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Sammandrag:  

Denna avhandlings syfte är att undersöka huruvida olika bolagsstyrningsmekanismer 

påverkar värdetillförlitligheten hos finansiella instrument värderade till verkligt 

värde. Sambandet undersöks med en regressionsekvation på ett sampel bestående av 

finansiella institutioner i Norden, åren 2011- 2014.  

Undersökningen är befogad eftersom detta samband inte tidigare undersökts i de 

nordiska länderna och eftersom de nordiska länderna har en unik 

bolagsstyrningsmodell som är intressant att utforska. Standarderna gällande 

finansiella instrument och värdering till verkligt värde har båda dessutom nyligen 

genomgått förändringar.  

De bolagsstyrningsvariabler som undersöks är styrelsestorleken, andelen kvinnor i 

styrelsen samt revisionskommitténs aktivitet. Resultaten visar att styrelsens storlek 

har ett negativt, signifikant samband med värdetillförlitligheten, medan andelen 

kvinnor i styrelsen och revisionskommitténs aktivitet båda har positiva, signifikanta 

samband med värdetillförlitligheten hos värderingar till verkligt värde.  Resultaten 

tyder på att större styrelser är mindre effektiva i sin roll som övervakare och att 

investerarna uppskattar en högre grad av könsdiversifiering samt aktiva 

revisionskommittéer, eftersom dessa variabler hade en positiv inverkan på 

värdetillförlitligheten hos värderingarna till verkligt värde.  

Nyckelord: Bolagsstyrning, styrelsen, värdetillförlitlighet, värdering till verkligt 

värde, finansiella instrument 
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1 INLEDNING 

1.1 Problemområde 

Den externa finansiella rapporteringens syfte är att ge en rättvisande bild av ett företags 

finansiella position, finansiella resultat och kassaflöden vid en given tidpunkt (IAS 1, 

IASB 2007). Korrekt värdering av tillgångar och skulder utgör därmed en central del av 

den finansiella rapporteringen, för att investerare och andra intressenter skall uppfatta 

informationen i bokslutet som tillförlitlig och relevant. (Barth, Beaver & Landsman 

2001). Värdering till historiskt värde har tidigare varit den mest använda principen vid 

värderingen av tillgångar och skulder (Troberg 2013, s.31), men efter övergången till 

IFRS år 2005 har värdering till verkligt värde betonats allt mer. Speciellt vid värdering 

av finansiella instrument har användningen av verkligt värde ökat.  Finansiella 

instrument är komplexa och ändrar i värde, varvid värdering till historiskt värde kan bli 

missvisande med tiden. (Laux & Leutz 2009) 

Syftet med värdering till verkligt värde är att företag bättre skall kunna kommunicera 

relevant information till investerarna på marknaden. IASB har gett ut en separat 

standard om verkligt värde, IFRS 13, som alla börsnoterade bolag som rapporterar enligt 

IFRS skall tillämpa. Syftet är att göra den finansiella rapporteringen i bolag lättare att 

jämföra sinsemellan, samt att siffrorna i balansräkningen bättre skall reflektera verkliga 

värden.  (Song, Thomas & Yi 2010; Laux & Leutz 2009) 

Ofta finns det observerbara marknadsdata tillgängliga som kan användas vid 

värderingen av tillgången till verkligt värde, vilket ökar tillförlitligheten hos värderingen. 

Ibland kan dock observerbara data saknas och värderingen måste göras med hjälp av 

andra metoder. (IASB 2011) I dessa fall måste företagsledningen använda eget omdöme 

vid värderingen vilket medför subjektivitet i boksluten. Dessutom finns möjligheten att 

mätningsfel uppstår och incitamenten ökar för ledningen att utnyttja sin position och 

låta egna intressen påverka värderingen. (Song, Thomas & Yi 2010; Barth, Beaver & 

Landsman 2001) 

För att öka transparensen och jämförbarheten hos verkliga värden innehåller IFRS 13 en 

hierarki för verkligt värde som rangordnar värdena i tre kategorier, beroende på sorten 

av indata som använts vid värderingen. (IFRS 13, IASB) Till nivå ett hör de tillgångar och 

skulder som har en aktiv marknad och vars värden därmed anses vara mest objektivt och 

tillförlitligt bedömda. På nivå tre finns tillgångar och skulder som saknar observerbar 
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marknadsdata och vars värdering därmed krävt mer subjektiva bedömningsmetoder och 

därför inte anses lika tillförlitliga. För en utomstående är det näst intill omöjligt att 

avgöra om värderingen av verkliga värden på nivå 3 är gjord på ett tillförlitligt sätt eller 

inte. Utgångspunkten i debatten om värdering till verkligt värde har haft fokus i 

problematiken kring avvägningen mellan relevans och tillförlitlighet. (Song, Thomas & 

Yi 2010; Barth, Beaver & Landsman 2001) 

På grund av denna informationsasymmetri som existerar mellan investerarna på 

marknaden och företagsledningen spelar bolagsstyrningen en viktig roll. Bolagsstyrning 

är kort sagt ”det system genom vilket företag styrs och kontrolleras” (The Cadbury 

committee 1992). Styrelsen är ett av de viktigaste organen inom bolagsstyrning och har 

som uppgift att övervaka ledningen och se över den finansiella rapporteringen. Styrelsen 

kontrollerar att ledningen agerar i enlighet med vad som är bäst för företaget och ägarna. 

Genom att ha en stark bolagsstyrning kan ett företag därmed minska 

informationsasymmetrin och begränsa ledningens motiv att handla i eget intresse eller 

engagera sig i resultatmanipulering. Kvaliteten av den finansiella rapporteringen är 

högre då ett bolag har stark bolagsstyrning, vilket innebär att intressenter och 

investerare uppfattar informationen som mer relevant och pålitlig. (Landsman 2007; 

Shleifer & Vishny 18997; Jensen & Meckling 1976)  

I norden finns en unik bolagsstyrningsmodell som på senare tid väckt intresse även i 

andra länder. En av grundprinciperna är att låta ägarna behålla en stor del av makten i 

bolaget och strukturen är baserad på en strikt hierarkisk indelning av organen och deras 

respektive uppgifter (Lekvall et al. 2014). En stark bolagsstyrning hjälper företaget att 

begränsa ledningens incitament för resultatmanipulering och ökar därmed 

tillförlitligheten och kvaliteten av den finansiella rapporteringen. Sambandet mellan 

bolagsstyrning och värdering till verkligt värde är viktigt att utreda eftersom redovisning 

till verkligt värde hela tiden betonas allt mer och standarderna gällande värdering av 

tillgångar ständigt vidare utvecklas. Det finns endast lite tidigare forskning om 

värdetillförlitligheten av verkliga värden i Europa, då de flesta studier är gjorda i USA. 

(Song, Thomas & Yi 2010; Lu och Mande 2014; Blankespoor et al. 2013) Huruvida en 

stark bolagsstyrning kommer åt att stärka tillförlitligheten vid värdering till verkligt 

värde är vad denna avhandling syftar till att utreda och forskningsfrågan för 

avhandlingen är följande:  

Forskningsfråga: Har bolagsstyrningsvariabler en inverkan på värdetillförlitligheten 

hos finansiella instrument värderade till verkligt värde i norden? 
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1.2 Syfte 

Denna avhandlings syfte är att undersöka huruvida olika bolagsstyrningsmekanismer 

påverkar värdetillförlitligheten hos finansiella instrument värderade till verkligt i 

norden.  

1.3 Disposition 

I del två presenteras den teoretiska referensramen som bakgrund inför resten av 

avhandlingen. Relevant litteratur kring ämnesområdena bolagsstyrning, värderingsteori 

och finansiella instrument beskrivs. I del tre av avhandlingen presenteras tidigare 

forskning inom området och går djupare in på sambandet mellan bolagsstyrning och 

finansiell rapportering. Utgående från den tidigare forskningen byggs hypoteserna för 

denna avhandlings undersökning upp. I del fyra presenteras forskningsuppgiften och 

regressionsmodellen som används i studien. I del fem presenteras resultaten ur testerna 

och de uppställda hypoteserna godkänns eller förkastas. Resultaten analyseras och 

jämförs med tidigare forskningsresultat. Den sista delen, del sex, utgör en 

sammanfattning av avhandlingen och konklusionerna samt förslag till fortsatt forskning 

ges. 

1.4 Avgränsningar 

Studien avgränsas till finansiella institutioner i norden, åren 2011-2014. Vidare utesluts 

Island på grund av att antalet observationer var så få och eftersom den nödvändiga 

informationen var svår att hitta. Begreppet bolagsstyrning är väldigt omfattande och i 

denna avhandling ligger fokus främst på styrelsen som bolagsstyrningsmekanism. 

Modellen som används i undersökningen är baserad på och avgränsad till Ohlsons (1995) 

modell.  
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2 TEORETISK BAKGRUND 

Denna del av avhandlingen utgår från teoretisk litteratur kring ämnesområdena 

bolagsstyrning, värderingsteori och finansiella instrument. Dessa delområden 

presenteras var för sig och bildar en heltäckande teoretisk bakgrund som stöd inför 

forskningsuppgiften i del 4 och resultatdiskussionen i del 5. Kapitlet om bolagsstyrning 

beskriver de centralaste mekanismerna, organen och teorierna inom bolagsstyrning 

samt presenterar den nordiska bolagsstyrningsmodellen. Värdeteorin går igenom 

värdetillförlitlighet, värdering av tillgångar, värdering till verkligt värde samt verkligt 

värde hierarkin. I värderingsteorin presenteras även värdering av finansiella instrument 

samt problematiken kring värdetillförlitligheten hos finansiella instrument värderade till 

verkligt värde. 

2.1 Bolagsstyrning 

Bolagsstyrning (eng. Corporate governance) är ett brett begrepp och det är svårt att hitta 

en entydig definition. Den engelska termen governance kommer från det latinska ordet 

gubernare som betyder styra eller leda. Bolagsstyrning kan liknas vid att segla ett skepp 

eller styra en bil, där målet är att styra i rätt riktning och överkomma hinder på vägen 

(Norberg 2011, s.7). Bolagsstyrningens uppgift är därmed att hålla riktningen för 

företaget. Storbritannien har varit ett föregångsland inom bolagsstyrning och utkom 

med Cadbury rapporten år 1992, i vilken bolagsstyrning definieras som ”det system 

genom vilket företag styrs och kontrolleras”. I rapporten beskrivs även aktörerna och 

rollfördelningen inom bolagsstyrning, där styrelsen, ägarna och ledningen lyfts fram som 

nyckelfigurerna i systemet (The Cadbury committee 1992) En liknande definition ges av 

OECD (Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling) som menar att en god 

bolagsstyrning utgår från aktieägarnas rättigheter, transparens och styrelsens ansvar. 

(OECD 2004) 

Bolagsstyrning har ofta fokuserat på relationen mellan styrelsen och företagsledningen 

samt på relationen mellan styrelsen och ägarna. Bolagsstyrningens roll är att på bästa 

möjliga vis styra och kontrollera dessa relationer. I tidigare litteratur har intresset legat 

mer på den först nämnda relationen (Shleifer & Vishny 18997; Jensen & Meckling 1976). 

Fokus har då legat på styrelsen, dess roll i företagets strategiska beslut, dess val av 

representanter till företagsledningen samt val av kontrollsystem för att övervaka 

ledningens prestationer. Den andra aspekten har fokus på hur styrelsen beaktar 
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företagsägarna och deras rättigheter att delta i företagsstrategiska beslut. På senare tiden 

har begreppet utvecklats till att omfatta även företagets ansvar i samhället och mot dess 

andra intressenter, arbetstagare och konkurrenter. Företagets viktigaste uppgift har 

traditionellt ändå ansetts vara att maximera värde för dess ägare, d.v.s. maximera 

avkastningen på det kapital ägarna investerat. (Nordberg 2011, s.5-6) 

Intresset för bolagsstyrningen och dess roll i moderna företag har ökat i och med flera 

uppmärksammade bolagsskandaler som hämmat investerarnas tro för företagen och den 

finansiella rapporteringen (Laux & Leutz 2009). Både nationella och internationella 

regelverk har utkommit för att förbättra samspelet på marknaden och återupprätta 

allmänhetens förtroende. Som exempel kan ges Cadbury-rapporten som nämndes ovan, 

OECD:s principer för god bolagsstyrning och Sarbanes-Oxley Act (SOX) i USA. Behovet 

av en skärpt bolagsstyrning uppstår eftersom en så kallad perfekt, effektiv marknad inte 

existerar. Enligt teorin om effektiva marknader skulle priserna på marknaden fullt 

avspegla all information tillgänglig, och investerare skulle därmed kunna göra beslut på 

basis av all tillgänglig information. (Fama 1970) I verkligheten har dock inte alla tillgång 

till samma information och det existerar en informationsasymmetri mellan parterna på 

marknaden. 

2.1.1  Informationsasymmetri 

Informationsasymmetri uppstår då parterna vid en företagstransaktion har olika tillgång 

till information.  Den ena parten kan ha tillgång till mera information eller större insikt, 

i jämförelse med den andra parten. Det finns två huvudsakliga typer av 

informationsasymmetri: snedvridet urval (eng. adverse selection) och moralisk risk (eng. 

moral hazard).  

Snedvridet urval är en sorts informationsasymmetri som uppstår då en eller flera parter 

vid en transaktion har ett informationsövertag i jämförelse med andra parter. Parten som 

har informationsövertag, kan utnyttja sin position och den andras okunskap till sin egen 

fördel. (Scott 2009, s.115-117) Akerlof (1970) var en av de första att beskriva problemet 

med snedvridet urval i sin teori om marknaden for ”citroner” där han behandlar 

marknaden för begagnade bilar. Han argumenterar att eftersom en köpare inte alltid kan 

utvärdera en begagnad bils skick innan köpet p.g.a. informationsasymmetrin, finns det 

incitament för säljaren att sälja bilar av lägre kvalitet (citroner) till pris som motsvarar 

hög kvalitet. Snedvridet urval i moderna företag ger företagsledningen möjligheten att 

utnyttja sitt informationsövertag genom att fatta beslut som gynnar dem själva och som 
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inte är i linje med de externa intressenternas intressen. (Scott 2009, s.115-117) På 

motsvarande sätt kommer marknaden, i brist på tillräcklig och tillförlitlig information, 

att värdera liknande tillgångarna i två liknande företag på samma sätt, trots att 

tillgångarna egentligen kan vara helt olika värda (Landsman 2007).  

Moralisk risk är en informationsasymmetri som uppstår då en eller flera parter vid en 

transaktion har möjligheten att observera resultatet av ett beslut, medan de andra 

parterna inte har det. På grund av separation av ägande och kontroll i de flesta stora 

bolag, är det inte möjligt för ägarna och investerare att övervaka kvaliteten av beslut som 

högsta ledningen gör för deras räkning.  (Scott 2009, s.115-117) Investerare på 

marknaden måste avgöra hur lönsamt ett projekt varit genom att analysera bl.a. de 

finansiella rapporter företaget ger ut. Här uppstår möjligheten för företagsledningen att 

för egen vinning hålla inne privat information genom att manipulera den rapporterade 

finansiella informationen som ges till marknaden (Landsman 2007).  

Informationsasymmetrin går inte att undvika men den kan begränsas på olika sätt.  

Figur 1 nedan beskriver den finansiella rapporteringens roll i aktiva marknader (Scott 

2009, s.117). Den yttre cirkeln representerar bolagets fundamentala värde och den inre 

cirkeln dess effektiva marknadspris. Skillnaden mellan den inre och yttre cirkeln beror 

på snedvridet urval som uppstått p.g.a. insiderinformation.  

 

 Finansiella rapporteringens roll i aktiva marknader 
(Scott 2009, s. 117) 

Genom att omvandla insiderinformationen till publik information, via finansiell 

rapportering, ökar transparensen och därigenom minskar avståndet mellan cirklarna. 
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(Scott 2009, s.115-117) Under ideala förhållanden skulle företagets marknadsvärde fullt 

avspegla all information om företaget, och priset skulle vara detsamma som dess 

fundamentala värde. I verkligheten existerar dock inte sådana effektiva marknader och 

därmed kommer den inre cirkeln aldrig att bli lika stor som den yttre. 

I denna avhandling uppstår problemet med informationsasymmetri i och med att 

marknaden måste förlita sig på ledningens estimeringar av det verkliga värdet för 

finansiella instrument. Vid värdering till verkligt värde används ofta marknadsdata, 

d.v.s. data som alla parter kan observera. I vissa fall finns dock ingen marknadsdata 

tillgängliga och ledningen måste använda sig av icke-observerbara data vid estimeringen 

(IASB, 2011). På grund av informationsasymmetrin är det svårt för intressenterna att 

avgöra ifall ledningens estimering är tillförlitlig (Laux & Leutz 2009). Eftersom 

marknaden är medveten om att värdering till verkligt värde kräver subjektiva 

estimeringar av ledningen, uppstår en osäkerhet gällande värderingarnas pålitlighet som 

företaget kan försöka minska genom noggrannare rapportering av värderingsmetoderna 

(Lu och Mande (2014). Värdering till verkligt värde beskriv närmare i del 2.2.3 längre 

fram i avhandlingen.  

2.1.2 Agentteorin 

I denna del presenteras agentteorin (eng. Agency theory) vilken är en av de mest centrala 

teorierna inom bolagsstyrning och som även denna avhandling grundar sig i.   

Agentteorin (eng. Agency theory) fokuserar på problemen som uppstår vid separationen 

av ägandet och kontrollen av resurser. I agentteorin binder sin en person, principalen, 

till att låta en annan person, agenten, utföra vissa tjänster för dennes räkning vilket 

medför att också beslutsfattandet överlåts till agenten (Jensen & Meckling 1976). I 

moderna företagen är aktieägarna de s.k. principalerna och företagsledningen den s.k. 

agenten som har ansvar och kontroll över ägarnas investerade kapital. Agentteorin utgår 

från att personer är giriga och kommer att maximera sin egen nytta framom andras. 

Detta innebär att i situationer då ledningens och ägarnas intressen inte sammanfaller, 

kommer ledningen att göra beslut som gynnar dem själva istället för att beakta ägarnas 

intressen. (Jensen & Meckling 1976) Företagets viktigaste uppgift har traditionellt 

ansetts vara att maximera värde för aktieägarna, men eftersom ledningen skyddas av 

informationsasymmetrin (se del 2.1.1) blir det svårt för ägarna att avgöra hur bra 

ledingen de facto sköter denna uppgift.  
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Senare har även Shleifer och Vishny (1997) diskuterat problematiken gällande hur 

investerare kan vara säkra på att de efter att ha gett företaget sina pengar verkligen får 

någon avkastning i gengäld. Risken finns att ägarna blir utan avkastning, ifall den 

nyttomaximerande ledningen tar alla pengar själv eller investerar dem olönsamt. På 

grund av informationsasymmetrin och principal-agent problematiken den leder till, står 

det klart att det krävs vissa spelregler för att samspelet mellan alla parter på marknaden 

skall fungera. Det är här bolagsstyrningen kommer in i bilden. En av bolagsstyrningens 

centrala uppgifter är att övervaka ledningen och samordna ledningens intressen med 

ägarnas, så att besluten som ledningen fattar även är fördelaktiga för ägarna (John & 

Senbet 1998). En stark bolagsstyrning som kommer åt att begränsa ledningens 

incitament att handla i eget intresse eller engagera sig i resultatmanipulering, resulterar 

i högre kvalitet på den finansiella rapporteringen. De flesta länder världen över har byggt 

upp fungerande bolagsstyrningssystem, eftersom investerare annars inte skulle 

investera pengar i företagen. Bolagsstyrningen innefattar juridiska, institutionella och 

kulturella mekanismer som hjälper ägare och intressenter att utöva kontroll över 

företaget och ledningen. (Shleifer  & Vishny 1997) Bolagsstyrningsmekanismerna kan 

delas upp i interna och externa mekanismer, och härnäst presenteras närmare de mest 

centrala mekanismerna.  

2.1.3 Externa bolagsstyrningsmekanismer  

De externa bolagsstyrningsmekanismerna är mekanismer som står utanför företagets 

direkta kontroll. Marknaden och sambandet mellan utbud och efterfrågan är naturliga 

mekanismer som påverkar företagens aktivitet och beslut. Det ständiga behovet av 

kapital fungerar som incitament för ledningen att sköta arbetet väl, för att även i 

framtiden säkra tillgången till kapital. Konkurrensen på marknaden kan tänkas tvinga 

företagen att anpassa sig efter bolagsstyrnignsmekanismer för att överleva (Shleifer & 

Vishny 1997). Arbetstagarna kan utöva makt genom att byta arbetsplats ifall lönen inte 

är tillräcklig, vilket pressar företag till att godkänna tillfredsställande lönenivåer. 

Marknadskrafterna är dock inte ensamma tillräckliga för att reglera 

marknadsaktörernas agerande. För att upprätthålla ett välfungerande samspel på 

marknaden krävs även yttre ingripanden, konkreta regler och en övervakning av 

reglernas efterlevnad. (Nordberg 2011, s. 52-54)  

Lagen sätter grunden för vad som är tillåtet i landet och utgör ett grundskydd för 

aktörerna. Genom lagstiftning kan makt ges åt investerare och även skydd garanteras för 
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minoritetsägare (Shleifer & Vishny 1997). Lagen lämpar sig heller inte ensam så bra som 

övervakande mekanism, eftersom stiftande av lagar samt domstolsprocesser är 

tidskrävande. Därmed behövs även övervakare av marknaden, så kallade reglerare. (eng. 

regulators). Dessa reglerare kan vara både myndigheter och andra organisationer som 

övervakar aktiviteten på marknaden samt företagens efterlevnad av lagar och 

standarder. (Nordberg 2011, s. 53-55) 

I Norden har det sedan länge funnits en tradition av självreglering varav den främsta 

formen är s.k. koder för bolagsstyrning (Lekvall et al. 2014, s.39-41). Dessa är 

rekommendationer som skall följas men som är mer flexibla än lagstiftning. Varje 

nordiskt land har en egen kod för bolagsstyrning och det finns även en nordisk kod för 

bolagsstyrning som sammanställts av representanter från varje nordisk land. 

(Värdepappersmarknadsföreningen 2015) Bolagen i de nordiska länderna tillämpar följ 

eller förklara principen (eng. comply or explain principle) vilket innebär att bolagen 

måste följa kodens samtliga rekommendationer eller, om de inte gör det, redogöra och 

motivera varför de väljer att avvika. Bolaget kan avvika från koden med anledning av 

ägar- eller bolagsstrukturens särdrag. Istället för att kräva att alla bolag strikt tillämpar 

koden, ger denna möjlighet till branschspecifika motiverade avvikelser extra information 

till intressenterna och ökar transparensen gentemot marknaden. En stor del av 

rekommendationerna baserar sig dock på tvingande lagstiftning och kan följaktligen inte 

avvikas från. (Värdepappersmarknadsföreningen 2015)  

I de Nordiska länderna övervakas kodens efterlevnad av respektive lands ansvariga 

nationella bolagsstyrningskommitté. De har även i uppgift att i samverkan med 

marknadsaktörerna bestämma innehållet av koden. De nationella börserna övervakar att 

koden implementeras rätt och efterlevs av listade företag på respektive börs. Dessutom 

fungerar investerare och andra intressenter på marknaden som de ultimata domarna och 

kan genom sina beslut, att investera eller inte, uttrycka sin åsikt gällande företagen. 

Andra så kallade gatekeepers och watchdogs som övervakar bolagen på marknaden är 

revisorer, advokater, kreditvärderingsinstitut, investeringsbanker samt media. Dessa 

organisationer samlar data om företagens verksamhet och är oberoende i förhållande till 

företagen, men kan granska och utvärdera verksamheten på nära håll samt erbjuda 

investerare en bild från insidan. (Nordberg 2011, s. 56-65)  

Dessa externa mekanismer skulle inte ensamma klara av att reglera företagens agerande, 

men bildar tillsammans en täckande övervakning. Trots alla externa regleringar som 

finns kommer dessa mekanismer inte helt åt att begränsa ledningens frihet. Därmed 
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krävs det även interna bolagsstyrningsmekanismer som arbetar mot samma mål som de 

externa.  

2.1.4 Interna bolagsstyrningsmekanismer 

De interna bolagsstyrningsmekanismerna är mekanismer som företaget själv kan 

påverka och utgörs i stora drag av ägarstrukturen, företagsledningen och styrelsen. I 

denna del ges en allmän överblick av de interna mekanismernas funktion, och en djupare 

genomgång av den nordiska strukturen följer i del 2.1.5. 

Ägarna har investerat kapital i företaget och förväntar sig avkastning på kapitalet. De 

har väldigt begränsade rättigheter i och med separationen av ägande och ledning. Den 

mest betydande lagliga rättigheten ägarna har som garanti på sitt satsade kapital är 

rätten att rösta.  Rösträtten står i förhållandet till andelen aktier ägaren äger i företaget.  

Genom att utnyttja rösträtten kan ägaren vara med och påverka viktiga beslut i företaget. 

Stora ägare har ofta även rätt att utse representanter till styrelsen.  (Shleifer & Vishny 

1997) Det andra alternativet för ägare att uttrycka sin åsikt är att ta ut sina pengar ur 

bolaget om de är missnöjda, vilket skapar press på ledningen att sköta arbetet väl. Det är 

närmast på bolagsstämman om ägarna har möjligheten att utnyttja sin rösträtt. 

Bolagsstämman är ett årligt möte som hålls för alla aktieägare och andra intressenter, 

för att ge dem möjligheten att avgöra huruvida styrelsen och företaget gjort bra ifrån sig. 

(Nordberg 2011, s31-37) Rätten att rösta kräver dock oftast att ägaren är närvarande vid 

röstningstillfället och ägarstrukturen utgör därmed också en betydande faktor. Ett 

centrerat ägande, där det endast finns ett fåtal stora aktieägare, innebär större rösträtt 

och mera makt för dem att övervaka och påverka verksamhetens riktning. I motsats leder 

ett decentraliserat, utspritt, ägande till att ägarnas rösträtt inte är lika betydande och de 

orkar nödvändigtvis inte närvara på bolagsstämman. (Shleifer  & Vishny 1997)  

Styrelsen är en av de viktigaste aktörerna inom bolagsstyrningen. Styrelsen är utsedd av 

bolagsstämman och finns till för att säkra ägarnas intressen i företaget genom att 

kontrollera företagsledningen. Till styrelsen uppgifter hör även att tillhandahålla 

ledningen med råd, godkänna stora beslut gällande verksamheten och övervaka den 

finansiella rapporteringen. (Lekvall et al. 2014, s.60-65; John & Senbet 1998; Anderson, 

Mansi & Reeb 2004). För att styrelsen skall klara av att hålla sin övervakande roll spelar 

även sammansättningen och strukturen av styrelsen en viktig roll. Tidigare forskning har 

visat att en oberoende styrelse, d.v.s. där styrelsemedlemmarna inte har några personliga 

relationer till företaget och ledningen annat än själva styrelseposten, ofta bättre sköter 
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sitt arbete (John & Senbet 1998). I länder där det är tillåtet för företagets VD att samtidigt 

vara styrelseordförande, har därmed kritiserats eftersom Vd:n hamnar då hamnar i en 

position där han eller hon övervakar sitt eget arbete. Detta medför risker och skapar 

incitament för opportunistiskt beteende i enlighet med agentteorin. (Nordberg 2011, s. 

120-129) Även styrelsens diversitet, erfarenhet, struktur och aktivitet, med mera, kan ha 

en inverkan på hur bra de sköter sitt arbete som övervakare av ledningen. (Anderson, 

Mansi & Reeb 2004) Denna avhandling har fokus speciellt på styrelsen som 

bolagsstyrningsmekanism och tidigare forskning gällande styrelsen presenteras 

noggrannare i del 3. 

Företagsledningen är den grupp personer som har i uppgift att leda företaget och sköta 

den dagliga verksamheten. De har ansvar för ägarnas kapital och rätten att göra beslut 

gällande dem. Ledningen fattar de flesta besluten i företagen, men är övervakade av 

styrelsen och stora beslut kräver styrelsens godkännande. Genom olika kontrakt kan 

ledningen kontrolleras och hållas ansvariga för sina handlingar. Ledningens 

kompensation kan utformas på ett sätt korrelerar deras agerande med ägarnas intressen, 

bl.a. genom aktieinnehav eller optioner. (Shleifer & Vishny 1997)  

 

Det finns sammanfattningsvis väldigt många mekanismer som påverkar 

bolagsstyrningen. Dessa skiljer sig även från land till land bl.a. på grund av skillnader i 

nationell lagstiftning. Härnäst presenteras den Nordiska bolagsstyrningsmodellen, 

eftersom denna avhandling undersöker bolagsstyrningsmekanismer i bolag i de nordiska 

länderna. Särdragen för bolagsstyrningen i Norden presenteras utförligt samt vilka de 

viktigaste organen är samt deras uppgifter.  
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2.1.5 Den Nordiska modellen 

 
På senare tid har intresset för de nordiska bolagsstyrningsmetoderna ökat. Detta intresse 

har inspirerats av att proportionen av utländskt ägande på de nordiska börserna ökat 

samt eftersom EU haft en aktiv agenda att utveckla bolagsstyrningen i Norden. De 

nordiska länderna är hemland för många världsledande företag, vars antal i proportion 

är mycket större än Nordens andel av världsekonomin (Nordic Corporate Governance 

2009) På Forbes lista över världens 2000 största publika företag finns ca 60 stycken 

nordiska bolag med. Vad denna överrepresentation beror på har ökat intresset för 

bolagsstyrningsmetoderna. Trots att flera andra faktorer säkerligen utgör bidragande 

orsaker till varför företag i de Nordiska länderna klarat sig så bra, är det ändå rimligt att 

anta att bolagsstyrningen har spelat en viktig roll. (Lekvall et al. 2014, s. 13-15) 

Två av de mest kända strukturerna inom bolagsstyrning är one-tier modellen och two-

tier modellen. Dessa två modeller samt den nordiska modellen skildras nedan i figur 2. 

Two-tier modellen har tillämpats i kontinentaleuropeiska länder och gör en strikt 

separation mellan styrelsen och ledningsfunktionen, vilket innebär att samma person 

inte kan sitta i båda organen samtidigt. Styrelsen, bolagsstämman och därigenom även 

ägarna har begränsade möjligheter att påverka beslut som företagsledningen gör. 

Styrelsens uppgift är att övervaka ledningen genom att utse ledningen och de har 

möjligheten att använda veto rätt vid beslut. Ledningen har dock all bestämmande och 

verkställande makt och kan vid behov överklaga styrelsens veto till bolagsstämman. 

(Lekvall et al. 2014, s.60-65)  

Den anglosaxiska one-tier modellen är motsatsen till denna. I one-tier modellen är 

styrelse- och ledningsfunktionen hopslagna till ett enda organ, styrelsen. Styrelsen kan 

bestå av både externa och interna medlemmar, d.v.s. personer från företaget och 

utomstående. I den Amerikanska versionen av one-tier modellen kan dessutom 

företagets VD samtidigt vara styrelseordförande, vilket i andra läder är förbjudet. I denna 

struktur finns det endast ett organ som ansvarar för både övervakningen och 

verkställandet av beslut, vilket ökar risken att intressekonflikter uppstår. Medlemmarna 

övervakar själv sitt eget arbete och därmed uppstår i enlighet med agentteorin risken att 

de börjar agera i eget intresse. Styrelsen är helt underordnad bolagsstämman i denna 

modell, jämfört med two-tier modellen, men i praktiken begränsas bolagstämmans makt 

av den ofta decentraliserade, utspridda ägarstrukturen.  (Lekvall et al. 2014, s.60-65) 
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 Den Nordiska modellen jämfört med och one-och two-tier modellerna 
(Lekvall et al. 2014, s. 60) 

Den Nordiska modellen är varken en blandning eller kompromiss av de två andra 

modellerna. Speciellt för den Nordiska modellen är den strikta befälshierarkin med 

bolagsstämman som högsta beslutande organ, varefter varje organ i hierarkin är 

underordnad det ovanför varande organet. Grundprincipen i den nordiska modellen är 

att låta majoritetsägarna behålla en stark kontroll över företaget de äger, för att motivera 

dem att ta på sig ett mer långsiktigt ansvar för företaget. Ägandestrukturen i listade 

företag på de Nordiska marknaderna karaktäriseras av en stark grad av koncentration 

och det är främst på bolagsstämman som ägarna har möjligheten att utöva sina 

ägarrättigheter. Styrelsen är utvald av och underordnad bolagsstämman. Styrelser i de 

Nordiska länderna består nästan uteslutande av externa medlemmar, med undantag från 

arbetstagarrepresentanter. Företagsledningen är i sin tur utvald av och underordnad 

styrelsen. På detta sätt görs en tydlig uppdelning mellan styrelsens roll som det 

övervakande och styrande organet, och företagsledningens roll som det verkställande 

organet. Dessutom har ägarna på bolagsstämman rätt att avskeda styrelsen om de 

missköter sig, och styrelsen har rätten av avskeda ledningen. På detta vis blir styrelsen 

och ledningen pressade till att verkligen ta ägarnas intressen i beaktande vid 

beslutsfattningen. (Lekvall et al. 2014, s.60-65)  
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2.1.6 Sammanfattning av bolagsstyrningsteorin 

Bolagsstyrning innefattar det system genom vilket företag styrs och kontrolleras (The 

Cadbury committee 1992). Behovet för bolagsstyrning uppstår i och med att en så kallad 

perfekt, effektiv marknad (Fama 1970) inte existerar. I verkligheten har parterna på 

marknaden tillgång till olika information, och det råder informationsasymmetri Akerlof 

(1970). En av de mest centrala bolagsstyrningsteorierna, nämligen agentteorin, 

fokuserar just på problemen och informationsasymmetrin som uppstår i och med 

separationen av ägandet och kontrollen av resurser i moderna företag. Agentteorin utgår 

från att personer är giriga och kommer att maximera sin egen nytta framom andras, 

vilket innebär att ledningen kommer att göra beslut som gynnar dem själva istället för 

att beakta ägarnas intressen då de har olika intressen. (Jensen & Meckling 1976) I denna 

avhandling uppstår problemet med informationsasymmetri i och med att marknaden 

måste förlita sig på ledningens estimeringar av det verkliga värdet för finansiella 

instrument. Vid värdering till verkligt värde används ibland icke-observerbara data, 

vilket kan betyda att ledningen utför värderingen och investerarna måste förlita sig på 

denna (Laux & Leutz 2009).  

Det finns både interna- och externa bolagsstyrningsmekanismer som försöker få 

samspelet mellan parterna på marknaden att fungera. Marknaden, utbud och efterfrågan 

på kapital och resurser, fungerar som en extern mekanism som styr bolagens agerande. 

Lagen lägger grunden för vad som är tillåtet och sedan finns det bl.a. externa revisorer 

som utför granskningar och ger utlåtanden. (Shleifer  & Vishny 1997) De interna 

mekanismerna utgörs i huvudsak av styrelsen, företagsledningen och ägarstrukturen. 

Styrelsen, vars huvuduppgift är att övervaka ledningen, den finansiella rapporteringen 

och se till ägarnas intressen, lyfts ofta fram som en av de viktigaste aktörerna inom 

bolagsstyrning. (John & Senbet 1998) Denna avhandling kommer därmed att fokusera 

på styrelsen som bolagsstyrningsmekanism, dess sammansättning, struktur och 

aktivitet.  

I norden finns det en unik bolagsstyrningsmodell som på senare tid väckt intresse även 

i andra länder. Speciellt för den Nordiska modellen är den strikta befälshierarkin, där 

varje organ i hierarkin är underordnad det ovanför varande organet. Grundprincipen i 

den nordiska modellen är att låta majoritetsägarna behålla en stark kontroll. Ägarna har 

på bolagsstämman rätt att avskeda styrelsen om de missköter sig, och styrelsen har 

rätten av avskeda ledningen. Via befälshierarkin kan en strikt övervakning av alla organ 

utövas, samtidigt som parternas intressen likriktas med ägarnas. (Lekvall et al. 2014) 
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2.2 Värderingsteori 

Två av de centralaste komponenterna i företagets finansiella rapportering är resultat- 

och balansräkningen. Resultaträkningen presenterar periodens finansiella resultat och 

balansräkningen presenterar företagets finansiella situation vid balanstidpunkten. 

Tidigare presenterades betydelsen av den finansiella rapporteringens roll i aktiva 

marknader, som ett instrument för att minska informationsasymmetrin mellan företaget 

och intressenterna på marknaden (se del 2.1.1). För intressenterna är det viktigt att den 

finansiella rapporteringen innehåller information som är värdetillförlitlig, d.v.s. 

användbar vid beslutsfattandet, annars minskar inte den osäkerhet som finns på grund 

av det snedvridna urvalet. Värdering av tillgångar på ett så relevant och tillförlitligt sätt 

som möjligt är därmed en central del av rapporteringen. (Barth, Beaver & Landsman 

2001; Alexander & Nobes 2010, s. 94) 

I detta kapitel beskrivs vad som menas med värdetillförlitlighet och hur det mäts. Vidare 

presenteras kort som bakgrund de allmännaste metoderna för värdering av tillgångar 

och skulder, medan värdering till verkligt värde beskrivs mer utförligt eftersom metoden 

är av central betydelse med tanke på avhandlingens syfte. Även värdering av finansiella 

instrument presenteras här, eftersom undersökningen i denna avhandling använder data 

om finansiella instrument värderade till verkligt värde, och en beskrivning av 

komplexiteten hos värderingen och rapporteringen av finansiella instrument är därmed 

på sin plats.   

2.2.1 Värdetillförlitlighet 

Den externa finansiella rapporteringens syfte är att ge en rättvisande bild av ett företags 

finansiella position, finansiella resultat och kassaflöden vid en given tidpunkt (IAS 1, 

IASB 2007). Den finansiella rapporteringen skall innehålla information som är 

användbar vid beslutsfattandet för nuvarande och potentiella investerare, samt även för 

andra intressenter på marknaden. Ett redovisningsbelopp anses värdetillförlitligt, d.v.s. 

ha ett samband till aktiepriset, endast om det återspeglar information som är relevant 

för investerare och är uppmätt på ett tillräckligt tillförlitligt sätt att kunna återspeglas i 

aktiepriserna (Barth, Beaver & Landsman 2001). För att informationen skall vara 

användbar för intressenter måste den alltså vara värdetillförlitlig, med andra ord både 

relevant och tillförlitlig. 



 

 

16 

Informationen anses vara relevant då den uppfyller sitt syfte och är användbar för 

externa intressenter vid ekonomiskt beslutsfattande. Detta innebär att intressenter skall 

klara av att göra uppskattningar om förväntade framtida kassaflöden baserat på den 

finansiella rapporteringen. Den finansiella informationen skall vara jämförbar så att 

olika tidperioders resultat kan jämföras sinsemellan. Rapporteringen skall även vara så 

konsistent som möjligt. Relevansen ökar då informationen är aktuell och lätt att förstå. 

Informationen måste även vara tillförlitlig eftersom intressenter annars inte kan 

använda den som grund vid beslutsfattandet. Informationen skall presenteras på ett 

rättvist sätt som avspeglar verkligheten. Viktigare är att informationen presenteras så att 

den avspeglar innehållet, snarare än gömmer sig bakom dess juridiska form. 

Informationen skall även vara opartisk, neutral och så fullständig som möjligt.  

(Alexander & Nobes 2010, s. 40-42) 

Inom forskning undersöks vanligtvis värdetillförlitlighet som en kombination av både 

relevans och tillförlitlighet, eftersom det är svårt att skilja åt dessa två begrepp (Barth, 

Beaver & Landsman 2001). Då resultaten tyder på att ett redovisningsbelopp är 

värdetillförlitligt kan det antas vara, till en viss grad, både tillförlitligt och relevant. 

Värdetillförlitlighet i denna avhandling omfattar därmed både begreppet relevans och 

begreppet tillförlitlighet. Värdetillförlitligheten fungerar som ett mått på huruvida 

bokförda värden är reflekterade i marknadsvärdet, och därför används ofta sambandet 

mellan aktiepriset och bokföringsvärdet vid undersökning av värdetillförlitligheten 

(Barth, Beaver & Landsman 2001). Att undersöka värdetillförlitlighet är lämpligt då 

fokus är ligger på investerarnas syn på tillgångars och skulders värde. 

 En allmänt använd metod som undersöker värdetillförlitligheten är Ohlsons (1995) 

modell, presenterad i figur 3, som ställer marknadsvärdet, bokföringsvärdet och 

företagets resultat i relation till varandra (Ohlson 1995).   

 

  Ohlsons (1995)  modell 
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P0 står för marknadsvärdet och är lika med det bokförda värdet, B0, vid samma 

tidpunkt. Täljaren i modellen (Ej – rBj-1) står för resultatet vid tidpunkten j subtraherat 

med avkastningskravet på eget kapital vid tidpunkten j-1. Nämnaren ((1+r)j) står för den 

diskonterade riskfria räntan.  

Ohlsons modell är baserad på samma teoretiska referensram som den alternativa, 

allmänt använda dividenddiskonteringsmodellen. I dividenddiskonteringsmodellen 

värderas aktiepriset genom att använda framtida, förväntade dividender och diskontera 

dem till nuvärde. Skillnaden mellan modellerna är att Ohlsons modell använder sig av 

residualinkomst istället för framtida diskonterade kassaflöden. (Plenborg 2002) En 

studie av Francis, Olsson och Oswald (2000) som undersöker skillnaderna mellan dessa 

två värderingsmetoder finner att residualinkomst ger mer exakta uppskattningar på 

företagsvärdet. Då dividenddiskonteringsmodellen används görs ofta orealistiska 

uppskattningar över dividendpolicyn i företag. Ohlsons modell klarar i teorin bra av att 

avbilda verkligheten, då den beaktar både bokfört värde, resultat och kortsiktiga 

framtidsprognoser (Dechow, Hutton & Sloan 1999). Metoden som används i denna 

avhandlings undersökning bygger på Ohlsons modell och presenteras i del 4.   
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2.2.2 Värdering av tillgångar 

Inom redovisning är standarderna gällande värdering av tillgångar ett väldigt viktigt och 

omdebatterat ämne. Utformningen av standarderna har en direkt inverkan på företagens 

balans- och resultaträkning, vilka direkt påverkar besluten som intressenterna på 

marknaden gör. Stort sett värderas tillgångar och skulder antingen till historiskt värde 

eller till nuvärde, se figur 4 nedan. Traditionellt har tillgångar och skulder värderats till 

historiskt värde, men på senare tid har IASB betonat värdering till verkligt värde allt mer, 

vilket hör kategorin nuvärden. (Alexander & Nobes 2010, s. 155-156) 

 

 Värdering av tillgångar  

 

Historiskt värde eller ursprungligt anskaffningsvärde har traditionellt varit den mest 

använda värderingsmetoden. Historiskt värde är en enklare och förmånligare metod än 

andra värderingsmetoder, eftersom den använder information som existerar, är lätt att 

verifiera och kräver inte estimeringar av värden. (Troberg 2013, s.31) Det är enkelt att 

granska värderingen vilket gör den svår att manipulera och bedömningen är i sig mera 

tillförlitlig än då andra värderingsmetoder används (Laux och Leutz 2009). Vid extern 

rapportering är just kravet på tillförlitlighet en viktig aspekt, men så är även kravet på 

relevans. Informationen är relevant då investerare kan göra beslut baserat på den. Den 

historiska kostnaden innehåller inte alltid den mest relevanta informationen för 

investerare, eftersom den inte lyckas reflektera all nödvändig information på marknaden 

och inte heller tar i beaktande förväntade framtida kassaflöden. (Barth, Beaver & 

Landsman 2001)  

Alternativa värderingsmetoder till värdering till historisk värde är metoder som värderar 

tillgångar och skulder till nuvärde. Dessa värderingsmetoder beaktar framtida 

förväntade kassaflöden och kan anses mer relevanta för intressenter. Värderingar till 
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nuvärde kräver dock mer subjektiv bedömning jämfört med värdering till historiskt 

värde. (Alexander & Nobes 2010, s. 156) De allmännaste värderingsmetoderna vid 

värdering till nuvärde är bruksvärde, nettorealisationsvärde, återanskaffningsvärde och 

verkligt värde. De tre först nämnda presenteras kort här nedan, medan verkligt värde 

beskrivs skilt i stycke 2.2.3.  

Bruksvärdet bestäms genom att räkna om de förväntade framtida värdet för en tillgång 

till nuvärde, genom att diskontera de framtida förväntade kassaflödena. Denna metod är 

beroende av ledningens värdering av framtida kassaflöden, samt val av 

diskonteringsränta och innehåller därmed subjektivitet och osäkerhet Netto 

realisationsvärde är en värdering av det så kallade ”exit priset”, d.v.s. hur mycket 

företaget skulle tjäna på att sälja tillgången minus försäljningskostnaden (Troberg 2013, 

s.33). Denna metod inkluderar transaktions- kostnaderna. Uträkningen av det så kallade 

exit priset kräver dock mycket subjektiv bedömning och dessutom uppstår frågan hur 

relevant informationen om nettorealisationsvärdet är, då de flesta fasta tillgångar i 

företag innehas för längre tidsperioder och inte är menade att säljas inom kort. 

Återanskaffningsvärde beaktar transaktionskostnaden av en återanskaffning, eller den 

mängd ett företag skulle hamna att betala för tillgången i nuläge ifall företaget inte redan 

ägde den. Fastställandet av den bäst motsvarande ersättningen för en föråldrad tillgång 

är svårt och kräver justeringar i värdet p.g.a. eventuella moderniseringar eller 

förbättringar hos den motsvarande ersättande tillgången. (Troberg 2013, s.33-34).  

Både värdering till historiskt värde samt värdering till nuvärde har sina respektive för-

och nackdelar. Som tidigare nämndes har historiskt värde varit den traditionellt sätt 

mest använda värderingsmetoden, framförallt för att metoden är enkel och tillförlitlig. 

Nuvärden anses dock innehålla mer relevant information för intressenter. Hur tillgångar 

och skulder värderas blir därmed i den externa rapporteringen en balansgång mellan 

tillförlitlighet och relevans. IASB och FASB måste vid utformningen och utvecklingen av 

standarderna hela tiden tampas med avvägningen mellan dessa två begrepp. (Song, 

Thomas & Yi 2010; Laux & Leutz 2009) 
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2.2.3 Värdering till verkligt värde och verkligt värde hierarkin 

Värdering till verkligt värde (eng. fair value) är en värderingsmetod som på senare tiden 

har uppmärksammats allt mer. Tillgångar eller skulder som existerar på aktiva 

marknader och som ständigt utsätts för värdeförändringar lämpar sig inte för värdering 

till historiskt värde, eftersom detta snabbt blir missvisande. (Laux & Leutz 2009) Inom 

flera redovisningsstandarder både i IFRS och US GAAP hittas hänvisningar till 

användningen av verkligt värde, vilket ledde till behovet att skapa en separat standard 

om verkligt värde. IASB gav år 2011 ut standarden IFRS 13 värdering till verkligt värde 

som till stora delar baserar sig på den motsvarande amerikanska standarden SFAS 157, 

vilken kom ut redan år 2007. IFRS 13 definierar verkligt värde, sammanställer ett 

ramverk för värdering till verkligt värde och sätter krav på vilka uppgifter som skall 

bifogas i bokslutet. (IASB 2011; Troberg 2013, s.32, 144) 

Verkligt värde är enligt IFRS 13 det pris   vid försäljning av en tillgång eller betalas vid 

överlåtelse av en skuld genom en transaktion mellan marknadsaktörer under normala 

förhållanden. Syftet vid värderingen är alltså att fastställa transaktionspriset. Det är 

frågan om en marknadsbaserad värdering, inte en företagsspecifik värdering. (IASB 

2011) Verkligt värde skiljer sig från netto realisationsvärdet genom att verkligt värde inte 

inkluderar transaktionskostnader vilket nettorealisationsvärdet gör (se del 2.2.2 ovan). 

Tillgångens eller skuldens tillstånd och läge skall tas i beaktande vid värderingen. 

Transaktionen antas äga rum på huvudmarknaden, eller vid avsaknad av en 

huvudmarknad, på den mest fördelaktiga marknaden för tillgången eller skulden.  

Värderingen skall baseras på principen om tillgångens maximala och bästa användning. 

Detta innebär att en tillgång skall värderas enligt vad marknaden anser att är tillgångens 

maximala och bästa användning, även om företaget har tillgången i annan användning. 

Ofta utgås dock från att företaget som innehar tillgången också utnyttjar den på det 

maximala och bästa sättet. (IASB 2011; Troberg 2013) Värdering till verkligt värde är 

enligt IFRS 13 en marknadsbaserad värdering, även om den erkänner att marknadsdata 

i vissa fall inte är tillgängliga. I dessa fall är målsättningen ändå den samma, d.v.s. 

värderingen skall återspegla de antaganden som marknadsaktörer skulle använda vid 

prissättningen. (IASB 2011)   

Utgångspunkten i debatten om värdering till verkligt värde har haft fokus i 

problematiken kring avvägningen mellan relevans och tillförlitlighet. Förespråkare av 

verklig värde argumenterar att verkligt värde innehåller mer relevant information som 

mer exakt avspeglar verkliga marknadsförhållanden och volatilitet, vilket medför ökad 
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transparens. (Laux & Leutz 2009) I motsats argumenterar motståndarna att värderingar 

till verkligt värde lider större risk att innehålla uppskattningsfel och att utsättas för 

manipulation av företagsledningen. För investerare är det svårt att verifiera 

värderingarna då icke-observerbara indata används (se del 2.2.4) och bristen på 

transparens i och med informationsasymmetrin utgör ett hot mot tillförlitligheten. (Laux 

& Leutz 2009; Barth 1994)  

IFRS 13 innehåller även en hierarki för verkligt värde för att öka transparensen och 

jämförbarheten av olika företags värderingar till verkligt värde. I hierarkin rangordnas 

värderingarna till verkligt värde i tre kategorier baserat på typen av indata som använts 

vid värderingen. I hierarkin prioriteras högst användningen av noterade priser på 

aktiva marknader för identiska tillgångar eller skulder (nivå 1) och lägst prioriteras 

användningen av icke-observerbara indata (nivå 3). Hierarkin prioriterar indata som 

används vid värderingen och inte själva värderingsteknikerna. (IFRS 13, IASB 2011)   

 

 Verkligt värde hierarkin 

 

På nivå 1 ingår indata från noterade priser på aktiva marknader för identiska tillgångar 

eller skulder. Värderingar som använder indata på denna nivå anses vara mest 

tillförlitliga då de baserar sig på tillgängliga marknadsdata och inte kräver subjektiva 

bedömningar. Nivå 2 innehåller andra indata än de noterade marknadspriser som ingår 

i nivå 1, och som är direkt eller indirekt observerbara för tillgången eller skulden. Indata 

på denna nivå är: noterade priser för liknande tillgångar eller skulder på aktiva 

marknader, noterade priser för identiska eller liknande tillgångar eller skulder som 

saknar aktiv marknad, eller andra indata än noterade priser som är observerbara för 
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tillgången eller skulden. Data som används på den första och andra nivån klassificeras 

som observerbara. Ibland är dock inte priset observerbart och värderingen blir svårare. 

I den utsträckning observerbara data inte finns tillgängliga måste icke-observerbara data 

användas vid värderingen. Nivå 3 innehåller indata som är icke observerbara för 

tillgången eller skulden. Företaget skall ta fram icke observerbara data med hjälp av den 

under omständigheterna bästa tillgängliga informationen, vilken kan omfatta även 

företagets egna data. Detta medför subjektivitet i värderingarna och indata på tredje 

nivån anses därför inte vara lika tillförlitlig som indata på de två högre nivåerna.  (IFRS 

13, IASB 2011)   

IFRS 13 innehåller även krav på vilka uppgifter angående värderingen till verkligt värde 

som företaget skall bifoga i bokslutet. Företaget skall ge information om 

värderingstekniker och från vilka nivåer indata använts (Troberg 2013, s.145-146). 

Företaget skall bifoga dessa uppgifter för att användarna av bokslutet lättare skall kunna 

bedöma värderingarna. Ifall värderingarna till verkligt värde använder mycket icke 

observerbara data (nivå 3) skall företaget bifoga uppgifter gällande värderingens effekt 

på resultatet eller på övrigt totalresultat för perioden. (IASB 2011) Den värderingsmetod 

som är mest lämplig med hänsyn till omständigheterna och för vilken det finns 

tillräckliga data tillgängliga skall väljas. Valet och tillämpningen av värderingstekniker 

involverar subjektivitet och olika värderingstekniker kommer dessutom oftast fram till 

litet olika resultat. Flera olika tekniker kan behöva tillämpas jämsides så att resultaten 

kan jämföras sinsemellan. (IASB 2011) 

 De tre mest använda värderingsteknikerna vid värdering till verkligt värde är 

marknadsmetoden, intäktsmetoden och kostnadsmetden. Marknadsmetoden använder 

priser och annan relevant tillgänglig information härledd från marknaden, för identiska 

eller liknande tillgångar eller skulder. Intäktsmetoden räknar om det framtida 

förväntade värdet till nuvärde. Värderingen beaktar därmed marknadens framtida 

förväntningar i dagsläget. Den allmännaste modellen för omräkning av framtida värde 

till nuvärde är modellen med diskonterade kassaflöden. Kostnadsmetoden beräknar hur 

mycket det skulle kosta för företaget att byta ut en tillgång mot en motsvarande. (IASB 

2011) Detta värde kallas även återanskaffningsvärde (se kapitel 2.2.2)  

 



 

 

23 

2.2.4 Värdering av finansiella instrument  

Tidigare värderades finansiella instrument till historiskt värde eftersom deras värden var 

relativt stabila i den gamla plan ekonomin. Sedan kapitalmarknaderna liberaliserades i 

mitten av 1980-talet har utvecklingen av olika sorters finansiella instrument ökat. 

Komplexiteten hos de finansiella instrumenten har ökat och deras värden förändras 

dagligen. Ifall dessa värderas till historiskt värde, beaktas inte värdeförändringarna och 

det bokförda värdet blir med tiden missvisande. Problemet har varit om och hur dessa 

värdeförändringar skall synas i, och därmed påverka, företags finansiella rapportering 

och bokslut. (Troberg 2013, s. 134)  

De finansiella instrumenten kan stort sett delas in i två huvudgrupper: 

penningmarknadsinstrument och derivatinstrument. Till penningmarknads- 

instrumenten hör traditionella lån, så som skuldebrev och bostadslån. De traditionella 

lånen har ofta en klar uppkomsttidpunkt och ett bestämt transaktionspris. Dessa 

instrument bokförs följaktligen till anskaffningsutgift i balansräkningen. (Troberg 2013, 

s. 134) Derivatinstrument är mer komplicerade instrument och deras värde härleds från 

förändringar i värdet på ett underliggande instrument. IFRS 9 beskriver derivat som 

finansiella instrument eller andra kontrakt vars värde förändras till följd av 

värdeförändringar i en angiven ränta, ett finansiellt instrument, ett råvarupris, en 

valutakurs, ett index för priser eller räntor, en kreditranking eller kreditindex. 

Derivatinstrument kräver ingen eller väldigt liten nettoinvestering vid 

anskaffningstidpunkten och är ofta kopplade till ett fastslaget framtida datum. (IASB 

2010)  

Både under US GAAP och IFRS påverkar standarderna om värdering till verkligt värde 

främst värdering av finansiella tillgångar och skulder. Redovisningsstandarderna 

gällande värdering och bokföring av finansiella instrument har på senare tiden varit ett 

omdebatterat ämne för normgivarna och har nyligen genomgått förändringar. 

Informationen om klassificering och värdering av finansiella tillgångar har flyttats från 

den gamla standarden IAS 39 till den nya standarden IFRS 9 (Troberg 2013, s.136-139). 

IFRS 9 utgavs år 2009, men den slutliga versionen av standarden kom ut först år 2014, 

och den är obligatorisk från och med början av 2018, men tidigare tillämpning 

uppmuntras. (IASB 2014)  
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IAS 39- den gamla modellen 

Enligt den ”gamla” klassificeringen skall finansiella instrument, efter första 

redovisningstillfället, delas in fyra olika kategorier: 

 Finansiella tillgångar eller skulder till verkligt värde via resultaträkningen 

 Investeringar som hålls till förfall  

 Lånefodringar och kundfordringar 

 Finansiella tillgångar som innehas för handel 

Finansiella tillgångar eller skulder till verkligt värde via resultaträkningen är sådana 

finansiella tillgångar eller skulder som innehas för handel. Syftet är att försäljning eller 

köp skall ske inom en kort framtid. I denna kategori ingår även derivatinstrument. 

Investeringar som hålls till förfall definieras som finansiella tillgångar, som inte är 

derivat, med fastslagna betalningar och bestämd förfallodag. Lånefodringar och 

kundfordringar är finansiella tillgångar, inte derivat, som har avtalad betalning och 

betalningstid och som inte är noterade på en aktiv marknad. Finansiella tillgångar som 

kan säljas är finansiella tillgångar som är betecknade som tillgängliga för försäljning, 

eller som inte hör till någon av de tre andra kategorierna. (Troberg 2013 s. 136-139; IASB 

2004) 

Finansiella tillgångar och skulder värderas till verkligt värde vid första 

redovisningstillfället, men efter första redovisningstillfället värderas tillgångarna och 

skulderna olika. De finansiella tillgångarna värderas till verkligt värde, med undantag för 

investeringar som hålls till förfall samt låne-och kundfordringar vilka värderas till 

upplupet anskaffningsvärde med hjälp av effektivräntemetoden. En ökning eller 

minskning av värdet på en finansiell tillgång värderad till verkligt värde via 

resultaträkningen skall upptas i resultatet i resultaträkningen. En ökning eller 

minskning av värdet för en finansiell tillgång som innehas för handel skall upptas under 

övrigt totalresultat i balansräkningen, tills den är såld varvid de kumulativa 

värdeförändringarna upptas i resultatet. Alla finansiella skulder värderas till upplupet 

anskaffningsvärde genom att använda effektivräntemetoden. Skulder värderade till 

verkligt värde via resultaträkningen, även derivativer som är skulder, värderas 

undantagsvis till verkligt värde även i fortsättningen och värdeförändringarna upptas i 

resultatet. (Troberg 2013 s. 136-139; IASB 2004)  
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 IAS 39- Värdering av finansiella tillgångar 

                    (Alexander & Nobes 2010, s.221) 

 

IFRS 9- den nya modellen 

Vid förnyandet av redovisningsstandarden för finansiella instrument har 

klassificeringen av finansiella instrument förenklats och den nya standarden IFRS 9 

innehåller endast två olika kategorier. Klassificeringen av finansiella instrument enligt 

det ”nya” sättet är beroende av följande: 

 Företagets affärsmodell för hantering av den finansiella tillgången, och 

 Egenskaperna hos de kontraktuella kassaflödena för den finansiella tillgången.  

De finansiella tillgångarna skall värderas till upplupet anskaffningsvärde ifall 

affärsmodellens syfte är att inneha tillgångarna för att uppbära förutbestämda 

kassaflöden. Kassaflödena skall uppstå i enlighet med förutbestämda avtalsvillkor och 

endast bestå av ränta eller återbetalning på kapitalet. Ifall dessa krav inte uppfylls skall 

den finansiella tillgången värderas till verkligt värde och en ökning eller minskning i 

Finansiella  
tillgångar

Investeringar som

hålls till förfall

(endast skulder, eller 
då värdet inte kan 

beräknas på ett 
tillförlitligt sätt)

Kostnad: 

vinst/förlust 
bokförs vid 
försäljning

Övriga

(skulder eller 

eget kapital)

Verkligt värde

Innehas för 

handel

Vinst/ förlust 
bokförs under 

eget kapital

Handel med 
finansiella 
instrument

Vinst/ förlust 
bokförs i 

resultatet
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värdet på tillgången skall upptas i resultatet, och vissa eget kapital instrument under 

övrigt totalresultat i balansräkningen.  

Den nya standarden strävar till att öka användningen av värdering till verkligt värde. 

Endast då företagets affärsmodell ändras så att tillgångarnas syfte ändrar skall en 

omvärdering av de finansiella tillgångarna och skulderna utföras. De finansiella 

skulderna klassificeras på samma sätt som i IAS 39. (Troberg 2013 s. 136-139; IASB 

2014)  

 

 

  

 IFRS 9- Värdering av finansiella tillgångar, förenklad modell  

Finansiella  tillgångar

Kraven för 
affärsmodellen och de 

kontraktuella 
kassaflödena uppfylls

Till upplupet 
anskaffningsvärde: 

vinst/förlust bokförs vid 
försäljning

Alla övriga

Till verkligt värde: 
vinst/förlust bokförs i 

resultatet
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2.2.5 Värdetillförlitligheten hos finansiella instrument till verkligt 

värde 

Finansiella instrument värderade till verkligt värde kan lida brist på tillförlitlighet på 

grund av olika orsaker. En av orsakerna är att många finansiella instrument saknar en 

aktiv marknad och kan utsättas för värderingsfel. Det finns stort sett två olika typer av 

värderingsfel som kan uppstå. Den första typen av fel är osystematiska fel som 

uppkommer till följd av osäkerhet eller okunskap. Då värderingsmodeller måste 

användas för att estimera priset för tillgångar på nivå tre uppstår risken att 

värderingsmodellen innehåller fel eller är baserad på för simplifierade antaganden. 

Alternativt kan ledningens okunskap göra att fel indata eller opassande 

värderingsmodell tillämpas. Den andra typen är systematiska fel som uppkommer 

eftersom att företagsledningen strategiskt manipulerar värderingen. Som nämnts 

tidigare är risken större för att ledningen skall manipulera värderingar på tredje nivån, 

t.ex. genom att selektivt avslöja information och påverka de vinster och förluster som 

redovisas till verkligt värde. (Song, Thomas & Yi 2010) 

Värdeförändringarna i verkligt värde påverkar även direkt det rapporterade resultatet 

vilket medför volatilitet som företagen inte alltid uppskattar då flera nyckeltal räknas ut 

på basis av resultatet. Ett annat problem som uppstår till följd av att värdeförändringarna 

direkt påverkar resultatet är risken och incitamenten för att ledningen skall engagera sig 

i resultatmanipulering. (Barth, Landsman & Wahlen 1995) Volatilitet uppstår även till 

följd av att olika värderingsmetoder tillåts. En del finansiella instrument värderas till 

verkligt värde och andra till historiskt värde, vilket innebär att det redovisade resultatet 

även direkt påverkas av den gjorda klassificeringen. (Laux & Leutz 2009) 

Värdering till verkligt värde medför även att några av redovisningens grundprinciper 

kränks. Eftersom även orealiserade vinster och förluster som uppstår vid 

värdeförändringar hos finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via 

resultaträkningen påverkar resultatet kränks realisationsprincipen. (Alexander & Nobes 

2010, s. 94) Värdering till verkligt värde påverkar även i vissa fall direkt det egna 

kapitalet i balansräkningen, utan att gå via resultaträkningen. Detta strider emot 

principen att alla förändringar i eget kapitalt, förutom betalning av dividender eller 

utgivandet av aktier, skall synas i resultatet som en förklarning till förändringen i eget 

kapital. (Troberg 2013, s. 32-33)  
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2.2.6 Sammanfattning av värdeteorin 

Den externa finansiella rapporteringens syfte är att ge en rättvisande bild av ett företags 

finansiella position, finansiella resultat och kassaflöden vid en given tidpunkt. För 

intressenterna skall uppfatta informationen som är värdetillförlitlig måste den vara både 

relevant, användbar vid beslutsfattande, och tillförlitlig, pålitligt uppmätt. Inom 

forskning undersöks vanligtvis värdetillförlitlighet som en kombination av både relevans 

och tillförlitlighet (Barth, Beaver & Landsman 2001). En allmänt använd metod som 

undersöker värdetillförlitligheten är Ohlsons (1995) modell som ställer marknadsvärdet, 

bokföringsvärdet och företagets resultat i relation till varandra.  

Värdering av tillgångar är en central del av den finansiella rapporteringen och historiskt 

värde har traditionellt varit den mest använda värderingsmetoden, eftersom den är lätt 

att verifiera och kräver inga estimeringar av värden. (Troberg 2013, s.31) Alternativa 

värderingsmetoder är värderingar till nuvärde som beaktar framtida förväntade 

kassaflöden och kan anses mer relevanta för intressenter, men som kräver subjektiv 

bedömning (Alexander & Nobes 2010, s. 156). 

Värdering till verkligt värde är en värderingsmetod som hör till kategorin nuvärden och 

som på senare tiden har uppmärksammats allt mer. Tillgångar eller skulder som 

existerar på aktiva marknader och som ständigt utsätts för värdeförändringar lämpar sig 

inte för värdering till historiskt värde, eftersom detta snabbt blir missvisande. (Laux & 

Leutz 2009) Finansiella instrument värderas därför ofta till verkligt värde. Standarden 

för värdering av finansiella instrument har nyligen genomgått förändringar och den nya 

standarden IFRS 9 prioriterar värdering till verkligt värde framom andra värderings 

metoder.  

Utgångspunkten i debatten om värdering till verkligt värde har haft fokus i 

problematiken kring avvägningen mellan relevans och tillförlitlighet. Förespråkare av 

verklig värde argumenterar att verkligt värde innehåller mer relevant information som 

mer exakt avspeglar verkliga marknadsförhållanden och volatilitet, vilket medför ökad 

transparens. (Laux & Leutz 2009) Många finansiella instrument saknar dock en aktiv 

marknad och kan utsättas för värderingsfel, vilket påverkar tillförlitligheten negativt. 

Dessutom påverkar värdeförändringarna i verkligt värde direkt det rapporterade 

resultatet vilket medför volatilitet och skapar incentiv för ledningen att engagera sig i 

resultatmanipulering. (Barth, Landsman & Wahlen 1995) 
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3 TIDIGARE FORSKNING 

 

I denna del av avhandlingen presenteras tidigare forskning inom området.  Vidare 

utvecklas hypoteserna för denna avhandlings undersökning utgående från teorin och 

resultaten i tidigare forskning. Först presenteras tidigare forskning som undersöker 

värdetillförlitligheten hos verkliga värden i USA och Europa som bakgrund. Efter det 

presenteras tidigare forskningsresultat över olika bolagsstyrningsvariablers inverkan på 

den finansiella rapporteringen och värdering till verkligt värde. De 

bolagsstyrningsvariabler som presenteras är företagets storlek, antal kvinnliga 

styrelsemedlemmar och revisionskommitténs aktivitet.  

3.1 Värdetillförlitligheten hos verkliga värden  

I denna del presenteras tidigare forskning gällande värdetillförlitligheten hos verkliga 

värden. Syftet med värdering till verkligt värde är att företag bättre skall kunna 

kommunicera relevant information till investerare. Samtidigt har användningen av 

verkligt värde gjort informationen i boksluten mer komplex och ifrågasatt 

tillförlitligheten som diskuterades tidigare (Barth, Beaver & Landsman 2001).  Huruvida 

värdering till verkligt värde är värdetillförlitlig har därmed intresserat forskare. Speciellt 

värdetillförlitligheten på de olika nivåerna i verkligt värde hierarkin har studerats 

närmare 

Song, Thomas och Yi (2010) undersöker värdetillförlitligheten hos värderingar till 

verkligt värde för företag i bank industrin år 2008 som rapporterar enligt US GAAP. 

Eftersom informationsasymmetri existerar och blir större vid användningen av icke-

observerbara data, antar de att värdetillförlitligheten sjunker då man går från nivå 1 till 

nivå 3 i hierarkin. Resultaten visar att värderingar på alla nivåer är tillförlitliga, men att 

värderingar på nivå 1 och 2 är mer värdetillförlitliga än de på nivå 3, vilket stämmer 

överens antagandet. Detta tyder på att investerare fäster mindre vikt vid värderingar på 

nivå 3 i sina prissättningsbeslut, eftersom dessa uppfattas som mindre tillförlitliga. 

(Song, Thomas & Yi 2010) Även Goh et al. (2015) finner att investerare ofta prissätter 

värderingar på nivå 3 lägre än värderingar på nivå 1 och 2. Med andra ord är investerare 

villiga att betala mest för värderingar på nivå 1, vilket indikerar att dessa uppfattas som 

speciellt värdetillförlitliga av marknaden. Även Goh et al.(2015) finner också att 

värderingar på alla nivåer är värdetillförlitliga. 
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En mer utförlig framställning av tillgångar och skulder per nivå kan ytterligare skapa 

mervärde på marknaden visar resultaten i studien av Lu och Mande (2014). De 

undersöker värdetillförlitligheten hos verkliga värden i företag på banksektorn, åren 

2009-2010, som rapporterar enligt US GAAP. En mer utförlig framställning ökar 

signifikant värdetillförlitligheten hos tillgångar på nivå 2, vilket tyder på att en mer 

transparent och utförlig rapportering av värdering till verkligt värde ökar 

värdetillförlitligheten. Även Blankespoor et al. (2013) finner att verkliga värden 

uppfattas som positiva av marknaden. Deras undersökning finner att då ett företags 

skuldsättningsgrad är uträknad på basis av verkliga värden utgör den ett bättre mått för 

en banks kreditrisk och klarar bättre av att förutspå kommande misslyckanden. 

Resultatet är robust för olika typers banker, d.v.s. för både banker vars tillgångar består 

av mer traditionella lån som för banker med mer komplexa instrument. (Blankespoor et 

al. (2013) 

Ovannämnda studier och största delen av tidigare forskning överlag som undersöker 

värdetillförlitligheten hos verkliga värden baserar sig på amerikansk data, eftersom 

standarden om verkligt värde varit i kraft där en längre tid. Rapportering enligt IFRS 

blev obligatoriskt år 2005 för företag inom EU och IFRS 13 om verkligt värde trädde i 

kraft först år 2013. Det finns ändå några studier om värdetillförlitlighet som baserar sig 

på Europeisk data från företag som rapporterar enligt IAS/IFRS.  

Agostino, Danilo och Damiano (2011) undersöker huruvida den obligatoriska 

implementeringen av IFRS ökade värdetillförlitligheten hos bankers aktiepriser i 

Europa. De undersöker banker listade på någon av de Europeiska ländernas börser och 

resultaten visar att värdetillförlitligheten hos företagens rapporterade resultat ökade för 

hela samplet. IFRS kräver att företag bifogar mera upplysningar till den externa 

rapporteringen, jämfört med de nationella standarderna som förut följts. Resultaten 

stämmer överens med antagandet att ökad transparens har en positiv inverkan på 

värdetillförlitligheten. Den första studien som undersöker lån värderade till verkligt 

värde i Europeiska banker åren 2005-2008 är gjord av Drago, Mazzuca och Colonel 

(2013). Resultaten visar att lån till verkligt värde är värdetillförlitliga. Resultaten visar 

att lån värderade till verkligt värde har en förklarande inverkan på bankers aktiekurs, i 

jämförelse med historiska värden.   

I denna del har tidigare forskning om värdetillförlitligheten hos verkliga värden 

presenterats. De flesta tidigare studier kommer till resultatet att värderingar till verkligt 

värde på alla tre nivåer i hierarkin är värdetillförlitliga (Song, Thomas & Yi 2010; Lu & 
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Mande 2014; Goh et al. 2015; Drago, Mazzuca & Colonel 2013) men att 

värdetillförlitligheten varierar nivåerna emellan. Värderingar på nivå 3 använder icke-

observerbara data vilket medför subjektivitet och ökar informationsasymmetrin emellan 

ledningen och intressenterna (Bl.a. Song, Thomas & Yi 2010; Lu & Mande 2014) Denna 

avhandling bidrar till tidigare forskning genom att undersöka värdetillförlitligheten i ett 

nytt område, nämligen Norden. Utgående från ovannämnda forskningars testar även 

denna avhandling följande: 

Test: Värdetillförlitligheten hos verkliga värden minskar då man går från nivå 1 till 

nivå 3 i verkligt värde hierarkin. 

3.2 Bolagsstyrningens inverkan på värdetillförlitligheten 

I denna del presenteras tidigare forskning gällande bolagsstyrningens inverkan på 

värdetillförlitligheten. Som diskuterades tidigare i avhandlingen finns det en mängd 

olika externa och interna mekanismer som inverkar på bolagsstyrningen, och här 

kommer fokus ligga på styrelsen. Mer specifikt är fokus på följande styrelse 

karaktäristika: styrelsens storlek, könsfördelningen i styrelsen och revisionskommitténs 

aktivitet. Härnäst presenteras tidigare forskning över inverkan av dessa styrelsevariabler 

på kvaliteten av företags finansiella rapportering och därigenom värdetillförlitligheten.  

3.2.1 Styrelsens storlek 

Styrelsen är en av de viktigaste bolagsstyrningsmekanismerna i företag och huruvida en 

stor eller liten styrelse bättre klarar av att sköta sina uppgifter har varit av intresse. 

(Yermeck 1996) Effekten av styrelsens storlek har ofta fokuserat på två 

problemområden: de ökade kommunikations- och koordinationsproblemen som 

uppstår då gruppstorleken ökar, samt en mindre styrelses sänkta förmåga att effektivt 

övervaka ledningen (Eisenberg, Sundgren & Walls 1998). En större styrelse medför å ena 

sidan ökad kapacitet till att övervaka ledningen, men leder å andra sidan ofta till minskad 

effektivitet, ”free-riding” problem och oklarheter gällande vem som har ansvar för 

beslutsfattande (Eisenberg, Sundgren & Walls 1998; Jensen 1993).  

En av de första empiriska studierna som finner ett negativt samband mellan styrelsens 

storlek och företagets prestation är gjord av Yermack (1996). Han undersöker ett sampel 

bestående av 452 stora företag i Amerika för åren 1984-1989. Antalet medlemmar i 

styrelsen är i medeltal 12.3 stycken. Resultaten visar att företag med mindre styrelser 
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uppvisar mer gynnsamma finansiella nyckeltal och att lönsamheten tycks avta i takt med 

att styrelsen växer. Att begränsa styrelsestorleken kan alltså vara ett sätt för företag att 

uppnå bättre effektivitet, men samtidigt finner Yermeck (1996) inget entydigt samband 

mellan företagsvärdet och styrelser där antalet medlemmar är sex stycken eller färre.  

Eisenberg, Sundgren och Wells (1998) undersöker 900 små och medelstora företag i 

Finland och finner också ett negativt samband mellan styrelsens storlek och dess 

inverkan på företagets prestation. Till skillnad från Yermacks (1996) studie är antalet 

styrelsemedlemmar mycket mindre, i medeltal är 3,7 stycken. Resultaten tyder på att 

storleken har en effekt även i medelstora företag med små styrelser, trots att Yermack 

(1996) inte hittade ett entydigt samband.  

Även Mak och Kusnadi (2005) kommer till resultatet att det finns ett negativt samband 

mellan styrelsens storlek och företagets marknadsvärde då de undersöker företag i 

Singapore och Malaysia. I deras studie är antalet styrelsemedlemmar i medeltal 7 

stycken. Mak och Kusnadi (2005) jämför resultaten i sin studie med de från Yermacks 

(1996) och Eisenberg, Sundgren och Wells (1998) studier, och poängterar att det 

negativa sambandet mellan storlek och företagsvärdet inte tycks vara beroende av 

världsdel. Eftersom samma negativa samband uppmätts trots att bolagsstyrningsmiljön 

skiljer sig mellan Amerikanska, Nordeuropeiska och Östasiatiska bolag, verkar det som 

om sambandet kan generaliseras över olika bolagsstyrningsmiljöer (Mak & Kusnadi 

2005). 

I motsats till ovannämnda studier finner Beiner et al. (2004) inte ett samband mellan 

företagsvärdet och styrelsens storlek i listade Schweiziska företag. Resultaten tolkas som 

att de schweiziska företagen överlag klarar av att välja antal styrelsemedlemmar på ett 

optimalt sätt. Företagen i samplet har i medeltal 6,59 antal medlemmar vilket stämmer 

överens med Lipton och Lorsch (1992) förslag om att sju till åtta personer är det optimala 

antalet styrelsemedlemmar (Lipton & Lorsch 1992, citerade i Jensen 1993). Då 

styrelsemedlemmarna är fler än sju eller åtta personer, antas styrelsen bli mer ineffektiv 

och dessutom blir det lättare för Vd:n att ta över kontrollen över arbetet (Jensen 1993). 

Huruvida det existerar en optimal storlek är oklart (Beiner et al.2004). Med tanke på att 

Yermack (1996), Mak och Kusnadi (2005) och Eisenberg, Sundgren & Walls (1998) 

hittade samma negativa samband mellan styrelsens storlek och företagsvärdet, trots att 

deras sampel bestod av styrelser av helt olika storlek, verkar det inte som att någon 

optimal storlek existerar. Eisenberg, Sundgren och Wells (1998) föreslår att den optimala 
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storleken antagligen varierar med företagets storlek. Antagandet stämmer överens med 

resultaten i studien av Coles, Daniel och Naveen (2008). Coles, Daniel och Naveen 

(2008) frågar sig varför olika företag har olika stora styrelser och ifall det finns en storlek 

som passar alla. Resultaten ur deras studie visar att olika sorters bolag behöver olika 

sorters styrelser, och att det inte finns en storlek som fungerar i all lägen. Komplexa bolag 

behöver ofta större styrelse, och simpla bolag en mindre styrelse för att maximera 

företagsvärdet. Resultaten lyfter fram att mindre styrelser inte nödvändigtvis alltid är 

mer värdeskapande. (Coles, Daniel & Naveen 2008) 

Ovan presenterade tidigare studier har sammanfattningsvis kommit till lite olika 

resultat. Trots att vissa studier inte hittat ett samband (Beiner et al. 2004) har ändå 

majoriteten kommit till resultatet att styrelsens storlek har ett negativt samband med 

företagsvärdet (bl.a. Yermeck 1996 och Eisenberg, Sundgren och Wells 1998). En större 

styrelse kan få problem med kommunikation-och koordination och bli mer ineffektiva, 

vilket kan antas påverka dess övervakning av ledningen negativt och hypotes 1 utformas 

därmed enligt följande:  

H1: Styrelsens storlek har en negativ inverkan på värdetillförlitligheten hos 

värderingar till verkligt värde  

3.2.2 Könsfördelningen i styrelsen  

Kvinnliga styrelsemedlemmars roll och inverkan i styrelsens har betonats allt mer på 

senare tid. I bl.a. USA har antalet kvinnliga styrelsemedlemmar stigit under de senaste 

tio åren och i en del andra länder har det införts lagar för minimum mängden kvinnliga 

ledamöter i styrelser (Srinidhi, Gul & Tsui 2011). I Norge infördes år 2006 en lagstadgad 

kvot på 40 % könsrepresentation för respektive kön i listade Norska bolag (Randøy et al 

2006).  

Tidigare forskning om styrelsers könsdiversitet har kommit till olika resultat. Ett 

negativt samband mellan kvinnliga styrelsemedlemmar och företagets prestation 

dokumenteras av Shrader, Blackburn och Iles (1997). Trots det finner de ändå ett positivt 

samband mellan totala andelen kvinnliga chefer i företaget och företagets lönsamhet. 

Andra tidigare studier finner dock att kvinnliga medlemmar i styrelsen är förknippat 

med ökat bolagsvärde.  
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Lückerath-Rovers (2013) finner att Holländska bolag med kvinnliga styrelsemedlemmar 

presterar bättre än bolag med endast manliga styrelsemedlemmar. Även Carter, Simkins 

och Simpson (2003) finner ett statistiskt signifikant samband mellan den procentuella 

andelen kvinnor i styrelsen och bolagets värde. Cambell och Minquez-Vera (2010) 

undersöker inverkan av utnämningen av kvinnliga styrelsemedlemmar i Spanska listade 

företag och finner ett samband med ökat bolagsvärde på längre sikt. De finner även 

kortsiktiga positiva effekter på företagsvärdet vid utnämningen av kvinnliga 

styrelsemedlemmar. Aktiemarknaden reagerar på kort sikt positivt då en kvinnlig 

styrelsemedlem utnämns, vilket antyder att investerare anser att kvinnliga 

styrelsemedlemmar medför ökat värde. (Cambell & Minquez-Vera 2010) 

Könsdiversifiering leder även till ökad satsning på övervakningen i företag, genom ökad 

närvaro och ökat engagemang visar resultaten i studien av Adams och Ferreira (2009). 

De finner att kvinnliga styrelsemedlemmar är mer benägna att ansluta sig till 

övervakningskommittéer och att de kvinnliga styrelsemedlemmarna har bättre närvaro 

jämfört med männen. Även männens närvaro är överlag bättre då styrelsen består av 

både män och kvinnor. (Adams & Ferreira 2009) 

En högre grad av könsdiversifiering kan också påverka aktiepriser positivt. Gul, Srinidhi 

och Ng (2011) finner ett positivt samband mellan en högre grad av könsdiversifiering, i 

styrelser i listade amerikanska företag, och informationsvärdet i företagens aktiepriser. 

Resultaten visar att könsdiversitet leder till förbättrad övervakning, mer omfattande 

frivillig rapportering, ökad transparens och därigenom till högre informationsinnehåll i 

aktiepriserna. Även resultaten i Srinidhi, Gul och Tsui (2011) visar att företag med ett 

större kvinnligt deltagande i styrelsen leder till högre kvalitet på rapporterat resultat, 

vilket ofta ses som ett av de viktigaste måtten i investerares ögon.  

En studie på de nordiska länderna gjord av Randøy et. al (2006) undersöker förhållandet 

mellan styrelsens diversitet och företagens prestation i de 500 största företagen i Sverige, 

Danmark och Norge. Resultaten visar att Skandinaviska styrelser är relativt homogena 

då det kommer till kön och nationalitet. Norge och Sverige har högst könsdiversitet, 

vilket antas beror på politiska åtgärder, t.ex. den norska kvoten. Styrelsestorleken är 

överlag ganska liten, i medeltal 6,9 medlemmar, och tycks påverkas främst av 

företagsstorleken och industrin. Randøy et. al (2006) finner inget samband mellan 

styrelsens diversitet och företagets lönsamhet eller marknadsvärde. Samtidigt påpekar 

de att större diversitet i styrelsen heller inte minskar på företagets lönsamhet. (Randøy 

et. al 2006) 
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En senare studie som undersöker norska listade bolag gjord av Nielsen och Huse (2010) 

kommer fram till att kvinnliga styrelsemedlemmar har en inverkan på styrelsens 

strategiska kontroller. Till de strategiska kontrollerna hör övervakningen av ledningens 

strategiska beslut, men även övervakningen av bolagsspecifika koder och normer för 

säkerhet, välmående och omgivning. Övervakningen av dessa kräver både analytiska och 

visionära färdigheter. Kvinnliga styrelsemedlemmar bidrar till styrelsearbetet och 

stärker de strategiska kontrollerna genom utvärdering och utveckling av aktiviteter och 

processer inom styrelsen. Bättre insikt i förtaget leder till bättre kontroll av företaget. 

(Nielsen & Huse 2010)   

Baserat på den tidigare forskningen presenterad ovan, kan en högre grad av 

könsdiversitet i styrelser leda till bättre övervakning av ledningen och ökad transparens 

(bl.a. Gul, Srinidhi och Ng 2011; Adams och Ferreira 2009). Bättre övervakning minskar 

risken för att ledningens skall handla i eget intresse eller engagera sig i 

resultatmanipulering, och leder därigenom till högre kvalitet på den finansiella 

rapporteringen. Utgående från resultaten utformas hypotes två enligt följande:  

Hypotes 2: Könsdiversitet i styrelsen har en positiv inverkan på värdetillförlitligheten 

hos värderingar till verkligt värde  

3.2.3 Revisionskommitténs aktivitet 

Styrelser är ofta indelade i kommittéer och trots att styrelser samlas tillsammans för att 

diskutera eller rösta om viktiga ärenden, görs ändå en stor del av besluten på 

kommitténivå (Kesner 1988).  Revisionskommittén, vars primära uppgift är att övervaka 

processen av företags finansiella rapportering, är en av de kommittéer som har störst 

inflytande och som finns i de flesta stora företag. Revisionskommittén är i regelbunden 

kontakt med företagets externa revisorer och de interna ekonomicheferna, för att se över 

och utvärdera företagets finansiella rapportering, revisionsprocess och interna 

redovisning. (Klein 2002) I koden om bolagsstyrning i Norden rekommenderas att bolag 

utser en revisionskommitté för en effektivare arbetsplanering, men styrelsen avgör själv 

om de behöver en skild kommitté eller klarar av att tillsammans sköta 

revisionskommitténs uppgifter (Nordic Corporate Governance 2009) 

Xie, Davidson & DaDalt (2002) antar att en mer, välstrukturerad och välfungerande 

revisionskommitté bidrar till effektivare övervakning och kan därigenom förhindra 

resultatmanipulering. En revisionskommitté som sällan möts är mindre benägna att 
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övervaka den finansiella rapporteringen, jämfört med en aktiv kommitté som är i bättre 

position att övervaka och förebygga situationer där resultatmanipulering kan tänkas 

uppstå. Resultaten i deras studie stämmer överens med antagandet och visar att en mer 

aktiv revisionskommitté har ett samband med mindre mängd resultatmanipulering, 

mätt som oförväntade periodiseringar. Vidare visar resultaten att antalet möten i 

medeltal är 3,87 stycken per räkenskapsår. Agolia, Doupnik och Tsakumis (2011) 

kommer till resultatet att revisionskommitténs inflytande leder till mindre aggressiv 

finansiell rapportering å ledningens sida.  

Resultaten i studien av Abbott, Parker och Peters (2004) visar att förekomsten av 

återutgivningar (eng. restatements) av finansiella rapporter är lägre i företag med aktiv 

revisionskommitté, där en aktiv kommitté innebär att den träffas minst fyra gånger 

under räkenskapsåret. De tolkar förekomsten av färre återutgivningar som ett tecken på 

att den finansiella rapporteringen håller hög kvalitet från första början och menar att en 

aktiv revisionskommitté bidrar till detta genom regelbunden kontakt med de interna och 

externa revisorerna (Abbott, Parker & Peters 2004). En revisionskommitté som är i aktiv 

kontakt med den interna revisorn hålls bättre uppdaterad gällande bokförings- och 

redovisnings angelägenheter i bolaget (Scarbrough et al. 1998). Även genom en aktiv 

kontakt med de externa revisorerna kan revisionskommittén på ett proaktivt sätt planera 

in och begära noggrannare granskning för ett visst mer riskfyllt ärenden vid behov 

(Abbot et al. 2003). 

På basis av ovanpresenterade tidigare forskning kan det antas att aktiva 

revisionskommittéer är mer insatta i företagets externa och interna bokförings- samt 

revisionsprocesser, vilket innebär att de kan utöva bättre kontroll av ledningen som i 

slutändan leder till högre kvalitet av den finansiella rapporteringen (bl.a. Xie, Davidson 

& DaDalt 2002; Abbott, Parker och Peters 2004). Utgående från tidigare forskning 

utformas hypotes tre enligt följande: 

H3: Revisionskommitténs aktivitet har en positiv inverkan på värdetillförlitligheten 

hos värderingar till verkligt värde.  
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4 FORSKNINGSUPPGIFT 

I detta kapitel presenteras avhandlingens forskningsuppgift. Först presenteras 

hypoteserna som ställs upp för att besvara forskningsfrågan. Vidare beskrivs 

dataurvalsprocessen och samplet samt valet av metod för undersökningen. 

Denna avhandlings syfte är att undersöka huruvida vissa utvalda 

bolagsstyrningsvariabler påverkar värdetillförlitligheten hos finansiella instrument 

värderade till verkligt värde. Mer specifikt fokuserar undersökningen på styrelsen, dess 

sammansättning, struktur och aktivitet, som bolagsstyrningsmekanism. Styrelsen är ett 

av de viktigaste organen inom bolagsstyrningen och har som uppgift att övervaka 

ledningen och se över den finansiella rapporteringen. En effektiv styrelse antas bättre 

klara av att begränsa informationsasymmetrin och ledningens incitament att handla i 

eget intresse. En effektiv styrelse antas även bättre klara av att begränsa både 

systematiska och osystematiska fel som kan uppstå då ledningen måste göra subjektiva 

bedömningar. (John & Senbet 1998; Song, Thomas & Yi 2010) Det är därmed intressant 

att undersöka om olika styrelse variabler verkligen klarar av att stärka kvaliteten av den 

finansiella rapporteringen, och påverka därigenom investerarnas tro och 

värdetillförlitligheten. 

Undersökningen görs på bolag i de Nordiska länderna eftersom området inte tidigare 

forskats i. I Norden finns en unik bolagsstyrningsmodell (se del 2.1.5) som på senare tid 

väckt intresse även i andra länder (Lekvall et al. 2014). Styrelsen utgör en viktig del av 

bolagsstyrningen (Bhagat & Bolton 2008) och det är därmed intressant att undersöka 

styrelsens sammansättning och struktur i nordiska bolag och dess inverkan på 

värdetillförlitligheten hos den finansiella rapporteringen av verkliga värden. Barth, 

Landsman och Lang (2008) argumenterar att värdetillförlitligheten hos 

redovisningsbelopp kan användas som mått på redovisningskvaliteten. I denna 

avhandling antas därav ett samband mellan bolagsstyrningsmekanismer och 

värdetillförlitligheten hos verkliga värden indikera att bolagsstyrningsmekansimerna 

har en inverkan på informationskvaliteten av verkliga värden.  

Forskningsfråga: Har bolagsstyrningsvariabler en inverkan på värdetillförlitligheten 

hos finansiella instrument värderade till verkligt värde i norden? 
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4.1 Hypoteser 

Först kommer ett preliminärt test över värdetillförlitligheten hos värderingar till verkligt 

värde i Norden att utföras. Testet hamnar utanför avhandlingens syfte, men ger ändå 

intressant information och är något som tidigare forskning undersökt i andra länder 

(Song, Thomas & Yi 2010).  

Test: Värdetillförlitligheten hos verkliga värden minskar då man går från nivå 1 till 

nivå 3 i verkligt värde hierarkin. 

För att besvara avhandlingens forskningsfråga har, på basis av tidigare forskning 

presenterad i del 3, följande hypoteser utformats: 

H1: Styrelsens storlek har en negativ inverkan på värdetillförlitligheten hos 

värderingar till verkligt värde.   

H2: Könsdiversitet i styrelsen har en positiv inverkan på värdetillförlitligheten hos 

värderingar till verkligt värde.  

H3: Revisionskommitténs aktivitet har en positiv inverkan på värdetillförlitligheten 

hos värderingar till verkligt värde. 

Dessa variabler har valts ut eftersom de alla kommer åt att påverka värdetillförlitligheten 

ur litet olika aspekter. Variablerna storlek, könsdiversitet och aktivitet representerar 

styrelsens struktur, sammansättning och aktivitet respektive. Samma variabler har i 

tidigare forskning om bolagsstyrning i USA och Europa använts som mått styrelsens 

effektivitet som övervakare, och visat sig ha signifikant inverkan. Det är därmed 

intressant att undersöka om samma håller i den nordiska bolagsstyrningsmiljön. 

Styrelsens storlek kan antingen hjälpa eller stjälpa styrelsens arbete överlag, då en stor 

styrelse förväntas vara ineffektiv samtidigt som en liten styrelse kan lida av brist på 

resurser (Eisenberg, Sundgren & Walls 1998; Jensen 1993). Kvinnor i styrelsen stärker 

övervakningen vilket leder till högre kvalitet på rapporteringen och därigenom stärkt 

värdetillförlitlighet på marknaden.(Gul, Srinidhi och Ng 2011; Adams och Ferreira 2009) 

Revisionskommitténs huvuduppgift är att övervaka finansiella rapporteringen och dess 

aktivitet är därmed intressant för att undersöka kvaliteten på dess arbete. (Xie, Davidson 

& DaDalt 2002; Abbott, Parker och Peters 2004) 
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4.2 Dataurval och sampel 

Företagen i samplet är börsnoterade finansiella institutioner i de Nordiska länderna. 

Avgränsningen till börsnoterade bolag görs eftersom andra bolag inte behöver uppgöra 

sitt bokslut enligt IFRS och ger därmed nödvändigtvis inte ut information om verkligt 

värde hierarkin. För att maximera testet av värdetillförlitlighet inkluderar samplet 

endast finansiella institutioner, eftersom majoriteten av dessa bolags tillgångar och 

skulder utgörs av finansiella instrument (Song, Thomas & Yi 2010).  

Företagsdata för åren 2011-2014 används. Ett tidsintervall på fyra år väljs för att uppnå 

en tillräcklig mängd observationer då antalet finansiella institutioner i Norden är få. 

Dessutom möjliggör tidsintervallet en jämförelse av skillnader i rapporteringen och 

värdetillförlitligheten före och efter att IFRS 13 trädde i kraft år 2013. Undersökningen 

använder sig av både primär-och sekundärdata från bokslutstidpunkten för respektive 

år. Företagsspecifika sekundärdata samlas in från databasen Orbis: företagens totala 

tillgångar och skulder, eget kapital, nettoresultat, antal aktier samt pris per aktie. 

Informationen om antal aktier och pris per aktie har kompletterats med data ur 

databasen Datastream. Primärdata om värderingar till verkligt värde handplockas ur 

verkligt värde hierarkin i företagens bokslut, eftersom denna data inte fås ur databaser. 

Företagens bokslut hämtas från företagens hemsidor för respektive år. Valutan har 

kursats om till euro (€) med respektive års kurs vid bokslutstidpunkten. Det är 

Europeiska Centralbankens (ECB) officiella kurser som används. Data om 

bolagsstyrningsvariablerna: styrelsens storlek, könsfördelningen samt 

revisionskommitténs aktivitet har även handplockats från boksluten. Bokslut endast 

utgivna på ett av de övriga nordiska språken har översatts till svenska för att utesluta så 

få bolag som möjligt ur samplet. Vidare för att undvika att utesluta observationer, har i 

några fall medelvärdet använts för att extrapolera observationerna gällande antalet 

möten revisionskommittén hållit. Detta har utförts endast då bolaget för alla år uppgett 

att det har en revisionskommitté och uppgett antal möten för tre år av fyra, och vars antal 

möten hållits förhållandevis stabila.  

I tabell 1 nedan presenteras hur dataurvalsprocessen gått till. Det ursprungliga samplet 

bestod av 96 finansiella institutioner, d.v.s. samtliga finansiella institutioner listade på 

någon av de nordiska börserna och lokaliserat i ett av de nordiska länderna. Ur samplet 

avlägsnas de bolag som inte har kalenderåret som räkenskapsår och de bolag vars totala 

tillgångar är mindre än 10miljoner euro i enlighet med undersökningen av Song, Thomas 

och Yi (2010). Vidare avlägsnas bolag som inte rapporterar verkligt värde per nivå, som 
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fusionerats eller listats först år 2013 eller senare samt observationer för vilka information 

saknas. Även de isländska bolagen avlägsnas eftersom de var så få till mängden och hade 

bristfällig rapportering. Det slutliga samplet består av 230 observationer. 

Tabell 1 Data urval och sampel 

Sökning i Orbis: Antal bolag Antal observationer 

Samtliga bolag listade på någon av de 
nordiska börserna 979  

Finansiella institutioner 101  

Lokaliserade i ett av de nordiska länderna 96   

Sammanlagt 96 384 

   

Avgränsningar:     

Räkenskapsår≠ kalenderår  8 

Små bolag  16 

Saknar data  60 

Uppger ingen hierarki  56 

Ingen hierarki åren 2011 & 2012  14 

Sammanlagt, hypotes 1 & 2   230 

Data om antal möten saknas  109 

Sammanlagt, hypotes 3   121 
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4.3 Metod  

En flitigt använd metod vid undersökning av värdetillförlitlighet är Ohlsons (1995) 

modell (se del 2.2.1) som och går ut på att företagets marknadsvärde är direkt relaterat 

till bokföringsvärdet subtraherat med dividender (Ohlson 1995). Denna avhandling 

använder en modifierad version av Ohlsons (1995) modell för att undersöka 

värdetillförlitligheten, som även använts i tidigare forskning (Song, Thomas & Yi 2010). 

Modellen testar sambandet mellan aktiepriser och tillgångar och skulder värderade till 

verkligt värde. För att öka jämförbarheten och minska stordriftsfördelar har alla 

variabler dividerats med antalet aktier, d.v.s. alla variabler är uträknade per aktie.  (Song, 

Thomas & Yi 2010; Barth and Clinch 2009).  

De bokförda värdena delas upp i tillgångar och skulder värderade till verkligt värde per 

nivå, samt i övriga tillgångar och skulder som inte är värderade till verkligt värde. På 

grund av den låga frekvensen i rapporteringen av skulder till verkligt värde, sammanslås 

skulder på nivå ett och två i enlighet med undersökningen av Song, Thomas och Yi 

(2010). 

Den modifierade Ohlson (1995) modellen som används för att estimera 

värdetillförlitlighetstestet ser ut som följande: 

Pyt= α0 + α1NFVAyt + α2FVA1yt + α3FVA2yt + α4FVA3yt + α5NFVLyt + α6FVL12yt  

       + α7FVL3yt+ β1NIyt + εyt   

(1) 

Beroende variabeln: 

P= pris per aktie för bolaget y vid bokslutstidpunkten t 

Oberoende variabler: 

NFVA, NFVL=de övriga tillgångar/skulder som inte är värderade till verkligt värde 

FVA1, FVA2, FVA3= Tillgångar till verkligt värde på de tre olika nivåerna i hierarkin 

FVL12, FVL3= Skulder till verkligt värde på nivå 1 och två, samt nivå 3 i hierarkin  

NI= rörelsevinst för bolaget, nettoinkomst/ nettoresultat  
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För att estimera bolagsstyrningsvariablernas inverkan på värdetillförlitligheten används 

en modell som bygger på den som presenterades ovan. Nedan i ekvation (2) 

representerar variabeln BOARD de tre olika bolagsstyrningsvariablerna som testas, dvs. 

FEMALE, SIZE eller AC MEET. Varje styrelsevariabel testas skilt för sig, men med 

samma regressionsekvation. BOARD finns med både som en självständig variabel och 

som en interaktionsvariabel (Song, Thomas & Yi 2010). I enlighet med Song, Thomas 

och Yi (2010) testas effekten av bolassgtyrningsvariablerna endast per nivå för tillgångar 

värderade till verkligt värde. Omfattningen av tillgångar värderade till verkligt värde 

överstiger den av skulder värderade till verkligt värde, då skulderna i samplet är av 

mycket mindre mängd och dessutom bristfälligt rapporterade (se tabell 2). Ekvationen 

som används för att estimera bolagsstyrningsvariablernas inverkan på 

värdetillförlitligheten ser ut som följande: 

Pyt= α0 + α1NFVAyt + α2FVA1yt + α3FVA2yt + α4FVA3yt + BOARD  

+ α2aFVA1yt * BOARD + α3aFVA2yt * BOARD + α4aFVA3yt * BOARD  

+ α5NFVLyt + α6FVL12yt + α7FVL3yt + β1NIyt + εyt 

(2) 

P, priset är den beroende variabeln. 

NFVA, NFVL, FVA1-3, FVL1-3 och NI, är oberoende variabler och  är de samma som 

i värdetillförlitlighetstestet.  

Vidare har följande oberoende bolagsstyrningsvariabler tillaggts: 

SIZE= Styrelsens storlek, mätt som antalet medlemmar i styrelsen 

FEMALE= Andelen kvinnor i styrelsen, mätt som antalet kvinnor jämfört med totala 

antalet medlemmar 

AC MEET= Revisionskommitténs aktivitet, mätt som antalet möten per räkenskapsår  
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5 RESULTAT 

I denna del presenteras och analyseras resultaten för avhandlingens undersökning. Först 

framförs deskriptiv statistik över samplet, vidare presenteras och diskuteras resultaten 

för de statistiska testerna och de uppställda hypoteserna godkänns eller förkastas.  

5.1 Deskriptiv statistik  

I tabell 2 nedan presenteras deskriptiv statistik för variablerna som används till att 

estimera värdetillförlitligheten hos verkliga värden. Alla variabler är uträknade per aktie 

och sampelstorleken är 230 observationer. Medelvärdet på aktiepriset är 10,38 euro, och 

medelvärdet för tillgångarna på nivå 1,2 och 3 är 20,00 euro, 37,18 euro och 33,61 euro 

respektive. För skulderna på nivå 1, 2 och 3 är respektive medelvärde 3,85 euro, 

42,48euro och 16,98 euro. Medelvärdet för nettoinkomsten (NI) är 1,97 euro.  

Tabell 2 Deskriptiv statistik 

 N=230 Min Max 
Medel-
värde 

Median 
Stand. 

avvikelse 
Percentil 

25 
75 

Värde > 
0 

Andel av 
tot.tillg/ 

skuld 

PRICE 0,11 42,09 10,38 9,27 8,04 4,42 14,06 100 %  

NFVA 0,01 3 873,16 175,6 91,05 375,96 3,60 195,04 100 %  

FVA 1 0,00 209,04 20,00 6,51 31,45 0,94 26,69 89 % 7,51 % 

FVA 2 0,00 890,78 37,18 7,39 100,06 0,07 27,20 83 % 13,96 % 

FVA 3 0,00 3 643,92 33,61 1,32 273,48 0,07 4,54 85 % 12,62 % 

NFVL 0,01 2 609,45 180,88 93,86 298,82 7,12 212,19 100 %  

FVL 12 0,00 2 032,63 46,33 0,53 216,52 0,01 14,38 75 % 17,40 % 

FVL 3 0,00 2 034,83 16,98 0,00 155,52 0,00 0,00 20 % 6,38 % 

NI – 6,54 31,57 1,97 1,08 3,93 0,35 2,13 100 %  

 
Ur tabell 2 framgår att största delen av tillgångarna och skulderna i medeltal klassificeras 

på nivå två i hierarkin, men för tillgångarna är skillnaden mellan nivå 2 och 3 liten. Av 

alla tillgångar till verkligt värde är 41 % på nivå 2 och 37 % på nivå 3 (inte i tabellen). 

Intressant nog är att minst mängd av tillgångarna klassificerade på nivå 1. För skulderna 

är skillnaderna större, där 67 % av alla skulder till verkligt värde är på nivå 2 och 27 % 

på nivå 3 (inte i tabellen). Vidare är även mängden tillgångar till verkligt värde större än 

mängden skulder till verkligt värde. Hur stor andel av totala mängden tillgångar och 

skulder som är värderade till verkligt värde per nivå framgår ur sista kolumnen i tabell 

2. Sammanlagt är 34,09% av de totala tillgångarna i samplet värderade till verkligt värde. 
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Skulder värderade till verkligt värde utgör 23,77 % av totala mängden skulder, vilket 

tyder på att användningen av skulder till verkligt värde inte är lika ofta förekommande.  

Näst sista kolumnen i tabell 2 (värde <0) beskriver den procentuella andelen 

observationer som rapporterar ett värde större än noll för de listade variablerna. Av 

samplets 230 observationer rapporterar 89 % tillgångar på nivå 1, 83 % rapporterar 

tillgångar på nivå 2 och 85 % rapporterar tillgångar på nivå 3. Sammanlagt rapporterar 

196 av 230 observationer tillgångar på nivå 3. Andelen observationer som rapporterar 

skulder till verkligt värde är av betydligt mindre mängd, jämfört med andelen som 

rapporterar tillgångar till verkligt värde. Endast 24 % av samplets observationer 

rapporterar skulder på nivå 1, 73 % rapporterar skulder på nivå 2 och 20 % skulder på 

nivå 3. Detta innebär att var femte observation rapporterar skulder på nivå 3.  

I tabell 3 nedan presenteras deskriptiv statistik över bolagsstyrningsvariablerna som 

används för att estimera hypoteserna 1,2 och 3. Sampelstorleken är 230 observationer 

för alla variabler, förutom för antalet möten för revisionskommittén då antalet 

observationer är 121 stycken. Styrelsestorleken består i medeltal av 8,17 medlemmar, och 

varierar från 4 medlemmar upp till 16 medlemmar. Andelen kvinnor i styrelsen varierar 

från 0 % upp till 75 %, med ett medelvärde på 31 %. I medeltal utgörs styrelser med andra 

ord av en tredjedel kvinnor och två tredjedelar män. Antalet kvinnor i styrelsen varierar 

från noll till sju stycken, med ett medeltal på 2,6 stycken, och sammanlagt 13 

observationer, d.v.s. 5,7 %, har endast män i styrelsen (inte i tabellen). I medeltal har 80 

% av observationerna (183 st.) en separat revisionskommitté (inte i tabellen). För de 

observationer som uppger antalet möten revisionskommittén håller är medeltalet 5,7 

möten per räkenskapsår. Antalet möten varierar från två möten upptill 19 möten per år.  
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Tabell 3 Deskriptiv statistik över bolagsstyrningsvariablerna 

Panel A: Deskriptiv statistik 

  
Medel- 
värde Median Min Max 

Stand. 
avvikelse 

Percentil 
25 75 N 

SIZE 8,17 8,00 4,0 16,00 2,57 6,00 9,00 230 

FEMALE 0,31 0,31 0,0 0,75 0,15 0,20 0,43 230 

AC MEET 5,70 5,00 2,0 19,00 2,93 4,00 6,00 121 
 

Panel B: Pearsons korrelationsmatris  

  SIZE FEMALE  AC MEET 

SIZE 1   

    

FEMALE 0,101 1  

(0,128)    

   

AC MEET -0,04 ,219* 1 

(0,701) (0,016)   

 

I korrelationsmatrisen i Panel B av tabell 3 framgår hur de olika oberoende variablerna 

är korrelerade sinsemellan. Sifforna med fetstil inom parentes anger p-värdena. Ur 

tabellen framgår att styrelsestorleken är positivt korrelerad med andelen kvinnor i 

styrelsen. Större styrelser kan med andra ord ha större andel kvinnor, vilket framstår 

logiskt, men korrelationen är inte statistiskt signifikant. Intressant nog är dock antalet 

möten som revisionskommittén håller negativt korrelerad med styrelsestorleken. 

Korrelationen är dock inte signifikant. Andelen kvinnor i styrelsen är positivt och 

signifikant korrelerad med antalet möten som revisionskommittén håller. En styrelse 

med större procentuell andel kvinnor tycks ha en mer aktiv revisionskommitté. 

Distributionen av observationerna per land framgår ur tabell 4. Flest observationer 

kommer från Norge (96 st.) och näst mest från Sverige (60 st.) Styrelsestorleken varierar 

mellan länderna och störst är styrelserna i danska bolag, med ett medeltal på 10 

medlemmar. I Norge och Sverige är styrelserna i medeltal nästan lika stora, med 8 

respektive 9 medlemmar. Styrelser i de finska bolagen är minst med ett medeltal på 6 

medlemmar. Andelen kvinnor är densamma i Danmark, Finland och Sverige där den 

procentuella andelen kvinnor i medeltal är 24 %. Norge har en större andel kvinnor, i 

medeltal 41 %, vilket stämmer överens med den lagstadgade kvoten om 40 % 
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könsrepresentation för respektive kön i Norska styrelser (Randøy et. al 2006). En separat 

revisionskommitté har 92 % av de danska bolagen i samplet, 83 % av de finska, 81 % av 

de norska och 65 % av de svenska. Antalet möten som revisionskommittéerna håller är i 

medeltal fem stycken i Danmark och Sverige, respektive sju stycken i Finland och Norge.  

Tabell 4 Distributionen av bolagsstyrningsobservationerna per land 

Distr. N SIZE FEMALE AC AC MEET 

DK 50 10 24 % 32 5 

FI 24 6 24 % 20 7 

NO 96 8 41 % 33 7 

SE 60 9 24 % 36 5 

Tot. 230   121  
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5.2 Värdetillförlitligheten per nivå i verkligt värde hierarkin 

Som ett preliminärt test undersöktes först värdetillförlitligheten på de olika nivåerna i 

verkligt värde hierarkin med en regressionsekvation (1) och resultaten presenteras i 

tabell 5 nedan. Tillgångarna (skulderna) per nivå anses vara värdetillförlitliga om deras 

koefficienter är positiva (negativa) och signifikant olika än noll (Song, Thomas och Yi 

(2010). Resultaten visar att värderingar på alla tre nivåer i verkligt värde hierarkin är 

värdetillförlitliga, både tillgångar och skulder oberoende av nivå. Koefficienterna för 

tillgångarna till verkligt värde har positiva förtecken, d.v.s. ett positivt samband med 

marknadspriset, och koefficienterna för skulderna till verkligt värde har ett negativt 

förtecken som förväntat (Song, Thomas & Yi 2010).   

Tabell 5 Värdetillförlitligheten hos verkliga värden per nivå 

  Coeff. t-stat. sig.   

Intercept 6,329 10,340 0,000 *** 

NFVA 0,201 3,776 0,000 *** 

FVA1 0,300 5,551 0,000 *** 

FVA2 0,248 4,451 0,000 *** 

FVA3 0,141 2,482 0,014 ** 

NFVL -0,225 -4,010 0,000 *** 

FVL12 -0,230 -4,102 0,000 *** 

FVL3 -0,120 -1,730 0,085 * 

NI 1,143 4,412 0,000 *** 
     

n 230    

Adj.R-squared 0,392       

*, ** och *** innebär statistisk signifikans på nivå 0,10, 0,05 och 0,01 respektive. 

För tillgångarna är värdetillförlitligheten högst på Nivå 1 och lägst på Nivå 3. För 

tillgångarna på Nivå 3 tycks värdetillförlitligheten vara lägre än för tillgångar som inte är 

värderade till verkligt värde. För tillgångar på Nivå 1 är koefficienten 0,300 vilket innebär 

att en ökning av tillgångarna på Nivå 1 med 1000 euro, ökar marknadsvärdet med 300 

euro. Koefficienten för nettoinkomsten (NI) är hög, med ett värde på 1,143, vilket 

indikerar att marknadsvärdet påverkas kraftigare av nettoinkomsten än av tillgångarna 

och skulderna. För skulderna är värdetillförlitligheten högst på Nivå 2, och även för 

skulderna tycks skulder på Nivå 3 vara mindre värdetillförlitliga än de övriga skulderna 

inte värderade till verkligt värde. Tillgångar på Nivå 1 och 2 framstår vara mer 

värdetillförlitliga än tillgångar som inte är värderade till verkligt värde vilket innebär att 

investerare värdesätter dessa tillgångar högre och är villiga att betala högre pris för 
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tillgångar på Nivå1 1 och 2 (Song, Thomas & Yi 2010). Antagandet i 

värdetillförlitlighetstestet stämmer, värdetillförlitligheten är högre på Nivå 1 och sjunker 

mot Nivå 3. 

I tabell 6 presenteras resultatet av värdetillförlitligheten hos verkliga värden åren före 

respektive åren efter att IFRS 13 trädde i kraft år 2013. Samplet delas upp i två grupper 

och samma regression testades skilt för bägge grupper. I första gruppen finns 

sammanslaget observationer för åren 2011 och 2012 (n=108) och i den andra gruppen 

observationerna för åren 2013 & 2014 (n= 122). Sampelstorleken är olika i gruppen före 

respektive gruppen efter att IFRS 13 trädde i kraft, eftersom flera bolag inte ännu åren 

2011 & 2012 bifogade en verklig värde hierarki i bokslutet och har därmed uteslutits. 

Tabell 6 Värdetillförlitligheten efter och före IFRS 13 

*, ** och *** innebär statistiks signifikans på nivån 0,10, 0,05 och 0,01 respektive. 

 

Resultaten visar att värderingar på alla tre nivåer i verkligt värde hierarkin är 

värdetillförlitliga för åren efter att IFRS 13 trätt i kraft. Åren innan IFRS 13 hade trätt i 

kraft har tillgångarna till verkligt värde på Nivå 3 ett negativt, men dock icke signifikant, 

samband med marknadspriset. Resultaten tyder på att IFRS 13 har haft en positiv 

inverkan på värdetillförlitligheten av verkliga värden. Koefficienterna för tillgångarna till 

verkligt värde är högre åren efter, vilket innebär ett starkare samband med 

marknadspriset.  

    2014 & 2013       2012 & 2011   

  Coeff. t-stat. sig.   Coeff. t-stat. sig.   

Intercept 5,623 6,248 0,000 *** 5,085 8,145 0,000 *** 

NFVA 0,351 3,556 0,001 *** 0,307 5,282 0,000 *** 

FVA1 0,471 5,101 0,000 *** 0,384 6,281 0,000 *** 

FVA2 0,376 3,806 0,000 *** 0,349 5,648 0,000 *** 

FVA3 0,235 2,519 0,013 ** -0,034 -0,435 0,664   

NFVL -0,381 -3,693 0,000 *** -0,326 -5,330 0,000 *** 

FVL12 -0,322 -3,374 0,001 *** -0,349 -5,573 0,000 *** 

FVL3 -0,237 -2,236 0,027 ** -0,894 -4,499 0,000 *** 

NI 0,794 1,772 0,079 * 0,740 2,847 0,005 ** 

           

n 122    108    
Adj.R-
squared 0,551       0,435       
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5.3 Bolagsstyrningvariabler och inverkan på värdetillförlitligheten 

I tabell 5 presenteras resultaten från regressionen där bolagsstyrningsvariablernas 

samband med värdetillförlitligheten testas. Hypoteserna 1-3 estimerar med andra ord 

huruvida investerare fäster olika vikt vid värderingarna till verkligt värde per nivå, 

baserat på bolagets bolagsstyrningsmekanismer. Regressionsekvation (2) har utförts 

skilt för varje oberoende variabel, det vill säga tre gånger. De oberoende variablerna har 

i tur och ordning lagts in som interaktiv variabel (BOARD) i ekvationen för att estimera 

interaktionen mellan respektive bolagsstyrningsvariabel och värdetillförlitligheten per 

nivå hos tillgångar till verkligt värde.  

Tabell 7 Bolagsstyrningsvariablerna och värdetillförlitligheten 

 SIZE     FEMALE     ACMEET   
Oberoende 
variabler Coeff. t-stat.  Coeff. t-stat.  Coeff. t-stat.  

Intercept 0,605 0,381  4,457 3,703 *** 8,313 4,494 *** 

NFVA 0,204 4,056 *** 0,258 4,574 *** 0,266 3,646 *** 

FVA1 0,604 7,694 *** 0,301 5,14 *** 0,219 2,612 *** 

FVA2 0,247 3,437 *** 0,329 5,328 *** 0,474 4,634 *** 

FVA3 0,266 4,206 *** 0,192 3,236 *** 0,242 0,845  

FVA1*BOARD -0,033 -5,156 *** 0,211 1,67 * 0,017 1,826 * 

FVA2*BOARD 0,003 0,438  -0,092 -1,395  -0,013 -1,167  

FVA3*BOARD -0,01 -3,501 *** 0,023 0,571  0,006 0,136  

NFVL -0,231 -4,376 *** -0,284 -4,781 *** -0,283 -3,778 *** 

FVL12 -0,237 -4,508 *** -0,284 -4,803 *** -0,328 -4,501 *** 

FVL3 -0,161 -2,437 ** -0,187 -2,428 ** -0,757 -3,564 *** 

NI 1,007 4,161 *** 0,847 3,079 *** 1,01 2,83 *** 

BOARD 0,667 3,63 *** 5,208 1,536  -0,542 -1,588  

             

n 230   230   121   

Adj.R-squared 0,480   0,406   0,507   
*, ** och *** innebär statistiks signifikans på nivå 0,10, 0,05 och 0,01 respektive. 

Koefficienterna för variablerna FVA1-3 anger värdetillförlitligheten då BOARD variabeln 

teoretiskt har värdet noll. Koefficienterna för FVA1-3 * BOARD anger i sin tur vilken 

inverkan variabeln BOARD har på priset för tillgångarna till verkligt värde per nivå. Med 

andra ord sagt, anger FVA1-3 * BOARD hur mycket koefficienten för FVA1-3 ändras då 

variabeln BOARD ändras med en enhet.  

Ur tabellen framgår att styrelsestorleken (SIZE) har ett negativt, signifikant samband 

med aktiepriset. Koefficienten för FVA1 är 0,604 i utgångsläget när SIZE =0. Då 
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styrelsestorleken ökar med en enhet, i detta fall med en medlem, minskar koefficienten 

för FVA1 signifikant med -0,033. Detta innebär att då styrelsen består av en medlem 

(SIZE =1) minskar värdetillförlitligheten hos FVA 1 till 0,571. Då styrelsen består av åtta 

medlemmar minskar värdetillförlitligheten till 0,604-(8*0,033)= 0,34. Resultaten tyder 

på att FVA1 har en positiv värdetillförlitlighet, men den positiva inverkan minskar 

signifikant för värdetillförlitligheten hos tillgångar på nivå 1 och 3 i takt med att styrelsen 

växer. Detta stämmer överens med antagandet om att större styrelser är mindre effektiva 

i sin roll som övervakare (Eisenberg, Sundgren & Walls 1998; Jensen 1993). Det 

signifikanta, negativa sambandet mellan storleken och värdetillförlitligheten hos 

tillgångarna på Nivå 1 och 3 gör att hypotes 1 inte kan förkastas.  

Andelen kvinnor (FEMALE) i styrelsen har ett signifikant, positivt samband med 

aktiepriset. Resultaten tolkas på samma vis som för SIZE. För styrelser som endast består 

av män (FEMALE = 0) är koefficienten för FVA1 0,301. Då antalet kvinnor ökar till en, 

ökar även koefficienten för FVA1 med 0,211. Ju fler kvinnor det finns i styrelsen desto 

mer stiger även värdetillförlitligheten hos FVA1. Resultaten är i linje med tidigare 

forskning som funnit att en högre grad könsdiversitet i styrelser kan leda till bättre 

övervakning av ledningen och ökad transparens (Gul, Srinidhi och Ng 2011; Adams och 

Ferreira 2009). För Nivå 2 och 3 hittas ingen signifikant inverkan på 

värdetillförlitligheten då antalet kvinnor ökar. Eftersom andelen kvinnor ändå har ett 

signifikant positivt samband med aktiepriset tillgångarna på Nivå 1 kan inte hypotes 2 

förkastas.  

Som ett ytterligare test undersöktes huruvida Norges könskvot på 40 % haft en inverkan 

på värdetillförlitligheten. Samplet delades upp i två grupper, där observationerna från 

Norge jämfördes med dem i Sverige och Danmark (inte i tabell).  Danmark och Sverige 

slogs ihop till en jämförelsegrupp eftersom deras bolagsstyrningsvariabler och 

sampelstorlek bättre motsvarande den i Norge. Finland uteslöts p.g.a. att antalet 

observationer var mycket färre. Resultaten visar att då länderna analyseras skilt för sig 

finns ingen positiv interaktionseffekt mellan andelen kvinnor och värdetillförlitligheten. 

Tvärtom påträffas ett negativt samband mellan andelen kvinnor och 

värdetillförlitligheten för tillgångar på nivå 3 för bägge grupperna.  

Revisionskommitténs aktivitet (AC MEET) har ett positivt, signifikant samband med 

aktiepriset. För en icke-aktiv revisionskommitté (AC MEET = 0) är koefficienten hos 

FVA 1 0,219. Då antalet möten ökar med en enhet, ökar även värdetillförlitligheten hos 

tillgångarna med 0,017. Resultaten visar att värdetillförlitligheten ökar då 
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revisionskommittén är mer aktiv. I enlighet med tidigare forskning tyder resultaten på 

att en aktiv kommitté bättre klarar av att övervaka den finansiella rapporteringen, stärka 

kvaliteten och därigenom öka tillförlitligheten (Xie, Davidson & DaDalt 2002; Abbott, 

Parker och Peters 2004). Utgående från detta positiva och signifikanta samband kan 

hypotes 3 inte förkastas.  

5.4 Kontroll 

Eftersom resultaten ur ekvation 1 indikerar att marknadsvärdet påverkas kraftigare av 

nettoinkomsten än av tillgångarna och skulderna, utförs värdetillförlitlighetstestet en 

gång till men utan att inkludera NI, nettoinkomst (Song, Thomas & Yi 2010). Resultaten 

presenteras i tabell 9 och det framgår att alla värderingar är tillförlitliga. Även då 

nettoinkomsten exkluderas är koefficienterna positiva (negativa) för tillgångarna 

(skulderna). En liten ändring hos koefficienterna för bolagsstyrnignsvariablerna 

påträffas då NI exkluderas. För tillgångarna har koefficientens värde ökat, d.v.s. närmat 

sig 1, och för skulderna har den minskat, närmat sig -1.  

Tabell 8 Värdetillförlitligheten utan NI 

    ALL     SIZE     FEMALE     
AC 

MEET   
Independent 
variables Coeff. t-stat.   Coeff. t-stat.   Coeff. t-stat.   Coeff. t-stat.   

Intercept 6,313 9,910 *** -0,281 -0,172  3,943 3,245 *** 8,305 4,352 *** 

NFVA 0,344 7,834 *** 0,331 8,016 *** 0,371 8,536 *** 0,393 6,664 *** 

FVA1 0,432 9,205 *** 0,739 9,963 *** 0,382 7,150 *** 0,325 4,205 *** 

FVA2 0,394 8,453 *** 0,370 5,426 *** 0,451 9,372 *** 0,609 6,524 *** 

FVA3 0,270 5,350 *** 0,383 6,528 *** 0,295 5,907 *** 0,258 0,872  
FVA1*BOARD     -0,035 -5,303 *** 0,309 2,482 ** 0,018 1,830 * 

FVA2*BOARD     0,003 0,538  -0,116 -1,738 * -0,016 -1,434  

FVA3*BOARD     -0,010 -3,427 *** 0,036 0,873  0,020 0,413  

NFVL -0,372 -7,874 *** -0,361 -8,187 *** -0,400 -8,571 *** -0,415 -6,830 *** 

FVL12 -0,376 -7,981 *** -0,367 -8,339 *** -0,399 -8,530 *** -0,433 -6,673 *** 

FVL3 -0,241 -3,623 *** -0,270 -4,297 *** -0,293 -4,190 *** -0,759 -3,463 *** 

BOARD     0,773 4,102 *** 6,467 1,885 * -0,513 -1,457  

                 

n 230   230   230   121   

Adj.R-squared 0,341     0,441     0,383     0,475     
*, ** och *** innebär statistiks signifikans på nivå 0,10, 0,05 och 0,01 respektive. 

Gällande bolagsstyrningsvariablerna inverkan på värdetillförlitligheten finns det nästan 

inga signifikanta skillnader, beroende på om NI är inkluderat eller ej. Storleken påverkar 
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fortfarande negativt och signifikant sambandet mellan FVA och aktiepriset, och 

revisionskommitténs aktivitet en positiv inverkan. Andelen kvinnor påverkar positivt 

värdetillförlitligheten för tillgångar på Nivå 1. För andelen kvinnor i styrelsen finns dock 

en skillnad i värdetillförlitligheten då NI utesluts ur ekvationen. Som framgår ur tabell 9 

har andelen kvinnor intressant nog ett negativt, signifikant samband med 

värdetillförlitligheten på Nivå 2. Detta innebär att då NI utesluts har andelen kvinnor en 

negativ inverkan på värdetillförlitligheten hos FVA2, men sambandet är endast 

signifikant på 0,10 nivån.  

5.5 Analys av resultaten  

Trots att värdetillförlitligheten gällande verkliga värden har varit kraftigt omdebatterat 

har ändå verkliga värden visat sig vara värdetillförlitliga för investerare på alla nivåer i 

hierarkin (bl.a. Song, Thomas & Yi 2010). Vidare har tidigare forskning antagit att 

värdetillförlitligheten är högre på Nivå 1 och 2 jämfört med Nivå 3, eftersom 

informationsasymmetrin och risken att fel vid värderingen uppstår är störst för 

värderingar på Nivå 3 (Song, Thomas & Yi 2010). Resultaten i studien av Song, Thomas 

och Yi 2010 finner att tillgångar värderade på Nivå 2 är snäppet mer värdetillförlitliga än 

de på Nivå 1, och att både värderingar på Nivå 1 & 2 är signifikant mer värdetillförlitliga 

än de på Nivå 3 (Song, Thomas & Yi 2010).  Resultaten i denna avhandlings 

undersökning stämmer överens med tidigare forskning. Värderingar på alla tre nivåer i 

hierarkin är värdetillförlitliga och värderingar på Nivå 1 och 2 är mer tillförlitliga än de 

på Nivå 3. Till skillnad från tidigare forskning finner resultaten i denna avhandling att 

tillgångar på Nivå 1 har högst värdetillförlitlighet.   

Vidare testas skillnader i värdetillförlitligheten före respektive efter att IFRS 13 trädde i 

kraft. Resultaten i denna avhandling finner att IFRS 13 haft en positiv inverkan på 

värdetillförlitligheten hos tillgångar till verkligt värde. Koefficienterna för FVA1-3 är 

snäppet högre åren efter att IFRS 13 trätt i kraft, vilket indikerar ett starkare samband 

med aktiepriset. IFRS 13 ser ut att ha haft en ringa, positiv inverkan på marknaden och 

investerarnas syn på värderingarnas tillförlitlighet.  

Eftersom resultaten i värdetillförlitlighetstestet indikerar att marknadsvärdet påverkas 

kraftigare av nettoinkomsten (NI) än av tillgångarna och skulderna, utförs 

värdetillförlitlighetstestet en gång till men utan att inkludera NI. (Song, Thomas & Yi 

2010). Resultaten förändras inte då NI exkluderas, fortfarande är värderingarna på alla 
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nivåer värdetillförlitliga (se tabell 9). Även då nettoinkomsten exkluderas är 

koefficienterna positiva (negativa) för tillgångarna (skulderna) som förväntat.  

Tidigare forskning och teori inom bolagsstyrning antar att en stark bolagsstyrning klarar 

av att minska informationsasymmetrin överlag och begränsa ledningens incitament. 

Huruvida bolagsstyrningen klarar av att påverka värdetillförlitligheten specifikt hos 

värderingar till verkligt värde är vad denna avhandling undersöker. Hypoteserna 1-3 

estimerar med andra ord huruvida investerare fäster olika vikt vid värderingarna till 

verkligt värde per nivå, baserat på bolagets bolagsstyrningsmekanismer. Som svar på 

forskningsfrågan i denna avhandling tyder resultaten på att svaret är jakande. Då 

hypotes 1-3 estimeras finnes signifikanta samband mellan bolagsstyrningsvariablernas 

inverkan på värdetillförlitligheten.  

Styrelsestorleken har ett negativt, signifikant samband med värdetillförlitligheten hos 

tillgångar på Nivå 3 vilket stämmer överens med antagandet om att större styrelser är 

mindre effektiva i rollen som övervakare (Yermeck 1996). En större styrelse antas 

utsättas för free-riding problem och oklarheter gällande vem som har ansvar för 

beslutsfattande (Eisenberg, Sundgren & Walls 1998; Jensen 1993). Lipton och Lorsh 

(1992) föreslog att då styrelsemedlemmarna är fler än sju eller åtta personer, antas 

styrelsen bli mer ineffektiv och dessutom blir det lättare för Vd:n att ta över kontrollen 

över arbetet (Lipton & Lorsch 1992, citerade i Jensen 1993). I denna avhandlings sampel 

består styrelserna i medeltal av 8 personer men ändå påträffas en effekt av 

styrelsestorleken. Detta är i linje med resultaten i Eisenberg, Sundgren och Wells (1998) 

studie som påvisar att storleken har en effekt på värdetillförlitligheten även i medelstora 

företag med mindre styrelser.  

Andelen kvinnor i styrelsen har ett signifikant, positivt samband med 

värdetillförlitligheten hos tillgångarna på Nivå 1. Detta tyder på att tillgångar på Nivå 1 

uppfattas som mer värdetillförlitliga i bolag med större könsdiversifiering. Resultaten är 

i linje med tidigare forskning som funnit att en högre grad könsdiversitet i styrelser kan 

leda till bättre övervakning genom mer aktivt deltagande och starkare kontroll av 

ledningen och ökad transparens (Gul, Srinidhi och Ng 2011; Adams och Ferreira 2009). 

Investerarna tycks uppfatta en större könsdiversifiering som något positivt, då 

värdetillförlitligheten har ett positivt samband med aktiepriset för tillgångar på Nivå 1 i 

denna undersökning.  
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Revisionskommitténs aktivitet visar sig även ha ett positivt, signifikant samband med 

värdetillförlitligheten hos tillgångarna värderade på Nivå 1. I enlighet med tidigare 

forskning tyder resultaten på att en aktiv revisionskommitté bättre klarar av att övervaka 

den finansiella rapporteringen, stärka kvaliteten och därigenom öka tillförlitligheten 

(Xie, Davidson & DaDalt 2002; Abbott, Parker och Peters 2004). En revisionskommitté 

som är i aktiv kontakt med den interna revisorn antas hållas bättre uppdaterad gällande 

bokförings- och redovisnings angelägenheter i bolaget, och klara av att på ett proaktivt 

sätt förebygga att problem uppstår (Scarbrough et al. 1998). 

Som nämnts tidigare antas styrelsens roll ha en inverkan på värderingar på Nivå 3 

eftersom dessa är mest utsatta för informationsasymmetrin. I denna avhandling har 

dock endast storleken en inverkan på värdetillförlitligheten hos tillgångar på Nivå 3. 

Andelen kvinnor samt revisionskommitténs aktivitet har endast en signifikant inverkan 

på värdetillförlitligheten hos tillgångar på Nivå 1. Trots att resultaten inte finner flera 

samband mellan bolagsstyrnignsvariablerna och värdetillförlitligheten hos tillgångar på 

Nivå 3, hittas ändå signifikanta samband för Nivå 1 vilket indikerar att de utvalda styrelse 

variablerna är av intresse för investerare och kommer åt att påverka 

informationskvaliteten hos värderingar till verkligt värde.  
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6 SAMMANFATTNING 

Denna avhandlings syfte är att undersöka huruvida olika bolagsstyrningsmekanismer 

påverkar värdetillförlitligheten hos finansiella instrument värderade till verkligt värde. 

Forskningsfrågan som ställs upp är följaktligen: Har bolagsstyrningsvariabler en 

inverkan på värdetillförlitligheten hos finansiella instrument värderade till verkligt värde 

i norden? För att besvara forskningsfrågan undersöks sambandet med en 

regressionsekvation på ett sampel bestående av finansiella institutioner i Norden, åren 

2011- 2014. Norden väljs eftersom detta samband inte tidigare undersökts i de nordiska 

länderna och eftersom de nordiska länderna har en unik bolagsstyrningsmodell som är 

intressant att utforska. 

I teori delen beskrevs den informationsasymmetri som råder på marknaden i och med 

separationen av ägandet och ledning, samt styrelsens viktiga uppgift som intern 

bolagsstyrningsmekanism att övervaka ledningen och samordna ledningens intressen 

med ägarnas. Denna avhandling fokuserar på problematiken som uppstår i och med 

informationsasymmetrin kring värderingar till verkligt värde. Eftersom värderingarna är 

utsatta för ledningens subjektivitet samt systematiska och osystematiska värderingsfel, 

påverkar dessa investerares syn på värdetillförlitligheten hos värderingarna.   

En stark bolagsstyrning minskar informationsasymmetrin, genom ökad kontroll över 

ledningen och leder därigenom till högre kvalitet av den finansiella rapporteringen, visar 

resultaten i tidigare forskning. (John & Senbet 1998; Song, Thomas & Yi 2010; Bhagat & 

Bolton 2008). Styrelsen är en av de viktigaste bolagsstyrningsmekanismerna och dess 

sammansättning, struktur och aktivitet har visat sig påverka kvaliteten av arbetet 

styrelsen utför. I denna avhandling testas sambandet mellan värdetillförlitligheten och 

följande oberoende styrelsevariabler: styrelsestorleken, andelen kvinnor samt 

revisionskommittén aktivitet. Vidare testas huruvida verkliga värden överlag är 

värdetillförlitliga och ifall det förekommer skillnader mellan åren innan respektive efter 

att IFRS 13 trädde i kraft.  

Först utfördes ett värdetillförlitlighetstest över huruvida verkliga värden överlag är 

värdetillförlitliga. Detta har inte undersökt i Nordiska bolag tidigare och ger intressant 

tilläggsinformation. Resultaten tyder på att FVA 1 & FVA 2 är mer värdetillförlitliga än 

FVA3 och är i linje med tidigare forskning och teori. Det är mer allmänt att bolag 

rapporterar tillgångar till verkligt värde än skulder till verkligt värde. Tillgångar på Nivå 

1 visar sig vara mest värdetillförlitliga.  
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Som svar på forskningsfrågan tyder resultaten på att svaret är jakande. Gällande 

bolagsstyrningens inverkan finnes signifikanta samband mellan de utvalda 

styrelsevariablerna och värdetillförlitligheten hos verkliga värden. Styrelsens storlek har 

ett negativt samband med värdetillförlitligheten, vilket tyder på att större styrelser är 

mindre effektiva i sin roll som övervakare (Yermeck 1996; Eisenberg, Sundgren & Walls 

1998; Jensen 1993). Andelen kvinnor i styrelsen och revisionskommitténs aktivitet har 

båda positiva, signifikanta samband med värdetillförlitligheten. Detta tyder på att 

marknaden och investerarna uppskattar en högre grad av könsdiversifiering och 

uppfattar en mer aktiv revisionskommitté som positivt med tanke på 

värdetillförlitligheten hos värderingarna till verkligt värde.  

Denna undersökning bidrar till tidigare forskning inom både bolagsstyrning och 

värdetillförlitlighet. Denna undersökning är den första att testa sambandet mellan 

bolagsstyrningsvariablernas inverkan på värdetillförlitligheten i Nordiska bolag. Det är 

även den första studien att testa huruvida investerare uppfattar värderingar till verkligt 

värde i norden som värdetillförlitliga överlag. Undersökningen fokuserar på individuella 

styrelsevariabler, som en del av bolagsstyrningen, och hur dessa inverkar på 

investerarnas uppfattning av värdetillförlitligheten. I och med att signifikanta samband 

påträffas indikerar detta att de utvalda styrelse variablerna är av intresse för investerare 

och kommer åt att påverka informationskvaliteten hos värderingar till verkligt värde.   

Undersökningen är avgränsad till finansiella institutioner och kan inte generaliseras till 

andra industrier Den är även avgränsad till de nordiska länderna och kan inte 

generaliseras till andra länder, bl.a. eftersom värdetillförlitligheten påverkas av externa 

och interna mekanismer som varierar länder emellan. Eftersom antalet finansiella 

institutioner är relativt få i Norden undersöktes dessa bolag för fyra år, 2011-2014 vilket 

kan göra att likheter mellan observationerna kan finnas mellan åren för samma bolag. 

Anledningen till detta är att styrelsen ofta inte byts ut varje år och att innehållet bolagens 

balansräkningar inte varierar så mycket med åren. Bolagen har dessutom antagligen haft 

samma struktur, kultur, verksamhetsbanor samt rykte under dessa fyra år, vilket kan 

tänkas påverka värdetillförlitligheten och resultaten.  

6.1 Förslag till fortsatt forskning 

Som förslag till fortsatt forskning vore det intressant att utvidga antalet styrelsevariabler 

som undersöks för att få en bredare helhetsbild över styrelsens inverkan på 

värdetillförlitligheten. Exempel på variabler som tidigare forskning testat för i andra 
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länder är styrelsemedlemmarnas erfarenhet, expertis, ålder och nationalitet. Vidare vore 

det intressant att kombinera både externa och interna bolagsstyrningsvariabler för att 

ytterligare ta fasta på vad som inverkar på värdetillförlitligheten i en nordisk miljö. 

Eftersom det i norden även finns specifika externa mekanismer, så som starkt 

minoritetsskydd och överlag ett starkt investerarskydd, skulle det vara intressant att 

testa dessa externa mekanismers inverkan på värdetillförlitligheten. Eftersom antalet 

finansiella institutioner är så få i Norden och sampelstorleken blir mindre då den delas 

upp i grupper, kunde även skillnader mellan Norden och Tyskland, eller Norden och 

Europa jämföras. Då skulle speciellt bra skillnader mellan bolagsstyrningsvariablerna i 

olika länder komma fram.  
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