du menar att de har producerat den här informationen för investerare? 

Ja så du har ordinarie resultaträkning och så har man denna extra resultaträkning.  

Då har man justerat för vissa poster? 

Ja precis. 

Men är dessa två de enda bolagen som gjort detta eller är det en trend? 

 Nej jag tror inte att det är en bred trend, men det kan vara intressant att se hur de gör.  

Men verkstadsindustrin skulle man kunna titta på överlag i Europa, hur den har utvecklats? Är 

den känd för att vara svår att jämföra i Europa? 

Nej inte speciellt. Man kan säga så här att i en dålig konjunktur försämras jämförbarhet på grund av 

många störningsposter och stora fluktueringar. Då blir det svårare att se den underliggande 

vinstutvecklingen.  

Skulle det vara intressant att titta på vilka indelningar man gör? Att titta på om det är 

harmoniserat i t.ex. verkstadsindustrin och vilka indelningar de gör i resultaträkningen?  

Nej, alla resultaträkningar kommer att se väldigt lika ut. Det ni kan göra det är att ni kan gå igenom en 

stor mängd exempelvis bokslutskommunikéer från 2009 och undersöka hur många bolag, det kommer 

nog vara en hel del, som själva plockar fram information i likhet med Astra Zeneca och Nokia – fast 

då inte lika strukturerat som dem, justerade resultatbegrepp i texten. Det är ganska vanligt att 

företag när de har sådana här struliga poster, som omstruktureringar och annat, presenterar i texten och 

skriver om resultaten, så skriver de justerat exklusive engångsposter och så vidare. Tittar ni i 

resultaträkningen så hittar ni inga sådana resultatbegrepp för det får inte förekomma men i texten så är 

de fria att beskriva utvecklingen så som de själva tycker är lämpligt. Detta skulle kunna vara en 

möjlighet för er men då får ni gå igenom ett hundratal i alla fall.  
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IFRS uppmuntrar till ökad transparens, då kan det vara intressant att se hur det förändrats, om 

man verkligen berättar för investerare vad man har gjort?  

Så fort ni ska gå ut och titta på andra länders redovisningar så är det lätt att få tag ifrån företagens 

hemsidor. Jag skulle kalla detta för ett för stort arbete, ni bör koncentrera er på att titta på ett antal 

svenska bolag. Det är tillräckligt med arbete för en c-uppsats.  

En annan input som vi hade var om man skulle fråga ut, enkätundersökning, om investerare 

anser att jämförbarhet förbättrats. Är detta något man inom branschen redan är överens om? 

Det är min egen uppfattning och det här grundar sig mer på hörsägen än att jag gjort jämförelser. Det 

här är ju lag inom EU så att visst kan tillämpningen av reglerna variera, det gör de. Men min bild efter 

fem år är att företag infört alla regler som de känner till att de ska införa. Det vore för enkelt att 

förutsätta att revisorerna ligger hemma och sover, då skulle revisionsberättelsen inte ha något som 

helst värde. Så är det inte.  

Man kan diskutera hur man tillämpar olika regler som nedskrivningar bland annat, men man diskuterar 

sällan om företagen överhuvudtaget har infört rekommendationerna. Det vet vi att man gjort i Sverige 

i alla fall.  

Så du menar att dessa bokslutskommunikéer har förbättrats genom att man tydligare 

presenterar information för företagen? 

Ni kan inte titta på jämförbarhet ur flera aspekter, det blir för svårt. Ni måste avgränsa er till en aspekt. 

Det är naturligt att börja med vinsten där man kan beräkna på något jämförbart sätt. Kolla på de bolag 

som jobbar med olika justeringar, titta på vilken sorts justeringar som görs. Få grepp om vilka sorts 

problem som fortfarande återstår, att hitta ett då sorts jämförbart resultatbegrepp, ni kommer också se 

att olika företag gör justeringar av olika slag och därför kan man efteråt konstatera att om, bara för att 

företag får justera bort vissa störningsposter så blir inte resultatet mer jämförbart mellan bolagen.  Det 

är en viktig faktor när man gör de kortsiktiga prognoserna.  

Ni måste välja spår. Regelverket är gigantiskt, notapparaten är 40 sidor det ser man inte i 

bokslutskommunikéerna, de fokuserar i grunden på större regler och resultatutvecklingen väldigt 

tydligt. Ger ni er in notutvecklingen på en årsredovisning måste ni titta på en specifik not, till exempel 

pensionsnoten eller noten som är kopplad till IAS 39, eller hur bolaget gör 

valutaavräkningsredovisning. Då måste ni först få ut de bolag som har sådana poster vilket är ett 

jättejobb. Det går ni inte i land med på den tid som ni har kvar.  

Det finns två sätt: om ni ska titta på en storlek bolag då måste ni gå på en viss faktor som har att göra 

med resultatet, det är min bedömning. Om ni ska gå djupare in i redovisningen får ni ta 10 bolag, 

beställa årsredovisningarna och titta på dessa mellan bolagen, då skulle jag föreslå att ni tar 

verkstadsbolag. Som är inom samma sektor och har likartade redovisningsproblem. Det är att hoppa 

tillbaka till årsredovisningen från 2004 och dessa kan ni säkert hitta på hemsidor. Se vad som hänt 

mellan 2004 och 2009 och se om det verkar mer eller mindre jämförbart. Då måste ni välja ut ett färre 

antal årsredovisningar.  
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Bilaga 2. Intervju Mikael Scheja  

Sammanställning av personlig intervju med Mikael Scheja, 2010-04-23 kl. 09.00 - 10.00 PwC:s 

huvudkontor, Stockholm. 

Närvarande: Lina Zhou, Madelene Öhlin och Mikael Scheja  

 

Kan vi använda din klassificering av NGM?  

- Man ska vara medveten om att jag var extrem. Jag var i princip bokstavstrogen, allt som inte var 

enligt bokstavskombinationerna, svenska uppställningsformers resultatmått. För att göra det lätt för 

mig fanns det resultat som blev ifrågasatt, allt som inte var enligt uppställningsformernas rubriker och 

sådär. Det var faktiskt Swedish GAAP, ni kommer att vara i IFRS världen, så det är lite skillnad. Så 

tog jag allt det som inte passade nästan perfekt ordagrant enligt svenskt uppställningsresultatmått. Det 

sa jag att det var NGM, det blev lätt att definiera och lätt att säga vad som var NGM när jag skulle 

plocka ut data. Å andra sidan är det många som tycker varför jag har gjort det där lilla justeringen, det 

är ingen skillnad i sak. Hur kan du säga det? Leka med ord. Det är upp till er hur tuffa ni vill vara. Det 

är kanske några av dessa kategorier som ni vill plocka bort i såna fall, för att ni tycker att de är för 

rigida, det kan ni göra.  

Hur gör man ett urval med NGM? 

- Man kan göra en massa val men ni måste kunna motivera dem. Varför det var ett bra urval och sådär 

för att jag tror att om ni ska köra BK, vilket är en väldigt utmärkt idé att se vilka mått de har skruvat 

till kanske i bullets i första sidan eller någonting. Och se om det finns förklarad någonstans, det är en 

jättebra undersökningsmodell, det tycker jag. Men då måste man ju då bestämma sig för vad som är 

GAAP och Non-GAAP av dem. Sedan måste man också bestämma sig för om man ska bara hålla sig 

på en resultatnivå eller ska det vara nettoresultat eller ska vi ta alla? Mått överhuvudtaget eller sådär.  

 

Vilka resultatbegrepp finns definierade i IAS 1? 

- För i IFRS världen (svenska översättningen är egentligen kass men lättare att hitta), IAS1 är 

standarden som bestämmer utformningen av resultaträkningen eller mera den förlängda 

totalresultaträkningen. Det är extremt få mått som är definierade, det är egentligen bara nettoresultat 

och sedan totaltresultat, möjlig övrigt totalresultat. Det finns liksom bara tre stycken. Det är liksom 

inte rätt de alla presenterar rörelseresultat, det finns inte definierat i det där. Man kan hitta 

diskussioner om rörelseresultat i det s.k. basis for conclusions, (engelska förlagan) det som ligger 

bakom standard som inte finns med i den översatta svenskan, eftersom det inte är officiell EU lag. Då 

får man gå på den engelska förlagan för att hitta basis for conclusions. Där diskuterar de rörelseresultat 

och säger att det ska vara något allmänt vedertaget, dvs. den finns inte definierad i GAAP. Det gör ju 

liksom att antingen blir det NGM nästintill och det gör det himla lurigt. Rörelseresultat finns inte men 

att alla presenterar det. Det är en svensk tradition som finns i ÅRL.  

 

Hur ser man på rörelseresultat idag? 

Det ni kan göra i såna fall är att, de mått som man presenterar på första sidan i en BK, finns de i 

resultaträkningen. För då får ni skillnader, i resultaträkning har de försökt att följa GAAP så långt det 

går. Har de ett rörelseresultat där, då ser man hur det är uppbyggt liksom men om man skriver 

någonting annat i första sidan där de har lagt till eller dragit från jämförstörande poster, nedskrivningar 
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eller något sånt. Då har man chansen att gå den vägen istället. Vi definierar NGM som mått som man 

inte vedertaget hittar i resultaträkningen som inkl. i rörelseresultat. Det är ett vedertaget mått som står 

i BC att man kan nästan hitta det i alla resultaträkning i Sverige. Det är väldigt renodlat och man ser 

hur det är uppbyggt. Å då kan man gå den vägen och säga att man tittar på alla rörelseresultatsmått 

som man har dragit ifrån eller lagt till saker i början av BK. Förklarar de sen hur de har räknat fram 

det, finns det någon avstämning av rörelseresultat före någonting, uppställt plus och minus. Eller har 

man i ord beskrivit hur man gör det här. Sedan kan ni fortsätta och gå hur långt ni vill. Har man 

kommenterat det i förhållande till samma mått för förra perioden eller kommenterar man ett mått som 

inte är justerat för jämförelseperioden så att man får en felaktig trend.  

Vad är oreglerade mått? 

-Oreglerade mått kan man inte läsa någonstans om det att de behöver jämförelsetal till. Den europiska 

tillsynsmyndighet Ceasar tycker det (s. 103). Man ska definiera och stämma av NGM. Inte 

obligatorisk att tillämpa rekommendationer, är en samordningsmyndighet som har tillsyn.  

Vad är det man tittar när det gäller nettoresultat? 

-Det är inte heller fel om ni vill gå på nettoresultat i resultaträkning som är definierad till GAAP och 

se om man lägger till eller drar ifrån från det. Då får ni en renodlad GAAP eller Non-GAAP. Det kan 

ni enkelt motivera med att det finns fortfarande många användare som tar köp och sälj beslut med 

grund på nettoresultat. Nettoresultat per aktie. Så ni kan undersöka det också. Så slipper ni en 

diskussion om rörelseresultat om ni vill. Det är bara att ni väljer. Många kan ju tro att rent sådär 

intellektuellt att det är väl ingen som tar köpbeslut på nettoresultatsmåttet, det ligger så många 

händelser i resultaträkningen, periodmässiga som inte kommer tillbaka som t.ex. non recurring. Det 

ligger så mycket upp- och nedskrivningar, skatteposter som är inblandade som kan skifta mellan åren. 

Att man kan ta köpbeslut på nettoresultatet som är den sista raden i resultaträkning. Ja, det är folk som 

gör det. Det är ett ganska starkt signalvärde vad resultat per aktie blir. Man kan tro liksom att gå på 

rörelseresultat som är högre upp att som många gör fundamentala analyser, tittar mer på EBIT och 

rörelseresultat.  

Kommer BK eller kvartalsrapporter ut och man ska ta snabba köpochsälj beslut, där är det 

nettoresultat per aktie som har vikt. Referenser i Scheja Kap 8. 

Hur definierar man EBIT och EBITDA? 

Jag tror att ni hinna måste ni välja ett mått och kolla på det, annars blir det för mycket data. Många 

tycker att EBIT och EBITDA är vedertagna mått men om det visar sig att man har lagt in andra grejer 

i det, det är det som gör att man inte vet. Man kan tycka att EBIT är ju rörelseresultat, vad är 

problemet då, men sen om man sedan läser ett par hundra årsredovisningar då inser du att var 20 -30:e  

bolag de lägger in extra poster i begreppet som de andra inte har gjort. Det är det som gör att det blir 

så klurigt när man säger att det här är en ett vedertaget mått, det är ingen Non-GAAP. Nja, det kanske 

ni tycker men ni använder kanske bokstavsförkortningen fel, det är det som kan hända eller att man 

flyttar på en rad men ändå kallar det för EBIT i allafall. Så det är därför alla tycker att det är 

vedertaget men inte definierat är så lurigt(oreglerat). Plötsligt så är det någon som använder det på ett 

annat sätt än andra och har inte talat om det, antingen för att de inte har tänkt på det eller att de har en 

baksidan av det där. EBIT är inte ett vedertaget mått men många tycker att det är det.  

 

Tycker du att man ska titta i texten om finns det rörelseresultat eller ska man titta i resultaträkning? 

Använder de några andra samlingsresultatsbegrepp som inte står där? 

- Det är ett annat sätt att göra det på, det är enklare. Alla har en första sida/förord där de beskriver de 
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mått som de tycker är viktiga att kommunicera ut. Är de inte vedertagna GAAP då är frågan om de 

förklarar det eller inte. Det kan bli en enkel undersökningsmodell. Sedan kan jämföra mellan 

branscher om man skulle vilja det eller mellan företagen överhuvudtaget. Det tar väldigt lång tid att 

jämföra begreppen med varandra, det är mycket att mata in det i en mall.  Det är enklare och snabbare 

studie att konstatera hur många som har alternativa mått av de vi valde ut som inte är förklarad i t.ex. 

någonstans i rapporten. Alltså så kan man bara tabulera det och jämföra det med mellan bransch och 

se om det skiljer sig signifikant. Då jämför man företeelsen istället. Det finns många sätt att göra det 

på. Välj ett som ni känner att ni orkar med, sedan går det alltid att motivera varför ni valde just den 

studietekniken. 

Ska en BK följa i enlighet med IFRS och noteringsavtal? 

- Noteringsavtal är ett civilrättligt avtal mellan bolagen på marknadsplatsen och marknadsplatsen. Så 

det är ingen GAAP, det är deras regler för att du ska få vara på marknaden. I det står det att man ska 

tillämpa vedertagna redovisningsseder som då råkar vara IFRS som verkar i en sån reglerad marknad.   

Finns det forskning på NGM här i Sverige (förutom din och Hellmans studier)? 

- Det är jättedåligt med det. Det finns några enskilda artiklar om det. Det finns ett kapitel i min bok om 

tidigare forskning. Det är mer de kvantitativa studierna.  

Hur ser man på dessa mått i revisionsbranschen? 

Pratas inte så mycket som man tycker att det borde. Jag tror att problemet generellt utifrån ett 

granskningsperspektiv är att man är väldigt fokuserad på bokslutsmaterialet hos sin klient att titta på 

om de har gjort rätt, man granskar helt enkelt. Sen när man kommer till dokumentet som lämnas till 

marknaden så lusläser man det. Sedan finns det folk som glömmer den översiktliga bilden, är måtten 

rättvisande finns det med i resultaträkningen? Allt runtomkring, där man lägger till och tar bort det 

man diskuterar, där lägger man inte mycket tid på. En logisk förklaring, allt som ligger utanför har de 

inte lika stort ansvar över, det som de kallar för mjukdelar.  Man granskar inte utan översiktligt läsa 

igenom dokumentet och därmed skriver man inte på det heller. Det gör att t.ex. i en BK som inte alltid 

är reviderad, det som står i första sidan är inte revisorernas uppgift att granska det. Även om jag tycker 

att man borde göra det. Är en BK reviderad är en översiktlig granskad. Jag tycker att man som revisor 

ska gå djupare och diskutera just de sakerna. Av två skäl, att man kan kommunicera ut felaktiga saker 

till användaren så att de får en bra bild man kanske borde använda mer alternativa mått för att förklara 

vad som har hänt under perioden. Det finns perioder där det händer väldigt mycket och som man vill 

förklara med alternativa mått för t.ex. förklara att det här var en enstaka avvikelser som vi inte har haft 

tidigare. Det gäller att man förklarar det noggrant och använda samma begrepp hela tiden. Sedan finns 

det lagar och regler som säger att man inte får vilseledda läsare. Att dra gränsen där är jättesvårt. Det 

är vanligt att man läser BK väldigt snabbt, ser en trend i företaget och utifrån det ta snabba beslut. 

Kvartalsrapporter är ganska intressanta eftersom de kommer så ofta.  
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Bilaga 3. Sammanställning av de bolag vars bokslutskommunikéer undersökts 

 

Bolag 

 

Bransch 

 

Aarhus Karlshamn Dagligvaror 

Axfood Dagligvaror 

Cloetta B Dagligvaror 

Hakon Invest Dagligvaror 

Midelfart Sonesson Dagligvaror 

Oriflame, SDB Dagligvaror 

Swedish Match Dagligvaror 

Alliance Oil company Energi 

Concordia Maritime Energi 

Lundin Petroleum Energi 

PA Resources Energi 

Elos Hälsovård 

Active Biotech Hälsovård 

Aerocrine  Hälsovård 

Artimplant  Hälsovård 

AstraZeneca Hälsovård 

BioGaia  Hälsovård 

BioInvent International Hälsovård 

Biolin Science Hälsovård 

BioPhausia Hälsovård 

Biotage Hälsovård 

Biovitrum Hälsovård 

Diamyd Medical Hälsovård 

Elekta  Hälsovård 

Feelgood Svenska Hälsovård 

Getinge B Hälsovård 

Global Health Partner Hälsovård 

Karo Bio Hälsovård 

Meda  Hälsovård 

Medivir  Hälsovård 

Orexo Hälsovård 

Ortivus A Hälsovård 

Oxigene Hälsovård 

Probi Hälsovård 

Q-Med Hälsovård 

RaySearch Laboratories Hälsovård 

SECTRA B Hälsovård 

Vitrolife Hälsovård 

PEAB Industri 

Skanska Industri 

NCC Industri 

Nibe Industri 

Svedbergs Industri 

SWECO Industri 

ABB Ltd Industri 

ACAP Invest  Industri 

Addtech  Industri 

Alfa Laval Industri 

Anoto Group Industri 

ASSA ABLOY B Industri 
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Atlas Copco A Industri 

BochB TOOLS B Industri 

BE Group Industri 

Beijer Alma B Industri 

G och L Beijer Industri 

Bong Ljungdahl Industri 

BTS Group  Industri 

Cardo Industri 

Cision Industri 

Consilium  Industri 

CTT Systems Industri 

Duroc B Industri 

Fagerhult Industri 

Geveko  Industri 

Gunnebo Industri 

Haldex Industri 

Hexagon  Industri 

HEXPOL  Industri 

HL Display  Industri 

Indutrade Industri 

Intellecta  Industri 

Intrum Justitia Industri 

ITAB Shop Concept Industri 

Lammhults Design Group Industri 

Lindab International Industri 

Loomis  Industri 

Malmbergs Elektriska Industri 

Midway A Industri 

Morphic Technologies  Industri 

Munters Industri 

Nederman Holdings Industri 

Niscayah Group Industri 

OEM International Industri 

Opcon Industri 

Poolia  Industri 

Proffice  Industri 

Rederi AB TransAtlantic Industri 

Rejlerkoncernen Industri 

SAAB B Industri 

Sandvik Industri 

SAS Industri 

SCANIA  Industri 

Seco Tools  Industri 

Securitas  Industri 

Semcon Industri 

SinterCast Industri 

SKF A Industri 

Studsvik Industri 

Systemair Industri 

Trelleborg  Industri 

Tricorona Industri 

Uniflex  Industri 

VBG GROUP  Industri 

Volvo A Industri 
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XANO Industri Industri 

ÅF B Industri 

Acando  IT 

Addnode  IT 

Aspiro IT 

Axis IT 

Beijer Electronics IT 

Connecta IT 

Cybercom Gr... IT 

Digital Vision IT 

DORO IT 

Elektronik Gruppen IT 

Enea IT 

Ericsson A IT 

eWork Scandinavia IT 

Fingerprint Cards IT 

FormPipe Software IT 

HiQ Interna... IT 

HMS Networks IT 

Industrial och Financial System IT 

Intoi B IT 

Jeeves Info... IT 

Know IT IT 

Lagercrantz. Group IT 

LBI Interna... IT 

Micronic Mydata IT 

Mobyson IT 

Modul 1 Data IT 

MSC Konsult  IT 

MultiQ International IT 

Net Entertainment IT 

Net Insight  IT 

Nolato  IT 

NOTE IT 

NOVOTEK  IT 

Orc Software IT 

PartnerTech IT 

Precise Biometrics IT 

Prevas  IT 

Pricer  IT 

Proact IT Group IT 

PSI Group IT 

ReadSoft  IT 

Sigma  IT 

Softronic  IT 

Tieto Oyj IT 

Tilgin IT 

TradeDoubler IT 

Bergs Timber  Material 

Billerud Material 

Boliden Material 

Holmen  Material 

Höganäs  Material 

Lundin Mining Material 
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Nordic Mines Material 

Profilgruppen Material 

Rottneros Material 

Rörvik Timber  Material 

SCA  Material 

SSAB  Material 

Stora Enso  Material 

Nobia Sällanköp 

AcadeMedia  Sällanköp 

A-Com Sällanköp 

Autoliv SDB Sällanköp 

Betsson  Sällanköp 

Bilia  Sällanköp 

Björn Borg Sällanköp 

Borås Wäfveri Sällanköp 

Clas Ohlson  Sällanköp 

Duni Sällanköp 

Elanders B Sällanköp 

Electra Gruppen Sällanköp 

Electrolux A Sällanköp 

Eniro Sällanköp 

Fenix Outdoor Sällanköp 

Hemtex Sällanköp 

Hennes och Mauritz Sällanköp 

Husqvarna A Sällanköp 

JM Sällanköp 

KABE B Sällanköp 

KappAhl Sällanköp 

Mekonomen Sällanköp 

Metro International SDB Sällanköp 

Modern Times Group Sällanköp 

Netonnet Sällanköp 

New Wave B Sällanköp 

Nordic Service Partn. Holdings Sällanköp 

NovaCast Technologies Sällanköp 

Rezidor Hotel Group Sällanköp 

RNB RETAILoch Brands Sällanköp 

SkiStar B Sällanköp 

Swedol  Sällanköp 

Unibet Group Sällanköp 

Venue Retail Group Sällanköp 

AllTele Telecom 

DGC One Telecom 

Phonera Telecom 

Tele2 A Telecom 

TeliaSonera Telecom 
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Bilaga 4. Insamlingsinstrument och insamlad information 
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Bilaga 5. Kolumnförklaring till bilaga 4  

 

A. Bolagsnamn 

B. Branschtillhörighet (se bilaga 3, ”Branschindelning enligt GICS nivå 1”) 

C. NGM- rörelseresultat (vår definition) 

Kolumnen ger svar på huruvida det förekommer alternativa benämningar av resultatbegrepp som ej är 

definierade i GAAP. Den nivå som beskrivs är där en summering av resultat sker, innan finansiella 

poster, i resultaträkningen eller resultatrapporten.  

Ingen förekomst av alternativa benämningar = 0  

Förekomst av alternativa benämningar = 1.  

(Vid 0, är kolumn D-F ej aktuella) 

D. Benämning  

Kolumnen är kopplad till svaret i kolumn C. Om det förekommer alternativa resultatbegrepp i form av 

NGM ger denna kolumn svar på hur bolaget väljer att benämna detta resultat. 

E. Ges det någon förklaring till begreppet?  

Kolumnen är kopplad till svaret i kolumn D. Kolumnen ger svar på huruvida en beskrivning av det 

alternativa resultatbegreppet går att finna i noter eller övrig text.  

Ingen förekomst av förklaring = 0 

Förekomst av förklaring = 1  

(Vid 0, är kolumn F ej aktuell) 

F. Vilka justeringar görs, vad innehåller begreppet?  

Kolumnen är kopplad till svaret i kolumn E. Kolumnen ger svar på hur bolaget väljer att beskriva det 

alternativa resultatbegreppet, vilka justeringar som gjorts eller vilka poster bolagen valt att inkludera i 

det alternativa resultatbegreppet.   

G. NGM- nettoresultat  

Kolumnen ger svar på huruvida det förekommer alternativa benämningar av resultatbegrepp som ej är 

definierade i GAAP. Den nivå som beskrivs är den sista summerande resultatnivån efter finansiella 

poster, vinsten, i resultaträkningen eller resultatrapporten.  

Ingen förekomst av alternativa benämningar = 0  

Förekomst av alternativa benämningar = 1.  

(Vid 0, är kolumn H-J ej aktuella) 
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H. Benämning 

Kolumnen är kopplad till svaret i kolumn G. Om det förekommer alternativa resultatbegrepp i form av 

NGM ger denna kolumn svar på hur bolaget väljer att benämna detta resultat. 

I. Ges det någon förklaring till begreppet?  

Kolumnen är kopplad till svaret i kolumn H. Kolumnen ger svar på huruvida en beskrivning av det 

alternativa resultatbegreppet går att finna i noter eller övrig text.  

Ingen förekomst av förklaring = 0 

Förekomst av förklaring = 1  

(Vid 0, är kolumn J ej aktuell) 

J. Vilka justeringar görs, vad innehåller begreppet?  

Kolumnen är kopplad till svaret i kolumn I. Kolumnen ger svar på hur bolaget väljer att beskriva det 

alternativa resultatbegreppet, vilka justeringar som gjorts eller vilka poster bolagen valt att inkludera i 

det alternativa resultatbegreppet.   

K. NGM- i text 

Kolumnen ger svar på huruvida det förekommer alternativa benämningar av resultatbegrepp som ej är 

definierade i GAAP i textdelar som behandlar resultat.   

Ingen förekomst av alternativa benämningar = 0  

Förekomst av alternativa benämningar i text = 1.  

(Vid 0, är kolumn L-O ej aktuella) 

L. Benämning 

Kolumnen är kopplad till svaret i kolumn K. Om det förekommer alternativa resultatbegrepp i form av 

NGM ger denna kolumn svar på hur bolaget väljer att benämna detta resultat. 

M. I vilken textdel förekommer det NGM? 

Kolumnen är kopplad till svaret i kolumn L. Kolumnen ger svar på i vilken textdel det går att finna det 

alternativa resultatbegreppet. 

1 = Sammanfattning 

2 = Förord 

3 = VD har ordet, VD:s sammanfattning 

4 = Fotnötter  

5= Övrig text 
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N. Ges det någon förklaring till begreppet?  

Kolumnen är kopplad till svaret i kolumn M. Kolumnen ger svar på huruvida en beskrivning av det 

alternativa resultatbegreppet går att finna i texten eller i noter.  

Ingen förekomst av förklaring = 0 

Förekomst av förklaring = 1  

(Vid 0, är kolumn O ej aktuell) 

O. Vilka justeringar görs, vad innehåller begreppet?  

Kolumnen är kopplad till svaret i kolumn N. Kolumnen ger svar på hur bolaget väljer att beskriva det 

alternativa resultatbegreppet, vilka justeringar som gjorts eller vilka poster bolagen valt att inkludera i 

det alternativa resultatbegreppet. 


