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Sammandrag	  

Den 1 januari 2009 infördes en reviderad version av IASB:s redovisningsstandard IAS 1. Den 

nya versionen, som gäller för alla noterade bolag i EU, ställer krav på att posterna övrigt 

totalresultat och totalresultat ska presenteras i, eller i nära anslutning till, resultaträkningen. 

Innebörden av detta är att ett flertal orealiserade poster ska lyftas fram i resultatdelen. 

Implementeringen innebar en övergång till så kallad Clean Surplus Accounting. Anhängare till 

denna redovisningsutformning menar att all information som påverkat det egna kapitalet, 

bortsett från ägartransaktioner, är av intresse för utomstående och därmed bör påverka 

resultatmåttet. Att övergå till denna redovisningsmetod skulle leda till en högre värderelevans 

för finansiella rapporter. Syftet med följande uppsats var att utreda om posterna övrigt 

totalresultat och totalresultat kan konstateras vara värderelevanta och därmed även utreda om 

redovisning enligt Clean Surplus har ökat relevansen hos finansiella rapporter. I studien har en 

kvantitativ ansats tillämpats och undersökningarna har baserats på data från stora företag 

noterade på Stockholmsbörsen mellan åren 2009 - 2014. Förväntningarna har varit att 

totalresultat är ett relevant mått, men att det historiska resultatmåttet nettoresultat fortsatt är det 

mått som fungerar bäst som estimering av framtida ekonomisk prestation. I enlighet med 

förväntningarna visar studien att övergången till redovisning enligt Clean Surplus inte ökat 

relevansen hos svenska finansiella rapporter.  	  
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FÖRKORTNINGAR & BEGREPP 

CI - Comprehensive income (totalresultat). Redovisningspost som består av 

nettoresultat adderat med other comprehensive income (OCI). 

CSA – Clean Surplus Accounting 

DSA – Dirty Surplus Accounting 

FASB - Financial Accounting Standards Board. Amerikanskt organ som arbetar 

med att ta fram och implementera standarder för amerikanska företag. 

IASB - International Accounting Standards Board. Internationellt organ som 

arbetar med att ta fram och implementera internationella redovisningsstandarder. 

IAS - International Accounting Standards. Benämningen på 

redovisningsstandarder utgivna av föregångaren till IASB. 

IAS 1 - Redovisningsstandard för utformningen av finansiella rapporter. 

Innehåller krav på redovisning av OCI och CI. 

IFRS - International Financial Reporting Standards. Redovisningsstandarder 

framtagna och publicerade av IASB. 

NI - Uppsatsens förkortning för nettoresultat. 

OCI - Other comprehensive income (övrigt totalresultat). Redovisningspost som 

innehåller orealiserade poster som tidigare enbart gått via eget kapital. 

SFAS 130 - Amerikansk redovisningsstandard som föreskriver redovisning av 

OCI och CI. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Globaliseringen har medfört en världsomfattande handel och ett utbrett utlandsinvesterande, 

vilket skapat ett behov av en redovisning som är anpassad till globala investerare (Parker & 

Nobes, 1994). Redovisning syftar till att presentera ett företags finansiella verksamhet och 

genom det underlätta utvärdering, fungera som ett verktyg för kontroll samt bidra med 

vägledning för ställningstaganden (Marriott et al., 2002). Redovisningens utformning och 

anpassning har historiskt reglerats nationellt, innan IASB i början av 2000-talet inledde arbetet 

med att utforma regelverk med avsikt att harmonisera de inhemska redovisningsreglerna, för 

att göra redovisningen mer jämförbar internationellt (Picker et al., 2013).   

År 2009 resulterade arbetet i en justering av den tidigare utgivna standarden IAS 1, som är en 

standard som reglerar hur företag utformar redovisningen (Finansinspektionen , 2008). När 

IASB justerade IAS 1 ställdes krav på betoning av OCI och CI i finansiella rapporter, med 

syftet att göra redovisningen mer värderelevant (Mechelli & Cimini, 2014). Av den 

konventionella definitionen av värderelevans följer bland annat att redovisning är relevant om 

den kan användas för att bedöma framtida ekonomisk prestation. Värderelevans uppnås när 

tillgodoräknande av presenterad information leder till annorlunda investeringsbeslut än vid 

avsaknad av informationen (Alford et al., 1993; Francis & Schipper, 1999 etc.). Att ytterligare 

framhäva OCI förändrar sättet som finansiella presentationer återger resultat och innebär en 

övergång till redovisning enligt så kallad Clean Surplus Accounting, vilket innebär att företags 

resultaträkningar innefattar även orealiserade poster. Detta motiveras av att alla händelser som 

påverkat det egna kapitalet, bortsett från ägartransaktioner, medför påverkan på företags 

framtida prestation (Keating, 1999). Tidigare har redovisningen utformats enligt så kallad Dirty 

Surplus Accounting, vars anhängare motsatt menar att orealiserade poster inte bör utgöra 

påverkan på resultatet och därför ska exkluderas från resultaträkningen (Keating, 1999).	  

NI är den post som under lång tid varit central för analys och värdering av företag (Ball & 

Brown, 1968), men i och med införandet av OCI och CI är syftet att den traditionella posten 

NI ska ersättas av CI som huvudsaklig post för just analysering och värdering. Sambandet 

mellan posterna NI, OCI och CI kan utläsas enligt följande: 	  

CI = NI + OCI	  
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OCI anses bidra till att resultaträkningar uppnår en högre värderelevans genom att posten 

presenterar orealiserad information som utgör stor påverkan på företags framtida ekonomiska 

prestation. Informationen har tidigare varit tillgänglig i noter, men tilldelas genom justeringen 

av IAS 1 en mer central position (PWC, 2012). Det som ingår i posten OCI skiljer sig ofta 

mellan olika företag, beroende på vilken verksamhet som bedrivs, men den består i huvudsak 

av fem delposter (PWC, 2012; Malmqvist, 2014): 	  

•   Valutakursdifferenser vid översättning av utländska dotterbolags tillgångar	  

•   Förändring i verkligt värde för kassaflödessäkringar	  

•   Aktuariella vinster/förluster vid förmånsbestämda pensionsplaner 	  

•   Förändring i verkligt värde hos omsättningsbara tillgångar	  

•   Säkring av valutarisk i utlandsverksamhet	  

Justeringen av IAS 1 är den senaste effekten av en utbredd debatt om hur finansiell rapportering 

bör framhäva resultatposten. Resultatposten är även en central aspekt i bedömningen av den 

finansiella prestationen i ett företag (Ball & Brown, 1968). I Sverige har OCI konstaterats vara 

en förhållandevis stor post för många företag, vilket även lett till att CI ofta skiljer sig väsentligt 

ifrån värdet på NI (Malmqvist, 2014).	  

1.2 Problemdiskussion 

Som grund för IASB:s arbete ligger en föreställningsram, som presenterar riktlinjer för 

organets arbetssätt. Grundläggande i IASB:s föreställningsram kring redovisningsstandarder är 

att redovisningen ska presenteras på ett sätt som underlättar användarens möjlighet att bedöma 

företags framtida prestation (IASB, 2015). Avsikten med införandet och revideringen av IAS 

1 var att harmonisera den internationella redovisningen för att uppnå målet att förenkla 

värderingsarbetet (IAS 1, 2011). 	  

Flera studier påvisar dock att inkluderandet av OCI i finansiella rapporter visserligen är 

värderelevant, men att NI fortsatt har en mer betydande koppling till framtida ekonomisk 

prestation, och därmed är värderelevant i större utsträckning (Dhaliwal et al., 1999; Jones & 

Smith, 2011; Goncharov & Hodgson, 2011; Mechelli & Cimini, 2014 etc.). Dhaliwal et al. 

(1999) påvisar bland annat i deras studie på den amerikanska marknaden att NI är starkare 

sammanlänkat med framtida kassaflöde och avkastning. Jones och Smith (2011) menar att 

posten OCI är relevant men konstaterar samtidigt, likt Dhaliwal et al. (1999), att informationen 

som presenteras i denna post är ett dåligt underlag för estimering av framtida ekonomisk 
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prestation. Däremot har motsatta resultat också presenterats, bland annat redogör 

Kanagaretnam et al. (2009) i sin studie på den kanadensiska marknaden att aggregerat CI är ett 

bättre mått på framtida avkastning och kassaflöde än vad NI är och detta stöds även av 

undersökningar gjorda av Biddle och Choi (2006) på den amerikanska marknaden. Det kan 

konstateras att detta område är relativt välstuderat men att det presenterats motsägelsefulla 

resultat i olika studier, vilket motiverar en ytterligare undersökning. 	  

I diskussionen om huruvida posten CI kan tillskrivas värderelevans är det även av intresse att 

studera om det föreligger skillnader mellan relevansen hos specifika komponenter inom OCI. 

Det vill säga om det kan konstateras att en viss post är av större värde för utomstående jämfört 

med andra eller om alla fem huvudposter presenterar lika relevant information. Inom ramen för 

detta område har studier genomförts bland annat på den kanadensiska marknaden 

(Kanagaretnam et al., 2009) där viss skillnad mellan posterna konstateras, medan Cahan et al. 

(2000) genom sin studie på den nya zeeländska marknaden inte finner någon skillnad i de olika 

posternas relevans. 	  

Denna studie har Sverige som geografisk avgränsning, vilket motiveras av att inga studier har 

undersökt resultatet av implementeringen av förändrade IAS 1 med särskilt fokus på svensk 

redovisning. Viss information finns att tillgå i de studier som genomförts på europeiska företag 

(Goncharon & Hodgson, 2011; Roberts & Wang, 2009; Mechelli & Cimini, 2014), där svenska 

företag utgjort en del av det studerade underlaget, men specifik inriktning på svenska 

marknaden saknas. 	  

Av flera anledningar har en studie vars huvudsakliga fokus är svensk redovisning möjlighet att 

bidra med nya insikter. Dels eftersom svenska rapporter generellt sett är av hög kvalitet, 

framför allt på grund av hög transparens (Hamberg et al., 2011). Eftersom rapporterna 

historiskt har konstaterats vara av hög kvalitet är det av intresse att utreda om 

implementeringen av IAS 1 lett till en försämring eller ytterligare förbättring i detta avseende. 

Dels utgör OCI i svenska årsredovisningar relativt betydande poster (Malmqvist, 2014), vilket 

kan anses motivera en mer central placering i årsredovisningar.  Dels har de befintliga 

europeiska studierna presenterat relativt spridda resultat inom området, vilket styrker motivet 

till att fokusera en studie på den svenska marknaden. Slutligen kan det konstateras att de studier 

som delvis genomförts på den svenska marknaden tidigare helt, eller till viss del, har studerat 

data från perioder innan förändrade IAS 1 implementerats. Detta innebär att en studie som 

fångar upp de faktiska effekterna av förändringen saknas, något denna studie ämnar bidra med.	  
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1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att utreda huruvida de obligatoriska posterna OCI och CI i finansiella 

rapporter kan tillskrivas värderelevans, och om CI är ett mer relevant mått än NI. Uppsatsen 

ämnar även utreda om specifika poster inom OCI är förenade med en högre värderelevans än 

andra.	  

1.4 Disposition 

Den fortsatta uppbyggnaden av uppsatsen disponeras som följer. Avsnitt 2 behandlar relevanta 

teorier som ligger till grund för den typ av redovisning som inkluderande av orealiserade poster 

i resultaträkningen representerar, samtidigt som grundläggande redovisningsteori behandlas. I 

detta avsnitt kommer även tidigare studier inom ämnet att presenteras. I avsnitt 3 förklaras och 

motiveras metodvalet för studien. Vidare presenteras och diskuteras resultatet från den 

genomförda studien i avsnitt 4 och avslutningsvis presenteras studiens slutsats i avsnitt 5.	  
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2. Teoretiskt ramverk  

I detta avsnitt förklaras relevant redovisningsteori för studien. Vidare presenteras tidigare 

forskning kring införandet av OCI och CI i finansiella rapporter. 	  

2.1 Normativ redovisningsteori 

Redovisning styrs och formas till stor del av normer, vilket innebär att det inte enbart är 

befintlig lagstiftning som avgör hur företag bygger upp sin externredovisning. Det förekommer 

idag, i arbetet att ta fram nya standarder och lagar, även utarbetande av normer som ska leda 

till att redovisningen förändras. I det gemensamma arbetet som FASB och IASB bedriver, som 

ska leda till en harmoniserad internationell redovisning, har det tagits fram föreställningsramar 

som på ett pedagogiskt och lättförståeligt sätt ska förklara hur regler ska tolkas och appliceras 

samt vilket syfte de ska fylla. Normativ teori är i organens arbete ett viktigt och centralt 

begrepp, vars innebörd kan beskrivas som att det, med hjälp av att sätta upp tydliga mål för vad 

som ska uppnås, presenteras tillvägagångssätt som på bästa sätt ska kunna leda fram till 

önskvärt resultat (Frostenson, 2015). Även om utformningen styrs av normer, tydliggörs den 

normativa teorins inverkan på redovisningen främst i lagstiftningen, i huvudsak 

årsredovisningslagen (ÅRL) och bokföringslagen (BFL) (Frostenson, 2015).	  

2.2 Finansiella rapporters innehåll 

De finansiella rapporternas, och framförallt resultaträkningens, innehåll är något som under 

lång tid har diskuterats och som än idag huvudsakligen delar in praktiker och analytiker i två 

grupper. Den ena gruppen förespråkar så kallad current operating concept, eller dirty surplus 

accounting, och den andra argumenterar för att så kallad all-inclusive concept, eller clean 

surplus accounting, är det som bör bestämma rapporternas innehåll (Brief & Peasnell, 1996; 

Keating, 1999 etc.). Skillnaden mellan dessa båda koncept är att vid tillämpning av Dirty 

Surplus Accounting (hädanefter DSA) redovisas enbart de transaktioner som haft en faktisk 

påverkan på resultatet i resultaträkningen, medan förändringar som inte realiserats men som 

påverkat det egna kapitalet enbart synliggörs i balansräkningen. Vid Clean Surplus Accounting 

(hädanefter CSA) inkluderar resultaträkningen istället alla förändringar som påverkat det egna 

kapitalet, bortsett från ägartransaktioner (Dhaliwal et al., 1999). Inkluderande av OCI och CI i 

resultaträkningarna innebär ett utformande enligt all-inclusive concept och förändringarna kan 
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därmed betraktas som genomförda med syftet att utforma resultaträkningarna enligt CSA 

(Keating, 1999). 	  

Grundidén bakom CSA bygger på att ett företags intäkter påverkas av alla händelser som 

förändrar det egna kapitalet, reducerat med ägartransaktioner, och att framtida intäkter därmed 

anses påverkas av dessa förändringar. Med hänvisning till detta menar anhängare till CSA att 

det är motiverat att synliggöra denna information även i resultaträkningen, för att  framhäva 

den. Informationen klassificeras som alltför viktig för att redovisas i noter, eftersom den vid 

sådan placering riskerar att missas alternativt tolkas som överflödig (Dhaliwal et al., 1999). 

Historiskt sett har majoriteten av nationella regelverk utformats enligt DSA med motiveringen 

att inkludering av orealiserade poster sänker kvaliteten på rapporterna (Wang et al., 2006). 

Efter beslut från FASB att förändra utformandet av amerikanska rapporter i slutet av 1990-talet 

har dock allt fler nytillkomna standarder kommit att representera en mer generell övergång till 

CSA (Foster & Hall, 1996). 	  

2.3 Finansiella rapporters kvalitativa egenskaper  

De föreställningsramar som FASB och IASB arbetar efter innehåller inte enbart vägledande 

information för praktiker om hur redovisningen ska utformas och vilket syfte de fyller, utan 

där preciseras också vilka kvalitativa egenskaper redovisningen ska ha (Frostenson, 2015). 

Bland dessa förekommer det både primära och sekundära egenskaper. De primära 

egenskaperna som lyfts fram i IASB:s conceptual framework är begriplighet, relevans, 

tillförlitlighet och jämförbarhet (Picker et al., 2013). Med anledning av att dessa egenskaper 

ska känneteckna de, av IFRS framtagna, redovisningsstandarderna anses dessa egenskaper 

centrala vid utvärdering av förändringar. Egenskaperna har även en central roll i denna uppsats, 

även om det huvudsakliga syftet är att utreda huruvida värderelevans kan konstateras hos OCI 

och CI.	  

2.3.1 Begriplighet 

Begriplighet som egenskap innebär att informationen som presenteras i finansiella rapporter 

ska vara relativt lätt att tillgodoräkna sig som utomstående. Den får med andra ord inte 

presenteras på ett sätt som gör att enbart personer med stor insyn i bolaget, och dess 

angelägenheter, förstår hur det går för företaget. Finansiella rapporter som karaktäriseras av 

begriplighet anses var de som bland annat har en tydlig uppdelning mellan olika avsnitt, 

informativa rubriker och där bolagsinformationen presenteras kort och koncist (Picker et al, 

2013). 	  
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2.3.2 Värderelevans  

Värderelevans inom redovisning definieras traditionellt som förutsägbarheten som redovisade 

nyckeltal har på börsvärdet (Barth et al., 2001). Värderelevans kan också definieras som hur 

användbar informationen som delges i finansiella rapporter är för utomstående, vid exempelvis 

investeringsbeslut. För att information ska betraktas som värderelevant ska i huvudsak tre 

kriterier vara uppfyllda. Dels ska informationen kunna påverka valet som finansiärer gör, dels 

ska den ha antingen prediktivt eller bekräftande värde och dels ska det göra skillnad om 

investerare använt sig av informationen eller inte (Picker et al., 2013).  

2.3.3 Jämförbarhet  

Redovisning är jämförbar när investerare har möjligheten att  utifrån den finansiella 

rapporteringen identifiera likheter och skillnader mellan verksamheters ekonomiska prestation 

över tid (Picker et al., 2013).  Ramverket för IASB kräver en konsistent redovisning av likartade 

transaktioner, för att göra redovisningen jämförbar mellan företag (IASB, 2015). För att uppnå 

jämförbarhet är det därmed viktigt att de standards som arbetas fram ges en generell 

tillämpbarhet som inte påverkas av exempelvis företagsspecifika eller nationsspecifika 

egenskaper. Dessutom ställs kravet att, vid införande av nya tillvägagångssätt och 

uppbyggnader av externredovisningen, förändringar tydligt ska förklaras och uppmärksammas 

så att möjligheten till jämförelse över tid inte försämras väsentligt (Frostenson, 2015). 	  

2.3.4 Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet kan tillskrivas finansiella rapporter när informationen som presenteras varken 

är vinklad eller innehåller stora felaktigheter. Egenskapen syftar till att utomstående ska kunna 

lita på informationen de får ta del av. När företags finansiella rapporter uppvisar värden på 

poster som till stor del överensstämmer med verkligheten har denna kvalitativa egenskap 

uppnåtts. Tillförlitlighet är viktigt som undersöknings- och utvärderingsgrund eftersom syftet 

med att presentera finansiell information är att upplysa hur prestationen hos företaget är, något 

som undermineras om informationen utgörs av stora felaktigheter eller brister (Picker et al., 

2013).	  

2.4 CI som mått på framtida prestation 

Att anpassa redovisningsstandarder till CSA och implementeringarnas effekt på 

värderelevansen i redovisningar har studerats av bland annat Wang et al. (2006), som i sin 

undersökning på den nederländska marknaden konstaterar att CI är ett relevant mått för 
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estimering av framtida avkastning. Författarna konstaterar att företag genom att redovisa enligt 

CSA ger utomstående parter en bättre helhetsbild av hur företaget presterar, samtidigt som 

tillförlitligheten ökar eftersom risken för resultatmanipulering minskar. Att CI, och därmed 

CSA, är värderelevant har även konstaterats av Biddle och Choi (2006) samt av Chambers et 

al. (2007) som båda studerat hur CI är relaterat till avkastning och kassaflöde i amerikanska 

bolag. Däremot har det även publicerats studier som konstaterar att CI inte presenterar 

värderelevant information till utomstående parter (O’Hanlon & Pope, 1999).  Med hänsyn till 

resultaten från tidigare studier, samt syftet med implementeringen av CSA, formuleras studiens 

första hypotes enligt följande:	  

Hypotes 1: CI är en värderelevant post	  

Övergången till en redovisning utformad enligt CSA har även studerats i jämförelse med 

redovisning enligt DSA. Som tidigare konstaterats finns det förespråkare för båda 

redovisningskoncepten och flertalet studier har därför valt att jämföra de olika 

redovisningsmåtten NI och CI. NI representerar i dessa fall en redovisning utformad enligt 

DSA, vilket historiskt varit den dominerande resultatposten i finansiella rapporter, medan CI 

representerar CSA. CI i förhållande till NI har bland annat studerats av Dhaliwal et al. (1999) 

där författarna, innan införandet av SFAS 130, utifrån historiska rapporter fiktivt konstruerar 

posterna OCI och CI. Därefter genomförs statistiska undersökningar som leder fram till 

resultatet att CI inte är ett bättre mått än NI, utan att det senare både förklarar aktuella 

ekonomiska situationen och förutspår framtida sådan bättre. Resultatet styrks av 

undersökningar genomförda på den holländska marknaden (Wang et al., 2006), på den nya 

zeeländska marknaden (Cahan et al., 2000) och även till viss del med generell fokusering på 

europeiska marknader (Mechelli & Cimini, 2014; Roberts & Wang, 2009). Med hänvisning till 

dessa studiers resultat, men med medvetenhet om att motsägelsefulla resultat också 

presenterats, formuleras studiens andra hypotes enligt följande: 	  

Hypotes 2: NI har högre värderelevans än CI	  

2.5 OCI och dess komponenter 

Eftersom CI utgör summan av årets resultat adderat med OCI, måste en utvärdering av 

värderelevansen av CI studera effekten av flera komponenter. Detta leder till frågan om den 

sammanfattande posten CI representerar ett visst värde för utomstående, och att posten OCI i 

sig representerar ett annat värde. Exempelvis på grund av att tillgodoräknande av informationen 
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kan leda till att annorlunda beslut tas jämfört med att enbart ta hänsyn till NI. Goncharov och 

Hodgson (2011) undersöker i sin studie den europeiska marknaden och fokuserar en del av sin 

undersökning på att utreda om OCI som fristående post är relevant för utomstående. Studien 

finner bevis för att OCI är värderelevant. Liknande resultat presenterar även Dhaliwal et al. 

(1999) och Kanagaretnam et al. (2009) medan Jones och Smith (2011) redogör för att 

informationen delvis är relevant men att brister finns gällande OCI som grund för prediktiva 

analyser. 	  

Som tidigare nämnt har inga tidigare studier fokuserat sin utredning på den svenska marknaden. 

Däremot har två europeiska studier delvis baserat sina undersökningar på svenska företags 

externredovisning. Roberts och Wang (2009) genomför undersökningar i 15 europeiska länder 

för att besvara frågan om övergången till redovisning enligt CSA ökar värderelevansen. De 

konstaterar att rapportering i enlighet med CSA i bland annat Sverige, med hänvisning till 

aktiemarknadens starka betydelse, bör innebära hög relevans. Undersökningen genomförd av 

Mechelli och Cimini (2014) menar istället att Sverige klassificeras som ett land med så kallad 

weak-equity och att denna klassificering medför en lägre relevans hos informationen som 

presenteras under posten OCI. Med bakgrund av dessa resultat formuleras studiens tredje 

hypotes:	  

Hypotes 3: OCI är en värderelevant post 	  

OCI består av fem komponenter och detta har i sin tur lett till diskussionen kring om alla fem 

komponenter är lika betydande, eller om någon delpost är viktigare än en annan i 

analyseringssyfte. Kanagaretnam et al. (2009) presenterar i sin studie bevis för att de två 

delposterna, som inkluderas i posten OCI enligt SFAS 130, cash flow hedge component och 

available-for-sale component, är starkast sammanlänkade med avkastning och aktiekurser. På 

den svenska marknaden har det inte genomförts någon studie som studerar de specifika 

posterna inom OCI, däremot kan det konstateras att vissa poster är mer frekvent förekommande 

och relativt sett större än andra. En större volym och frekvens kan tala för en högre relevans, 

eftersom det innebär att posterna utgör en betydande del av OCI som mått och därmed även en 

stor del av CI. För svenska bolag är den vanligaste posten omräkningsdifferenser från utländska 

dotterbolag (Malmqvist, 2014), en post som även är frekvent förekommande hos bolagen i 

denna studies urval. Med bakgrund av den tidigare nämnda studien samt de specifika 

förhållanden som råder på den svenska marknaden formuleras två motsägelsefulla hypoteser. 
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På grund av de motsägelsefulla förväntningarna kommer enbart en, eller ingen, av hypoteserna 

kunna fastställas. Hypoteserna formuleras enligt följande: 	  

Hypotes 4a: Posten som berör kassaflödessäkringar är den post inom OCI som har högst 

värderelevans	  

Hypotes 4b: Posten som berör valutakursdifferenser är den post inom OCI som har högst 

värderelevans	  
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3. Metod 

I detta avsnitt motiveras metodvalen för datainsamling och bearbetning. Dessutom diskuteras 

implikationer förenade med de aktuella metodvalen.	  

3.1 Metodintroduktion 

För studien anses det lämpligt med en kvantitativ insamlingsmetod där undersökningen 

fokuserar på att utreda hur informationen som presenteras som OCI och CI förhåller sig till 

svenska företags framtida aktiekurs. Genom att operationalisera värderelevans som 

möjligheten att estimera framtida aktiekurs med hjälp av informationen i posterna, anses 

hypoteserna kunna besvaras på ett tillfredsställande sätt. Flertalet tidigare studier (Wang et al., 

2006; Kanagaretnam et al., 2009 etc) inom området har baserat undersökningarna på en 

kvantitativ metod med aktiekurs som variabel, därmed anses det motiverat och relevant även 

för denna studie. För att utvärdera värderelevansen används, även detta i enlighet med tidigare 

studier, en multipel regressionsanalys som analyseringsmetod. Denna analyseringsmetod är 

den mest vedertagna för denna typ av studie och ligger till grund för att kunna presentera 

statistiskt säkerställda slutsatser (Ohlson, 1995; Dhaliwal et al., 1999; Kanagaretnam et al., 

2009).	  

Genom att genomföra studien med en kvantitativ insamlingsmetod anses studien uppnå hög 

reliabilitet1, eftersom risken för att egna värderingar och tolkningar påverkar utfallet är små. 

Samtidigt som en replikerad studie kommer uppvisa samma resultat, förutsatt att urval och 

studiefönster förblir detsamma. Dessutom medför vald metod att studien kan tillskrivas hög 

validitet2, eftersom metoden tidigare applicerats i likartade studier och därmed har konstaterats 

besvara liknande hypoteser på ett tillfredsställande sätt.	  

3.2 Multipel regressionsanalys 

För att besvara studiens fyra hypoteser kommer en multipel regressionsanalys att genomföras. 

En multipel regressionsanalys ger möjligheten att studera hur flera oberoende variabler 

samverkar och påverkar en beroende variabel. Normalt baseras analysen på en modell med en 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1  Reliabilitet innebär att tillförlitligheten hos studien är hög samt att samma resultat skulle kunna uppnås vid 
genomförandet av en liknande studie (Saunders et al, 2012, s. 192f.) 	  
2 Validitet innebär att modellerna som appliceras på studien mäter det studien avser att mäta (Saunders, 2012, s. 
193)	  
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beroende variabel Y som förklaras av två variabler X1 och X2. I sin tillämpning beskriver 

modellen värdet på tre koefficienter, b0, b1 och b2 (Barrow, 2009). Uppställningen kan 

betecknas enligt följande:	  

Y = b0 + b1 X1 + b2 X2 + ê	  

Eftersom denna studie utgår från att studera hur redovisning enligt CSA inverkar på estimering 

av framtida aktiepris kommer priset att utgöra den beroende variabeln, som ska förklaras av ett 

flertal utvalda oberoende variabler. Antalet oberoende variabler kommer i studien delvis att 

utgöras av fler än två, i huvudsak eftersom OCI utgörs av många komponenter som behöver 

studeras enskilt för att utreda deras unika relevans.	  

3.3.1 Urval 

Urvalsfönstret begränsas i denna studie till perioden 2009 - 2014, för att omfatta den tidsperiod 

då samtliga noterade bolag inom EU varit tvungna att anpassa redovisningen efter justerade 

IAS 1. Stickprovet innefattar därmed inte de bolag som frivilligt utformat rapporteringen för 

att redovisa OCI för perioden 2007 - 2008. Att utöka urvalsfönstret till att omfatta perioden 

2007 - 2008 skulle kräva att studien systematiskt bortser från de bolag som frivilligt tillämpat 

de nya direktiven i IAS 1, vilket potentiellt snedvrider urvalet. 	  

Urvalet består av bolag noterade på Nasdaq Stockholm, eftersom dessa bolag anses utgöra ett 

representativt urval för den svenska marknaden. Samtliga bolag noterade på Stockholmsbörsen 

omfattas av de nya kraven som infördes 2009 (Finansinspektionen, 2008). Stickprovet i denna 

studie har vidare avgränsats till bolag i segmentet Large Cap, som under några eller ett flertal 

år mellan 2009 - 2014 varit noterade på denna lista. Däremot har ett antal Large Cap-bolag 

exkluderats från studiens urval. De bolag som enbart varit registrerade på denna lista under ett 

sammanhängande år har exkluderats eftersom modellerna är svåra att applicera på data från 

enbart ett år. Bolag har också förbisetts i de fall redovisningar inte presenterat all nödvändig 

information för studien. Bolag som listas som depåbevis har heller inte ingått i urvalet, eftersom 

aktierna inte är primärt listade på Stockholmsbörsen. Slutligen tillämpade även ett bolag brutet 

räkenskapsår, och förbisågs därför i urvalet. Sammantaget bestod urvalet av som mest 62 bolag, 

varav 48 stycken varit representerade under alla studerade år. Fördelningen mellan åren kan 

studeras nedan i tabell 1. 
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År	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	   2014	  

Antal 

bolag	  

53	   53	   53	   54	   62	   61	  

 Tabell 1. Antal bolag som ingått i urvalet respektive år	  

Studiens urval motiveras av att stora bolag i större omfattning berörs av förändringarna i IAS 

1, på grund av att OCI-komponenterna är mer omfattande för dem. Dessutom representerar 

denna undersökningsgrund en urvalsstorlek som efter analys kan leda till väl underbyggda 

slutsatser (Saunders et al., 2009, s.218f.). Genom att även inkludera de bolag som inte varit 

noterade under samtliga sex år i urvalet så anses studiens validitet öka, samtidigt som risken 

för att resultatet påverkas av så kallad överlevnadsbias3 minskar. 	  

Flera studier har valt att exkludera finansiella bolag från urvalet (Kanagaretnam et. al, 2009;  

Wang et al., 2006 etc.), något som inte har gjorts i denna studie. Orsaken är att finansiella bolag 

utgör en stor andel av studiens urval, vilket innebär att urvalet skulle minska alltför kraftigt vid 

uteslutande. Dessutom är studiens avsikt att utreda huruvida posterna CI och OCI är relevanta 

i svensk finansiell rapportering, och ett urval som förbiser finansiella bolag anses därmed inte 

vara representativt för Stockholmsbörsen eftersom listan består av flertalet finansiella bolag.  

3.3.2 Datainsamling 

Den finansiella data som har använts, för att med hjälp av studiens utvalda modeller utreda om 

posterna CI och OCI är värderelevanta, är sekundärdata. Sekundärdata är information som 

sammanställts och bearbetats av en extern part, där insamlingen inte utformats med någon 

särskild urskiljning i åtanke (Saunders et al., 2012, s. 304). För studien applicerad data har 

därmed inte sammanställts med avsikten att bemöta studiens hypoteser. I denna studie har 

information hämtats dels från databasen Datastream, dels från ett utgivet Excelark (STUDENT 

DATA 2001-2013, v1.1) och dels manuellt från bolagens publicerade årsredovisningar. 	  

För att utreda huruvida CI, OCI eller någon av dess komponenter är värderelevanta kommer, 

som tidigare konstaterats, studien att undersöka komponenternas samband med aktiekursen. 

Aktiekursen som tillämpas är stängningskursen tre månader efter räkenskapsårets slut. Inom 

denna period anses marknaden ha nåtts av bolagens respektive ekonomiska prestation under 

räkenskapsåret som passerat, samtidigt som det vid den manuella datainsamlingen kunnat 

konstateras att bolagen i urvalet vid denna tidpunkt publicerat sina årsredovisningar.  Genom 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Överlevnadsbias uppkommer när en studie baserar sitt resultat på ett urval med företag som funnits 
representerade under alla studiens år och inte tar hänsyn till de som försvunnit (Fama & French, 1996).	  
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att använda aktiekursen tre månader efter årets slut är det därmed säkerställt att marknaden 

kunnat tillgodogöra sig informationen som publicerats i årsredovisningarna. 	  

Aktiekurserna har inhämtats ifrån Datastream, och det framkom vid insamlingen att variabeln 

inte är normalfördelad. Detta beror troligtvis på att aktiepriset varierat kraftigt hos bolagen i 

det studerade urvalet. I en regressionsanalys är det problematiskt när variablerna inte är 

normalfördelade eftersom det kan leda till bristfällig tillämpbarhet av resultatet (Tabachnik & 

Fidell, 2007). För att uppnå normalfördelning har därmed aktiepriset logaritmerats4, och det är 

den logaritmerade variabeln som har använts i regressionerna.  	  

De oberoende variablerna, som i analysen används för att förklara aktiekursen, utgörs av bland 

annat NI, bokfört värde på eget kapital samt de fem frekvent förekommande OCI-

komponenterna; valutakursdifferenser, pensionsskuldsförändringar, kassaflödessäkringar, 

finansiella tillgångar och slutligen valutasäkrade derivat. Av dessa har bokfört värde på eget 

kapital hämtats från Excelarket (STUDENT DATA 2001-2013, v1.1) medan resterande 

information samlats in manuellt från publicerade årsredovisningar. De flesta bolag i urvalet har 

rapporterat i SEK men det har även förekommit bolag som haft EUR eller USD som 

rapporteringsvaluta. För att kunna jämföra bolagens siffror har posterna konverterats till 

svenska kronor. Vid konverteringen tillämpades den genomsnittliga växelkursen för respektive 

år. Samtliga oberoende variabler har i modellerna dividerats med antalet utestående aktier för 

det aktuella bolaget. Detta förhindrar snedvridna variabler relaterade till företagsstorlek, genom 

att värdena konverteras till ett jämförbart mått. Information om antal utestående aktier har 

inhämtats från Datastream samt, vid avsaknad av tillgänglig information i databasen, ifrån 

årsredovisningar.	  

3.4 Forskningsdesign 

I studier som utvärderar värderelevans i finansiella poster är det vanligt förekommande att 

analyser baseras på statistiska tester som utreder sambandet mellan exempelvis aktiepris eller 

avkastning med NI, eget kapital eller andra studiespecifika variabler. Många studier 

(Kanagaretnam et al., 2009; Biddle & Choi, 2006 etc.) har använt en modifierad modell baserad 

på en modell som ursprungligen publicerats av Ohlson (1995). Den modellen är uppbyggd på 

följande vis:	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Att logaritmera en variabel innebär att de spridda värdena trycks ihop, så att normalfördelning kring 
medelvärdet uppstår (Tabachnik & Fidell, 2007).	  
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MVEit = b0 + b1BVEit + b2 NIit + b3vt	  

Där MVE utgörs av börsvärde, som är aktiekursen multiplicerad med antal aktier. BVE 

motsvarar bokfört värde på eget kapital, NI nettoresultat och v övriga poster. Att använda denna 

metod har i många studier ansetts vara fördelaktigt eftersom variablerna har hög inverkan på 

börsvärdet och bolagens intressenter efterfrågar information som påverkar detta värde. 

Eftersom olika studier har olika syften har modellen modifierats för att anpassas efter 

studiespecifika egenskaper, vilket gjort att Ohlsons (1995) modell justerats i flera studier. 	  

Centralt för denna studie är att utreda om CI som mått kan tillskrivas värderelevans, utifrån 

dess samband med aktiepris, men också att utreda om OCI och dess komponenter har ett 

konstaterat samband med aktiepriset. Studiens två första hypoteser fokuserar på CI som mått, 

samt CI som mått i jämförelse med NI, därför kommer två regressionsmodeller att utformas. 

Två modeller används för att studera skillnaderna mellan posterna men även för att se till 

posternas specifika egenskaper. Modellerna liknar till stor del Ohlsons (1995) ursprungliga 

utformning, med skillnaden att samtliga poster divideras med antal utestående aktier samtidigt 

som v elimineras: 	  

 

Modell 1a 
P_log = b0 + b1CI_S + b2EQ_S + ê 

Modell 1b 

P_log = b0 + b1NI_S + b2EQ_S+ ê 

 

P_log = Logaritmerad stängningskurs, 3 månader efter räkenskapsårets slut 

CI_S = CI dividerat med antal utestående aktier 

EQ_S = Bokfört värde på eget kapital, dividerat med antal utestående aktier 

NI_S = Nettoresultat dividerat med antal utestående aktier 

ê = Felvariabel 

 

Studiens avslutande tre hypoteser fokuserar på huruvida OCI eller någon av dess komponenter 

kan tillskrivas värderelevans, utifrån studerat samband med aktiekurser. För att utreda detta har 

tidigare studier tagit samma utgångspunkt som ovan och konstruerat en modell i enlighet med 

Ohlson (1995), men justerat de oberoende variablernas sammansättning. Denna studies andra 

modell kommer utformas i enlighet med Kanagaretnam et al. (2009) eftersom deras syfte 

sammanfaller väl med denna studies syfte. De oberoende variablerna kommer att utgöras av de 
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fem frekvent förekommande OCI-komponterna för svenska bolag, som presenterats i tidigare 

avsnitt. Studiens andra modell formuleras därmed enligt följande:  

 

Modell 2 
P_log = b0 + b1BVE_S + b2NI_S + b3HEDGE_S + b4FOREX_S +b5PENSION_S + 

b6SEC_S + b7SV_S + ê 

 

P_log = Logaritmerad stängningskurs, 3 månader efter räkenskapsårets slut 

BVE_S = Bokfört värde på eget kapital dividerat med antal utestående aktier 

NI_S = Nettoresultat dividerat med antal utestående aktier 

HEDGE_S = Förändring i verkligt värde av kassaflödessäkringar, dividerat med antal 

utestående aktier 

FOREX_S = Omräkningsdifferenser för utländska dotterbolag, dividerat med antal 

utestående aktier  

PENSION_S = Omvärdering av pensionsskulder, dividerat med antal utestående aktier 

SEC_S = Omvärdering av finansiella tillgångar tillgängliga för försäljning, dividerat med 

antal utestående aktier 

SV_S = Säkringsredovisade valutaderivat, dividerat med antal utestående aktier 

ê = Felvariabel 

	  

Resultaten från studiens modeller kommer att bedömas i enlighet med Pallant (2010) vilket 

medför att för att fastställa hypoteserna behöver resultatet vara signifikant på 5 %-nivån. 

Signifikansnivån motsvarar sannolikheten att resultatet som framkommer beror på slumpen. 

För studien accepteras därför ett resultat som till 95 % kan styrkas statistiskt för att fastställa 

hypoteserna.  



	   	   	  
	  

	   	   	  
	  

18 

4. Resultat 

I detta avsnitt presenteras och diskuteras studiens resultat. Resultatet av studien kommer att 

analyseras utifrån modellerna och tolkas med syfte att behandla studiens hypoteser.	  

4.1 Resultat från modell 1a och 1b 

4.1.1 Modellernas förklaringsvärde 

För att säkerställa att resultatet är tillämpbart för analys och slutsats utvärderas inledningsvis 

de aktuella modellerna för att utesluta att multikollinearitet förekommer. Multikollinearitet 

innebär att de oberoende variablerna i modellen har för hög korrelation med varandra, och 

därmed i egentlig mening beskriver samma sak (Pallant, 2010). Vid multikollinearitet 

försämras möjligheten att upptäcka vilken av variablerna som påverkar den beroende variabeln, 

och en av variablerna bör, vid förekomst av multikollinearitet, uteslutas från modellen för att 

resultatet ska bli så korrekt som möjligt (Pallant, 2010). För att kontrollera för detta studeras 

variablernas korrelation, VIF- samt Tolerance-värde. De gränsvärden som används i studien 

för respektive värde är i enlighet med Pallant (2010, s.158) och kan studeras i tabell 2.1. 	  

Gränsvärde korrelation	   Gränsvärde VIF	   Gränsvärde Tolerance	  
> 0,7 alt. <-0,7	   >10	   <0,1	  

Tabell 2.1 Gränsvärden för korrelation, VIF- samt Tolerance-värden i studien	  

 Utfallet från regressionsanalysen med modell 1a och 1b kan utläsas nedan i tabell 2.2 och 2.3. 

Båda modellerna har en korrelation som uppgår till cirka 0,4 för CI respektive NI, vilket inte 

överstiger gränsvärdet. Samtidigt uppgår både VIF-värdet och Tolerance-värdet till ca 1,7 

respektive 0,6 för CI och till ca 1,6 respektive 0,6 för NI, vilket stärker indikationen att 

multikollinearitet inte förekommer eftersom även dessa värden faller inom gränsvärdena som 

presenterats av Pallant (2010). 	  

Variabel	   Korrelation	   VIF	   Tolerance	  
Konstant	   1,000	   -	   -	  

CI_S	   0,439	   1,685	   0,594	  
EQ_S	   0,442	   1,669	   0,599	  

Tabell 2.2 Korrelation, VIF- samt Tolerance-värde för variablerna i modell 1a 
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Variabel	   Korrelation	   VIF	   Tolerance	  
Konstant	   1,000	   -	   -	  

NI_S	   0,456	   1,560	   0,641	  
EQ_S	   0,442	   1,551	   0,645	  

Tabell 2.3 Korrelation, VIF- samt Tolerance-värde  för variablerna i modell 1b	  

För att utröna modellernas förklaringsvärde presenteras vidare i tabell 3.1 och 3.2 bland annat 

koefficienterna R Square och Adjusted R Square. Dessa värden indikerar hur stor del av 

variansen hos den beroende variabeln, aktiekursen, som förklaras av modellens oberoende 

variabler (Pallant, 2010). Både modell 1a och 1b består  av två oberoende variabler och därmed 

ska Adjusted R Square studeras, då koefficienten tar hänsyn till att antalet oberoende variabler 

är fler än en (Pallant, 2010). Regressionsanalysen av modell 1a visade att 33,3 % av aktiepriset 

förklaras av CI och bokfört värde på eget kapital, medan regressionsanalysen av modell 1b 

visade att  34,5 % av aktiepriset förklaras av NI i kombination med bokfört värde på eget 

kapital. Innebörden av detta är att båda modellerna består av variabler som påverkat aktiepriset, 

men att det faktiska värdet som aktiekursen antar även påverkats av andra faktorer. Det kan 

även konstateras att modell 1b, som har NI som oberoende variabel, antar ett högre värde och 

därmed är den modell som har högst förklaringsgrad.	  

Modell	   R	   R square	   Adjusted R 
square	  

Std. Error of 
estimate	  

1a	   0,589	   0,347	   0,333	   0,57799	  
Tabell 3.1 Förklaringsvärde modell 1a 

Modell	   R	   R square	   Adjusted R 
square	  

Std. Error of 
estimate	  

1b	   0,599	   0,358	   0,345	   0,57304	  
Tabell 3.2 Förklaringsvärde modell 1b 

4.1.2 CI som mått på framtida prestation 

Deskriptiv statistik från modell 1a och 1b presenteras nedan i tabell 4, där värdena för NI 

(NI_S) och CI (CI_S) återges i samma tabell. Genom att utläsa medelvärdet hos respektive 

variabel kan det konstateras att NI och CI för företagen i genomsnitt varit positivt (ca 13 

miljoner kronor). Innebörden av detta är att bolagen i urvalet i genomsnitt uppvisat vinst under 

de 6 år som studien omfattar, och det leder till att modellerna kommer besvara hur aktiepriset 

påverkas av ett positivt redovisat resultat.  
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Variabler Medelvärde Standardavvikelse N 

P_log 4,71 0,708 336 

NI_S 12,89 19,43 336 

CI_S 12,62 19,38 336 

Tabell 4. Deskriptiv statistik från modell 1a och 1 b	  

För att besvara studiens inledande hypotes, som berör möjligheten att med hjälp av CI estimera 

framtida aktiepris, studeras främst betavärdet. Betavärdet visar vilken oberoende variabel som 

ger det starkaste unika bidraget till att förklara den beroende variabeln i modellen (Pallant, 

2010). I tabell 5.1 presenteras betavärdet för modell 1a. CI uppvisar betavärdet 0,264, medan 

samma koefficient för bokfört värde på eget kapital har värdet 0,254. Värdet är standardiserat 

vilket möjliggör för en direkt jämförelse mellan variablerna (Pallant, 2010, s. 166), vilket 

innebär att det kan konstateras att värdet på CI har en större effekt på aktiekursen än vad värdet 

på eget kapital har. Signifikansnivåerna konstateras understiga 5 %-nivån med marginal, vilket 

medför att utfallen kan fastställas med statistisk säkerhet. 

Modell B Standardfel Beta t Sig 

Konstant 4,427 0,088 - 50,434 0,000 

CI_S 0,010 0,001 0,264 4,565 0,000007 

EQ_S 0,003 0,001 0,254 4,401 0,000015 

Tabell 5.1 De oberoende variablernas betavärden för modell 1a	  

För studien är det dock inte enbart av intresse att studera relevansen av CI som mått. Studiens 

andra hypotes behandlar huruvida CI är ett mer relevant mått än NI, eftersom övergången till 

CSA syftat till att öka värderelevansen i finansiella rapporter. I tabell 5.2 presenteras därför 

samma koefficienter men för modell 1b. NI uppvisar där betavärdet 0,286 och bokfört värde 

på eget kapital har betavärdet 0,250. Det innebär motsvarande att även NI konstateras ha en 

större påverkan på utfallet på aktiekursen, i jämförelse med det bokförda värdet på eget kapital. 

Även för dessa värden är resultaten signifikanta långt under 5 %-nivån, något som leder till att 

påverkan på aktiekursen kan fastslås med statistisk signifikans.  

Eftersom betavärdena, som tidigare konstaterats, är standardiserade så möjliggörs jämförelse 

mellan variablerna i de olika modellerna. Genom att ställa resultaten i tabell 5.1 och 5.2 mot 

varandra kan det därmed fastställas att NI har en större påverkan på aktiekursen än vad CI har. 

Skillnaden måtten emellan är förvisso liten, men ändock med statistisk signifikans. Innebörden 

av detta blir ett konstaterande om att NI är ett bättre mått att använda för estimering av framtida 

aktiekurs. 
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Modell B Standardfel Beta t Sig 

Konstant 4,414 0,807 - 50,802 0,000 

NI_S 0,010 0,002 0,286 5,186 0,00000 

EQ_S 0,003 0,001 0,250 4,542 0,000008 

Tabell 5.2 De oberoende variablernas betavärden för modell 1b	  

I tabell 6.1 presenteras vidare korrelationen mellan variablerna i modell 1a, som också är av 

intresse att studera eftersom det uppvisar om variablerna har ett samband, och därmed kan 

anses bero av varandra (Pallant, 2010). Tre intervaller tillämpas vanligtvis för att utvärdera 

styrkan i sambandet mellan variabler. Om korrelationskoefficienten antar värden från och med 

0,1 till och med 0,29 är korrelationen svag. Värden i spannet 0,3 - 0,49 indikerar istället en 

korrelation av medelstyrka, medan en stark korrelation förutsätter att korrelationskoefficienten 

är 0,5 - 1,0 (Pallant, 2010). I tabell 6.1 går det att utläsa att CI har ett positivt samband med 

aktiepriset. Korrelationskoefficienten uppgår i detta fall till 0,439 vilket indikerar ett 

medelstarkt samband. 

 
Variabler P_log CI_S EQ_S 

Pearson 
Correlation 

P_log 1,00 ,439 ,442 
CI_S ,439 1,00 ,630 
EQ_S ,442 ,630 1,00 

Sig. (1-tailed) 
P_log - ,000 ,000 
CI_S ,000  ,000 
EQ_S ,000 ,000  
Tabell 6.1. Styrkan i sambanden mellan variablerna i modell 1a	  

För en direkt jämförelse med NI presenteras i tabell 6.2 korrelationerna mellan variablerna i 

modell 1b. Koefficienterna visar att sambandet mellan NI och aktiepris till stor del liknar 

sambandet mellan CI och aktiepris, vilket delvis kan anses bero på att CI motsvarar NI adderat 

med OCI. Intressant att uppmärksamma är dock att korrelationen uppgår till 0,456 för modell 

1b, vilket jämförs med 0,439 för modell 1a. NI har med andra ord även större samband med 

aktiekursen, än vad CI har. 
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Variabler P_log CI_S EQ_S 

Pearson  
Correlation 

P_log 1,00 ,456 ,442 
NI_S ,456 1,00 ,593 
EQ_S ,442 ,593 1,00 

Sig. (1-tailed) 
Price_S - ,000 ,000 
NI_S ,000  ,000 
EQ_S ,000 ,000  

Tabell 6.2. Styrkan i sambanden mellan variablerna i modell 1b	  

4.1.3 Hypotesprövning 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att regressionsanalysen av modell 1a visade att 33,3 

% av variansen i aktiepriset förklaras av CI och bokfört värde på eget kapital. Motsvarande 

uppvisar regressionsanalysen med modell 1b att 34,5 % av variansen i aktiepriset förklaras av 

NI i kombination med det bokförda värdet på eget kapital. Modellerna var förenade med ingen 

eller obefintlig multikollinearitet, enligt VIF- och Tolerance-faktorerna. 	  

Dessa resultat leder fram till att de första två hypoteserna kan besvaras. Studiens första hypotes 

formulerades enligt följande:	  

Hypotes 1: CI är en värderelevant post	  

Resultatet från modell 1a visar att CI har ett positivt samband med aktiekursen, som konstateras 

vara inom spannet för ett medelstarkt samband. Både korrelations- och betavärdet antar ett 

positivt värde vilket indikerar att en positiv ökning av CI leder till en positiv ökning av 

aktiekursen. Eftersom dessa resultat är signifikanta, då de understiger p-värde på 5 %, så kan 

det med statistisk säkerhet konstateras att CI är ett mått som inverkar på och samverkar med 

aktiekursen. Eftersom denna studie operationaliserar värderelevans som sambandet med 

aktiekursen, kan därmed hypotesen anses vara fastställd och posten CI konstateras vara 

värderelevant. 

Studiens andra hypotes ämnade utreda huruvida CI som resultatpost kan konstateras vara mer 

relevant än NI, och formuleringen löd: 	  

Hypotes 2: NI har högre värderelevans än CI 

För att besvara denna hypotes tillgodoses resultaten i både modell 1a och 1b. Förklaringsvärdet 

för modellerna kan här jämföras eftersom de består av samma variabler, bortsett från att NI 

ersätter CI i modell 1b. Förklaringsgraden, Adjusted R Square, för modell 1b översteg 

förklaringsgraden för modell 1a vilket indikerar att NI presenterar information som ger större 
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inverkan på aktiekursen än vad CI ger. Vidare kan det konstateras att korrelationen och 

betavärdet för NI överstiger samma värden för CI, vilket innebär ett högre samband med och 

en större inverkan på aktiekursen. Resultaten är även signifikanta då p-värdet understiger 5 % 

för båda modellerna. Med hänvisning till detta kan det konstateras att NI är ett mer relevant 

mått än CI, och hypotesen kan fastställas.	  

4.2 Resultat från modell 2 

4.2.1 Modellens förklaringsvärde 

För att utesluta multikollinearitet, och säkerställa att modellen ger ett användbart och korrekt 

resultat, kontrolleras inledningsvis korrelations-, VIF- och Tolerance-värdena även för denna 

modell. Gränsvärdena för dessa tre mått är samma som för föregående modell, som kan 

studeras i tabell 7.1, och är i enlighet med Pallant (2010, s.158).	  

Gränsvärde korrelation	   Gränsvärde VIF	   Gränsvärde Tolerance	  
> 0,7 alt. <-0,7	   >10	   <0,1	  

Tabell 7.1 Gränsvärden för korrelations-, VIF- samt Tolerance-värden	  

Variablernas respektive värden kan utläsas i tabell 7.2, där det uppvisas att det högsta VIF-

värdet för de oberoende variablerna uppgår till 1.991. Värdet understiger gränsvärdet 10 vilket 

indikerar att variablerna inte är korrelerade med varandra i sån utsträckning att tillämpbarheten 

begränsas. Inte heller korrelations- eller tolerance-värdet indikerar att multikollinearitet 

förekommer, vilket gör att modellen appliceras i ursprunglig form. 

Variabler Korrelation Tolerance VIF 

P_log 1,00 - - 

NI_S 0,456 0,570 1,748 

EQ_S 0,442 0,577 1,732 

Forex_S -0,056 0,622 1,608 

Pension_S -0,089 0,865 1,156 

Hedge_S -0,136 0.880 1,136 

SEC_S 0,045 0,909 1,100 

SV_S -0,083 0,621 1,610 

Tabell 7.2 De oberoende variablernas korrelation, VIF- och Tolerance-värde	  

Vidare kan det i tabell 8 utläsas hur stort förklaringsvärde de oberoende variablerna i modellen 

har på den beroende variabeln, aktiepriset, genom att studera R Square. Adjusted R-square ska 

utläsas och tolkas även för denna modell, eftersom måttet tar hänsyn till att modellerna består 
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av fler än en oberoende variabel (Pallant, 2010). Genom att studera tabellen kan det konstateras 

att variansen i aktiepriset till 36,4 % förklaras av de oberoende variablerna i modellen, det vill 

säga NI, bokfört värde på eget kapital samt de fem frekvent förekommande OCI-

komponenterna. Intressant att notera är att förklaringsvärdet överstiger värdet som genererades 

i modell 1a (tabell 3.1), vilket skulle kunna förklaras av att CI motsvarar NI adderat med OCI 

medan modell 2 studerar NI i kombination med de fem frekvent förekommande OCI-

komponenterna. 

Modell	   R	   R square	   Adjusted R 
square	  

Std. Error of 
estimate	  

2	   0,622	   0,387	   0,364	   0,56466	  
Tabell 8. Utvärderande data för regressionen av modell 2 

4.2.2 OCI och dess komponenter 

Deskriptiv statistik från regressionsmodell 2 kan studeras i tabell 9. Där kan det återigen utläsas 

att medelvärdet för NI (NI_S) uppgår till ca 13 miljoner kronor. De fem OCI-komponenterna 

antar däremot både positiva och negativa genomsnittsvärden. Valutakursdifferenser 

(FOREX_S), kassaflödessäkringar (HEDGE_S) och pensionsskuld (PENSION_S) har i 

genomsnitt antagit negativa värden under perioden, medan finansiella instrument (SEC_S) och 

säkringsredovisade valutaderivat (SV_S) i genomsnitt antagit positiva värden.	  

Variabler Medelvärde Standardavvikelse N 

P_log 4,71 0,708 336 

NI_S 12,89 19,43 336 

EQ_S 80,05 67,29 336 

FOREX_S -0,471 3,52 336 

HEDGE_S -0,649 5,60 336 

PENSION_S -0,246 5,16 336 

SEC_S 0,316 3,46 336 

SV_S 0,055 0,96 336 

Tabell 9. Deskriptiv statistik av regression från modell 2	  

Även modell 2 utvärderas genom att studera koefficienternas betavärden. Detta eftersom 

betavärdet illustrerar vilken variabel som i störst utsträckning, på egen hand, förklarar den 

beroende variabeln (Pallant, 2010). I tabell 10 nedan kan det utläsas vilket betavärde som de 

oberoende variablerna antagit. Dessutom presenteras p-värdet (Sig-kolumnen), som återger 

resultatets signifikansnivåer. 
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Modell B Standardfel Beta t Sig 

Konstant 4,391 0,086 - 50,91 0,000 

NI_S 0,009 0,002 0,245 4,25 0,00028 

EQ_S 0,003 0,001 0,283 4,92 0,000001 

FOREX_S -0,024 0,011 -0,121 -2,19 0,029 

PENSION_S -0,004 0,006 -0,034 -0,73 0,467 

HEDGE_S -0,016 0,006 -0,115 -2,47 0,014 

SEC_S 0,010 0,009 0,047 1,03 0,303 

SV_S -0,064 0,041 -0,087 -1,58 0,116 

Tabell 10. Bidragen från variablerna i modell 2 till att förutsäga aktiepriset.	  

Betakoefficienterna är standardiserade, vilket innebär att de är konverterade till en gemensam 

skala och de kan därför jämföras (Pallant, 2010, s.166). I tabell 10 framgår det att NI (NI_S) 

och eget kapital (EQ_S) har ett relativt högt förklaringsvärde; 0,245 respektive 0,283. 	  

I tabell 10 framgår det vidare att förändring i verkligt värde av kassaflödessäkringar 

(HEDGE_S) har näst störst förklarande värde av de fem OCI-komponenterna. Variabeln är 

även signifikant eftersom p-värdet (0,014) understiger 5 %. Ackumulativ förändring i utländsk 

valutadifferens, dividerat med antal utestående aktier (FOREX_S) hade det jämförelsevis 

största bidraget av OCI-komponenterna med ett betavärde på -0,121. Även detta resultat är 

signifikant så att en statistiskt säkerställd slutsats kan dras, eftersom p-värdet understiger 5 %. 

Gemensamt för variablernas betavärden är att de antagit negativ form, vilket innebär att en 

ökning med en enhet av exempelvis kassaflödessäkringsposten genererar en minskning av 

aktiepriset (Pallant, 2010). 	  

Även övriga tre OCI-komponenter antar låga betavärden men har en signifikansnivå som 

överstiger 5%, vilket innebär att ingen statistiskt säkerställd slutsats kan dras gällande deras 

unika bidrag till att förklara aktiekursen. 	  

Resultatet från den tredje regressionsanalysen kan vidare utläsas i tabell 11, där alla variabler 

listas tillsammans med korrelationen mellan variablerna. NI (NI_S) och bokfört värde på eget 

kapital (EQ_S) har ett medelstarkt samband med aktiepriset, där båda uppgår till cirka 0,45. 

Korrelationskoefficienter inom spannet 0,3-0,49 klassificeras som medelstarka samband 

(Pallant, 2010), vilket tidigare konstaterats. Ackumulativ förändring av utländsk 

valutadifferens (FOREX_S) har svag negativ korrelation med aktiepriset. Även förändringar i 

verkligt värde av kassaflödessäkringar (HEDGE_S) har svag negativ korrelation med 
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aktiepriset. Dessa negativa samband indikerar att när värdet på OCI-posterna 

kassaflödessäkring och valutadifferenser minskar stiger aktiepriset. 	  

 
Variabler 
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C
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n P_log 1,00 ,456 ,442 -,056 -,089 -,136 ,045 -,083 

NI_S ,456 1,00 ,593 -,164 ,005 -,031 -,013 -,009 
EQ_S ,442 ,593 1,00 ,006 ,056 ,069 ,173 ,059 
FOREX_S -,056 -,164 ,006 1,00 ,071 -,032 -,029 -,534 
PENSION_S -,089 ,005 ,056 ,071 1,00 ,285 ,019 ,036 
HEDGE_S -,136 -,031 ,069 -,032 ,285 1,00 ,085 ,078 
SEC_S ,045 -,013 ,173 -,029 ,019 ,085 1,00 ,122 
SV_S -,083 -,009 ,059 -,534 ,036 ,078 ,122 1,00 

Si
g.

 (1
-ta

ile
d)

 

P_log - ,000 ,000 ,0121 ,,52 ,006 ,207 ,064 
NI_S ,000  ,000 ,001 ,466 ,285 ,404 ,437 
EQ_S ,000 ,000  ,458 ,152 ,104 ,001 ,140 
FOREX_S ,151 ,001 ,458  ,097 ,282 ,298 ,000 
PENSION_S ,052 ,466 ,152 ,097  ,000 ,367 ,257 
HEDGE_S ,006 ,285 ,104 ,282 ,000  ,060 ,076 
SEC_S ,207 ,404 ,001 ,298 ,367 ,060  ,013 
SV_S ,064 ,437 ,140 ,000 ,257 ,076 ,013  

Tabell 11. Styrkan i sambandet mellan variablerna i modell 2.	  

4.2.3 Hypotesprövning 

Sammanfattningsvis kan det fastslås att modell 2 förklarar 36,4  % av variansen i aktiepriset. 

Av variablerna som ingår i modell 2 har nettoresultat och eget kapital störst enskilt bidrag till 

att förklara aktiekursen, medan förändring i verkligt värde av kassaflödessäkringar har störst 

enskilt bidrag till att förklara aktiekursen av de fem OCI-komponenterna. Modell 2 uppvisar 

även trovärdighet genom att VIF- och Tolerance-värdena indikerar låg eller ingen 

multikollinearitet.	  

Denna studies tredje hypotes formulerades enligt följande: 	  

Hypotes 3: OCI är en värderelevant post 

Resultatet från regressionsanalysen visar att fyra av de fem komponenterna 

(valutakursdifferenser, kassaflödessäkringar, pensionsförpliktelser samt valutasäkrade derivat) 

uppvisar ett negativt samband med aktiekursen, medan enbart en komponent (finansiella 

tillgångar) uppvisar ett positivt samband med aktiekursen. Ett negativt samband är dock lika 

relevant som ett positivt, med skillnaden att en ökning hos den oberoende variabeln leder till 
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minskning av den beroende istället för att variablerna ökar respektive sjunker samtidigt. Vad 

som däremot bör belysas är att endast kassaflödessäkringar samt valutakursdifferenser uppvisar 

signifikanta samband, vilket gör att en statistisk säkerställd slutsats enbart kan dras utifrån 

dessa resultat. Eftersom ett samband kan påvisas samtidigt som betavärdet hos dessa båda 

variabler är cirka -0,1 så kan det konstateras att vissa av komponenterna kan användas för 

estimering av framtida aktiekurs. Däremot bör resultatet i detta fall tolkas med försiktighet då 

merparten av de fem OCI-variablerna uppvisar insignifikanta resultat. Med hänvisning till detta 

kan hypotesen inte fastställas på 5 %-nivån, utan förkastas. 	  

Studiens avslutande hypoteser formulerades på följande vis: 	  

Hypotes 4a: Posten som berör kassaflödessäkringar är den post inom OCI som har högst 

värderelevans	  

Hypotes 4b: Posten som berör valutakursdifferenser är den post inom OCI som har högst 

värderelevans	  

Resultatet från regressionsanalysen indikerade att kassaflödessäkringar som enskild variabel 

hade störst samband med aktiekursen, av de fem OCI-komponenterna. Variabeln hade dock 

näst högst enskilt bidrag till att förklara aktiepriset, överträffat av ackumulativ förändring i 

utländsk valutadifferens. Därmed kan det på 5 % nivån konstateras att valutadifferenser är den 

variabel som i högst grad påverkar aktiekursen, och som därmed kan anses vara mest relevant 

som estimering för framtida aktiekurs, och som därför konstateras vara mest relevant för 

utomstående att ta del av. Därmed förkastas hypotes 4a medan hypotes 4b med statistiskt 

säkerhet fastställs. 	  
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5. Konklusion 

I detta avsnitt kommer studiens slutsatser att presenteras. Dessutom presenteras förslag till 

fortsatta studier inom området. 	  

5.1 Slutsats 

Syftet med studien var att utreda huruvida de obligatoriska posterna OCI och CI i finansiella 

rapporter kan tillskrivas värderelevans, och om CI är ett mer relevant mått än NI. Studien 

ämnade även utreda om specifika poster inom OCI är förenade med en högre värderelevans än 

andra. Detta studerades genom att se till förhållandet mellan posterna och aktiekursen, vilket 

motiverades av att tidigare studier studerat samma samband (Kanagaretnam et al., 2009; Wang 

et al., 2006 etc.). 

Föga överraskande indikerar resultatet av studien att både CI och NI kan användas för att 

estimera framtida aktiepris då posterna har ett positivt samband med aktiepriset. Ett mer 

intressant resultat av studien är dock att NI är ett bättre estimeringsverktyg, eftersom variabeln 

har ett större unikt bidrag till att förklara aktiekursen än vad CI har. Om man förbiser att 

komponenterna i posterna hade ett varierande unikt bidrag till aktiepriset, blir en viktig insikt 

att DSA bidrar till en mer värderelevant finansiell rapportering. En av implikationerna blir 

därmed att skiftet mot CSA innebär att finansiell rapportering förenas med lägre värderelevans. 

Att värderelevans inte kunnat styrkas för OCI indikerar också att posten inte kan konstateras 

vara så viktig för utomstående att den behöver lyftas fram separat i resultatdelen. Insikten att 

DSA har en tydligare koppling till framtida ekonomisk prestation kan tolkas som ett bidrag till 

debatten om resultaträkningens utformning. 

Resultatet i denna studie skiljer sig från exempelvis Kanagaretnam et al. (2009), som i sin 

studie på den kanadensiska marknaden finner bevis för att CSA är mer värderelevant än DSA. 

En viktig aspekt i studien är att den specifikt fokuserar på kanadensiska bolag som är 

dubbellistade (både i USA och Kanada). Detta lyfter författarna fram som en potentiellt 

förklarande faktor, då en korslistning inte sällan innebär omfattande utländsk verksamhet med 

medföljande konvertering av utländska verksamheter. Urvalet för denna studie har enbart 

inkluderat ett fåtal korslistade bolag.  

Merparten av tidigare genomförda studier inom området har dock uppvisat ett resultat som 

liknar denna studies. Dhaliwal et al. (1999), Wang et al. (2006) och Cahan et al. (2000) är några 
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exempel på studier som också framfört att redovisningen bör utformas i enlighet med DSA. En 

möjlig förklaring till att deras resultat kan valideras på den svenska marknaden skulle kunna 

vara att svensk redovisning vid upprepande tillfällen karaktäriserats som att vara av hög kvalitet 

(Hamberg et al., 2011). Om kvaliteten, och därmed relevansen, redan innan år 2009 varit hög 

innebär det även att informationen som presenterats kunnat användas väl i estimeringssyfte. 

Att då en omformulering av resultatdelen leder till att relevansen minskar, skulle kunna bero 

på att posterna inte har en lika tydlig koppling till den ekonomiska prestationen. Vilket därmed 

medför att rapporternas kvalitet försämras när CI och OCI lyfts fram i resultatdelen. 

Det bör dock konstateras att studiens sista resultatet indikerar att vissa poster inom OCI har ett 

lågt signifikant unikt bidrag för att förklara aktiekursen, vilket kan tyda på att OCI delvis 

inverkar på framtida prestation. Valutakursdifferenser uppvisar högst betavärde vilket inte 

överensstämmer med tidigare studier inom området. Däremot uppvisar kassaflödessäkringar 

näst högst betavärde på aktiekursen, vilket ligger i linje med Kanagaretnam et al. (2009). Detta 

kan tolkas som att hur ett företag hanterar finansiell risk påverkar dess framtida prestation.  

Studien har, som tidigare noterats, fokuserat på att utreda huruvida värderelevans kan 

konstateras, och därmed kommer inga slutsatser kunna presenteras gällande ifall informationen 

som presenteras under OCI och CI ökar de finansiella rapporternas begriplighet, jämförbarhet 

eller tillförlitlighet. Däremot bör arbetet som IASB bedriver resultera i en ökad jämförbarhet 

mellan företag verksamma i olika länder, eftersom deras standarder omfattar alla bolag inom 

EU.  Detta i kombination med att IASB arbetar tillsammans med FASB för att även 

harmonisera redovisningsreglerna mellan kontinenterna. Samtidigt bör en försämrad 

värderelevans kunna tolkas som att även begripligheten försämrats i och med införandet av 

IAS 1. Detta eftersom resultatdelen utökas med flertalet poster som bidrar till svårigheter att, 

som utomstående, förstå vilken post som bör tas störst hänsyn till.  

5.2 Studiens trovärdighet 

En studie anses trovärdig om tillvägagångssättet, metoden och resultatet är tillförlitligt 

(Saunders et al, 2012). För en ökad tillförlitlighet bör studien bedriva datainsamling, och välja 

metod, som liknar de referensstudier som används. Denna studie har baserats främst på 

sekundärdata från den väl ansedda och trovärdiga databasen Datastream, men också från ett 

Excelark som sammanställts för forskning vid Uppsala universitet, och som distribuerats för 

uppsatsförfattande vid universitetet. Nyckeltal och information från Datastream 

kvalitetssäkrades genom att systematiskt utesluta data som inte hade högsta klassificeringen 
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enligt Datastreams egna utvärderingsskala. Utöver det har data hämtats manuellt från 

årsredovisningar. Manuell insamling av data från förstahandskällor är generellt en mycket 

tillförlitlig metod, eftersom databaser och andra sekundära källor medför risker för bortfall och 

fel. Mot bakgrund av kvalitetssäkringarna och att datainsamlingen bedrivits i likhet med andra 

studier, bedöms insamlingen ha skett på ett tillförlitligt vis.	  

Studien tillämpade en kvantitativ insamlingsmetod. Insamlad data analyserades därefter med 

multipla regressionsanalyser. Dessa metoder för insamling och analys är väl beprövade i 

tidigare forskning vilket anses ge legitimitet. Att använda aktiekurs som beroende variabel är 

förekommande i tidigare studier inom området (Kanagaretnam et al., 2009; Wang et al., 2006), 

och ses därmed som ett godtagbart mått för utvärdering av relevansen hos CI och OCI. För att 

resultatet vidare ska anses vara tillförlitligt ska en identisk studie leda till samma resultat, 

samtidigt som det ska vara oberoende av vem eller vilka som genomfört undersökningen 

(Saunders et al., 2012), vilket varit fallet. 	  

Urvalet för studien är relativt litet i förhållande till liknande studier. Urvalet anses dock ändå 

vara fullgott för studiens syfte. För det första överstiger antalet observationer 30, vilket är 

nödvändigt för att kunna dra statistiska slutsatser (Saunders et al., 2009, s 218). Dessutom 

representerar urvalet bolag från olika branscher, vilket gör att slutsatserna bör kunna bli mer 

allmängiltiga. Avslutningsvis hör bolagen till de större på Stockholmsbörsen, och eftersom 

större bolag ofta har mer omfattande poster av CI och OCI, kan effekterna av posterna enklare 

undersökas. 

5.3 Förslag till fortsatta studier 

Denna studie har undersökt samtliga större bolag noterade på Nasdaq Stockholm, som inte 

förbisågs av praktiska skäl eller för att minska snedvridning. Ett mer selektivt urval, där studier 

fokuserar på utvalda sektorer, skulle potentiellt kunna ge ökad insikt i huruvida relevansen hos 

OCI respektive CI skiljer sig mellan olika branscher. Det skulle även kunna vara av intresse 

för debatten mellan CSA och DSA att undersöka skillnader mellan företag av olika storlek. 

Detta för att bekräfta resultatet som presenterats i denna studie gällande relevansen hos 

posterna i svenska finansiella rapporter.  

Denna studie har tillämpat en modell med aktiepris som beroende variabel, vilket även varit 

fallet i flertalet andra studier. Däremot förekommer även användning av andra beroende 

variabler, såsom exempelvis avkastning eller kassaflöde, i tidigare studier inom området. En 
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liknande studie som undersöker förhållandet mellan OCI och CI med avkastning eller framtida 

kassaflöde skulle kunna validera kopplingen till framtida prestation ytterligare. 

Eftersom denna studie fokuserat på att utreda om värderelevansen ökat hos finansiella rapporter 

i och med IAS 1 har, som konstaterats, inga slutsatser kunnat dras gällande redovisningens 

övriga kvalitativa egenskaper. Eftersom syftet med revideringen av IAS 1 även varit att uppnå 

fler kvalitativa egenskaper skulle det kunna motivera en studie som utvärderar införandet sett 

till dessa egenskaper. Det skulle till exempel kunna vara av intresse att studera om 

jämförbarheten mellan olika branscher har ökat i och med revideringen av IAS 1, alternativt 

att studera jämförbarheten inom olika EU-länder. Det skulle generera en helhetsbild gällande 

resultatet av revideringen, och skulle kunna validera resultatet i denna studie som uppvisat att 

värderelevansen försämrats i och med övergången till CSA. 
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Bilaga 1 
Studiens urval 
 
Bolag Antal år Representerade under åren 
ABB II 6 2009-2014 
Alfa Laval II 6 2009-2014 
Assa Abloy 6 2009-2014 
AstraZeneca 6 2009-2014 
Atlas Copco 6 2009-2014 
Atrium Ljungberg 3 2012-2014 
Autoliv II 6 2009-2014 
Axfood 6 2009-2014 
Axis 2 2013-2014 
Billerud II 2 2013-2014 
Boliden III 6 2009-2014 
Castellum 6 2009-2014 
Electrolux 6 2009-2014 
EnQuest 2 2013-2014 
Ericsson 6 2009-2014 
Fabege III 6 2009-2014 
Getinge 6 2009-2014 
Hakon Invest /ICA 5 2010-2014 
Handelsbanken 6 2009-2014 
Hennes&Mauritz 6 2009-2014 
Hexagon II 6 2009-2014 
HEXPOL 2 2013-2014 
Holmen II 6 2009-2014 
Hufvudstaden 6 2009-2014 
Husqvarna 6 2009-2014 
Industrivärden 6 2009-2014 
Intrum Justitia 2 2013-2014 
Investor 6 2009-2014 
JM 2 2013-2014 
Kinnevik III 6 2009-2014 
Latour 6 2009-2014 
Lundbergs 6 2009-2014 
Lundin Petroleum 6 2009-2014 
Meda 6 2009-2014 
Melker Schörling 6 2009-2014 



 
	  

	  

	  

Millicom 6 2009-2014 
MTG 6 2009-2014 
NCC 6 2009-2014 
Nibe 2 2013-2014 
Nordea 6 2009-2014 
Oriflame 6 2009-2014 
Peab 4 2011-2014 
Ratos 6 2009-2014 
S-E Banken 6 2009-2014 
Saab 6 2009-2014 
Sandvik 6 2009-2014 
SCA 6 2009-2014 
Scania 5 2009-2013 
Seco Tools 3 2009-2011 
Securitas 6 2009-2014 
Skanska 6 2009-2014 
SKF 6 2009-2014 
SSAB 6 2009-2014 
Stora Enso 6 2009-2014 
Swedbank 6 2009-2014 
Swedish Match 6 2009-2014 
Swedish Orphan 2 2013-2014 
Tele2 6 2009-2014 
TeliaSonera 6 2009-2014 
TietoEnator 6 2009-2014 
Trelleborg 6 2009-2014 
Volvo 6 2009-2014 
Wallenstam 3 2012-2014 
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