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Den tredje juli 2016 träder ESMA:s riktlinjer om presentation av 

alternativa prestationsmått (APM) ikraft. Bakgrunden till 

riktlinjerna är att nuvarande reglering ansetts bristfällig eftersom 

företag haft möjlighet att presentera APM på ett subjektivt sätt 

till användares nackdel.  

 

Är ESMA:s riktlinjer rörande presentationen av APM befogade 

med avseende på den reglering som finns idag?  

 

Författarnas syfte med uppsatsen är att undersöka om nuvarande 

möjlighet till presentation av APM är i behov av ny reglering. 

 

Det är författarnas uppfattning att ESMA:s riktlinjer är befogade 

och nödvändiga för att hantera den nuvarande problematiken 

avseende presentation av APM.  

 

Uppsatsen bidrar med kunskap som bekräftar att presentationen 

av APM är i behov av ytterligare reglering. 
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On the third of July 2016 ESMA’s guidelines regarding the 

presentation of Alternative Performance Measures (APM) will 

enter into force. Current regulation has been regarded as 

deficient and companies have had the opportunity to present 

APM subjectively to the detriment of users.  

 

Are ESMA’s guidelines regarding the presentation of APM 

justified considering current regulations? 

 

The purpose of the thesis is to examine whether current 

opportunities to present APM are in need of new regulation. 

 

It is the opinion of the authors that ESMA’s guidelines are 

justified and necessary in order to handle the current problems of 

companies’ possibility to present APM.  

 

The thesis confirms that the presentation of APM is in need of 

further regulation. 
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APM,	  Non-‐GAAP	  eller	  non-‐IFRS	  
 

Begreppet alternativa prestationsmått (APM) innebär ett mått eller en presentation av ett 

företags prestation som inte finns definierad i någon redovisningsstandard. Begreppet 

non-GAAP är det vanligast förekommande begreppet på APM och har sitt ursprung i 

Financial Accounting Standard Board (FASB). APM, Non-GAAP, non-IFRS är 

synonymer (IFRS 2015) och fortsättningsvis i denna uppsats kommer begreppet APM 

användas för att påpeka att det är ett prestationsmått som inte finns definierat i några 

redovisningsstandarder, oavsett om standarderna är utfärdade av International 

Accounting Standard Board (IASB) eller FASB. 

 

Användare av finansiella rapporter är enligt IASB:s Föreställningsram investerare, 

långivare, anställda, leverantörer, myndigheter och samhället i övrigt (IASB 2010). 

 

Definitioner	  

Av ovanstående beskrivningar har författarna valt följande definitioner på APM och 

användare: 

•   APM är ett prestationsmått eller beskrivande text om prestationen i ett företag, 

vilket inte finns definierat i normgivarnas redovisningsstandarder. 

•   Användare är alla som använder finansiella rapporter för att tillfredsställa sitt 

informationsbehov vid ekonomiskt beslutsfattande. 
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1.	  Inledning	  

Uppsatsen inleds med att författarna återger bakgrundsinformation till den reglering 

som ligger till grund för problematiseringen som följer. Problematiseringen utgör 

grunden för uppsatsens syfte och den aktuella frågeställningen. 

Författarna intresserade sig för uppsatsens ämne efter att ha studerat ett flertal 

redovisningskurser vid Linköpings universitet. När författarna förstod hur regleringen 

kring redovisning är uppbyggd och vilka begrepp redovisningen ska präglas av, 

fascinerades författarna över hur reglering avseende olika prestationsmått kan vara så 

ofullständig. Allteftersom författarna kom i kontakt med alternativa prestationsmått 

(APM), i såväl utbildnings- som i privata sammanhang, växte intresset. När författarna 

sedan skulle skriva sin uppsats inom redovisning och förstod hur aktuell diskussionen 

kring APM är, kändes ämnesvalet självklart. 

	  

1.1	  Problembakgrund	  

Noterade företag i Europa ska följa den internationella redovisningsstandarden 

International Financial Reporting Standards (IFRS) (EG 1606/2002). Företagets 

presentation av finansiella rapporter ska enligt IFRS präglas av jämförbarhet, 

begriplighet, tillförlitlighet och relevans. Dessa principer ska säkerställa att företagets 

finansiella rapporter ger en rättvisande bild av företagets finansiella ställning och 

prestationer (IASB 2010). Utöver den information som måste presenteras enligt IFRS, 

har företag möjlighet att presentera APM i såväl resultaträkningen som i den 

information vid sidan av IFRS finansiella rapporter, vilket IFRS inte reglerar (Scheja 

2009). Det kan exempelvis vara i löpande text innan resultaträkningen.  

 

European Securities Markets Authority (ESMA) är ett övervakningsorgan, självständigt 

från den Europeiska Unionen (EU). ESMA har till uppgift att säkerställa stabilitet hos 

det finansiella systemet inom EU, genom att öka skyddet för användare och främja en 

stabil och välfungerande finansiell marknad (ESMA 2016a). ESMA har möjlighet att 

införa nya riktlinjer om nuvarande reglering på ett område anses bristfällig (ESMA 

2010). 
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”I quite like non-GAAP measures: they help me 

increase my understanding of the business.”  

(PwC 2007, s. 24) 

 

Finansiella rapporter är viktiga som informationskällor vid ekonomiskt beslutsfattande 

(Hellman 2000). Viktigast av de finansiella rapporterna är resultaträkningen, men även 

löpande text vid sidan av resultaträkningen är av stor betydelse för användarna (ibid.). 

Varken forskning eller normgivning har visat att det endast finns ett resultatbegrepp 

som bör användas som prestationsmått (Scheja 2009). I praktiken presenterar företag 

egna versioner av resultatbegrepp som prestationsmått. Det förstärker den upplevda 

betydelsen av prestationsmåttet för användarna i och med avsaknaden av hur 

prestationsmåttet ska definieras (Barker 2004). Upprättare av finansiella rapporter 

utsätts ibland för påtryckningar för att justera resultatmått (Carlsson & Sandell 2014), 

vilket gör att förekomsten av olika poster i ett APM är vanligt förekommande (Cornell 

& Landsman 2003). Detta resulterar i ett inkonsekvent presenterande av APM (ibid.). 

Det har dock påvisats att subjektiva bedömningar, och de prestationsmått som baseras 

på dessa bedömningar, har varit eftertraktade och viktiga för användare av finansiella 

rapporter (Carlsson & Sandell 2014). Användare anser att IFRS prestationsmått inte 

utgör tillräckliga underlag för analys av företag1. 

 

”I don’t necessarily trust the non-GAAP measures 

that companies give me. But I wouldn’t ban them; 

I’d just like to see some ground rules.”  

(PwC 2007, s. 24) 

 

De prestationsmått som finns definierade i IFRS ska vara de primära prestationsmått 

som företag presenterar i sina finansiella rapporter (Hoogervorst 2015). Användare av 

finansiella rapporter ska kunna lita på att dessa mått är jämförbara, begripliga och 

transparenta. Däremot ställer IFRS inte upp några hinder mot att APM presenteras, så 

länge APM tillför något till de finansiella rapporterna (ibid.). APM får dock inte vara 

missvisande eller framhållas tydligare än de mått som definieras i IFRS (ibid.). 

International Accounting Standard Board (IASB) har inte ambitionen att ta bort APM, 

                                                
1 Mikael Scheja, ekon.dr, auktoriserad revisor och chef för Accounting Consulting Services på PwC. Telefonintervju 10 maj 2016. 
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men tror samtidigt att det skulle underlätta för användare om upprättare var tvungna att 

presentera APM mer strikt (ibid.). 

 

På grund av utformningen av tidigare reglering har kritik riktats mot hur APM får 

presenteras. Kritiken bottnar i att företag under lång tid har haft möjlighet att presentera 

APM på ett godtyckligt sätt utan krav på tydliga definitioner eller upplysningar, trots att 

företag i övrigt följer nuvarande standarder. Kritiken ledde till att ESMA tog fram nya 

riktlinjer om presentation av APM, vilka presenterades i oktober 2015. Sverige och 

övriga länder i EU har valt att följa dessa riktlinjer (ESMA 2016b). Av ESMA:s 

riktlinjer (ESMA 2015) kan konstateras att följande områden reviderats:  

 

i)   en definition av begreppet APM har tillkommit,  

ii)   upprättarens ansvar för tydliga upplysningar vid angivande av APM, samt 

hur APM har beräknats eller tagits fram, har blivit strängare,  

iii)   APM ska presenteras på ett lättillgängligt sätt och med tydliga etiketter,  

iv)   APM ska stämmas av med det mått som angivits i enlighet med tidigare krav 

på redovisning av finansiella rapporter,  

v)   APM ska förklaras för att öka relevans och tillförlitlighet för användarna,  

vi)   APM får inte presenteras på ett sätt som får informationen att framstå som 

mer relevant än den information som måste anges enligt IFRS,  

vii)   APM ska presenteras tillsammans med information från tidigare år, eller för 

prognosticerade år, för att skapa jämförbarhet samt,  

viii)   sättet att presentera APM ska vara konsekvent över tiden.  

 

1.2	  Problematisering	  

Tidigare studier avseende hur APM presenteras visar att en överväldigande majoritet av 

företagen på Nasdaq Stockholm (hädanefter Stockholmsbörsen) använder APM i sina 

finansiella rapporter (Scheja 2009), samt att företag använder flera olika varianter av 

APM (Zhou & Öhlin 2010). Nästan alla APM är dessutom företagsspecifika och saknar 

definitioner, varför jämförbarheten blir låg (Scheja 2009). Det är även vanligt att företag 

väljer att presentera APM i löpande text vid sidan av de finansiella rapporter som finns 

definierade i international Accounting Standard 1 (IAS 1) och därmed omfattas dessa 

APM inte av IFRS (ibid.).  
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Vanliga exempel på APM är Earnings Before Interest and Taxes (EBIT) och Earnings 

Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization (EBITDA) (Scheja 2009). Det 

finns inte angivet redovisningsstandarder att EBIT eller EBITDA ska presenteras, men 

det står å andra sidan inte att de inte får presenteras (ibid.). Uppdaterade 

redovisningsstandarder från och med 2016 redogör dock för att om delsummor, likt 

EBIT och EBITDA, presenteras i resultaträkningen måste de vara begripliga, tydliga, 

konsekventa över tid och får inte presenteras mer framträdanden än IFRS-‐‑

prestationsmått (IAS 1 2016, p. 85A, B). Problematiken med EBIT och EBITDA är att 

det som ingår i det ena företagets EBIT inte nödvändigtvis behöver ingå i det andra 

företagets (Barker 2004), varför jämförelsen mellan företagens APM blir svår. Om 

användare fokuserar på APM tar de företagens subjektiva prestationsmått mer i 

beaktning, än om de hade valt att fokusera på de ojusterade prestationsmått som 

presenteras enligt redovisningsstandarder (Standard & Poor 2013). När APM studeras är 

det viktigt att beakta att APM representerar en selektiv finansiell prestation av företaget, 

vilken sällan är opartisk (Hoogervorst 2015).  

 

1.3	  Problemformulering	  

Författarna har konstaterat att APM som företag själva konstruerar och presenterar inte 

är specifikt reglerade i dagens redovisningsstandarder. Redovisningen ska präglas av 

jämförbarhet, begriplighet, tillförlitlighet och relevans (IASB 2010), vilket blir svårt när 

företagen subjektivt kan välja ut information som de själva definierar i olika 

prestationsmått. Samtidigt som studier visar på hur vanligt och hur inkonsekvent 

presentationen av APM är (Scheja 2009; Zhou & Öhlin 2010), visar andra studier att 

användare av finansiella rapporter önskar mer reglering kring APM (PwC 2007). IASB 

vill inte förbjuda APM, men dessa får inte framhållas tydligare än de få prestationsmått 

som finns definierade i redovisningsstandarder (Hoogervorst 2015). 

 

Grundat i problemformuleringen ovan avser författarnas studie bidra med svaret på 

följande frågeställning: 

 

•   Är ESMA:s riktlinjer rörande presentationen av APM befogade med avseende 

på den reglering som finns idag? 
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1.4	  Syfte	  

Författarnas syfte med uppsatsen är att undersöka om nuvarande möjlighet till 

presentation av APM är i behov av ny reglering. 

 

1.5	  Avgränsningar	  

Studien är avgränsad till att undersöka om företag som är noterade på 

Stockholmsbörsen, vilka upprättar sin redovisning i enlighet med IFRS och RFR 1.1, är 

i behov av ny reglering rörande hur APM får presenteras. Hur regleringen och 

normeringen bör se ut är inte något som denna studie ämnar att besvara, utan syftet är 

endast att undersöka om behov av ny reglering finns eller inte. Urvalet ur populationen i 

författarnas undersökning av företags årsredovisningar är begränsad till tio stycken. 

Författarna rekommenderar att läsaren har grundläggande kunskaper inom redovisning 

för att underlätta förståelsen av uppsatsens innehåll. 
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2.	  Metod	  

I uppsatsens metodkapitel redogörs för hur studien genomförts. Författarna redogör för 

studiens forskningsstrategi, forskningsansats, samt motiverar den datainsamlingsmetod 

och det urval som använts. Kapitlet avslutas med de etiska riktlinjer som studien följer 

och den kritik som kan riktas mot studien. 

2.1	  Forskningsstrategi	  och	  forskningsansats	  

Författarnas studie är en fallstudie och studerar ingående ett specifikt fall. I fallstudier är 

det fallet som sådant forskare intresserar sig för och vill förklara, för att fallet sedan ska 

kunna ligga till grund för en teoretisk analys (Bryman & Bell 2013). Studiens 

forskningsstrategi är kvalitativ med induktiv ansats. Kvalitativ forskning kan beskrivas 

som ett tillvägagångsätt där specifika egenskaper och kvaliteter studeras och förklaras 

(Rienecker, Stray Jørgensen, Hedelund, & Lagerhammar 2008). Forskarnas fokus är att 

försöka förstå och förklara det enskilda fallet istället för att kvantifiera data (Alvehus 

2013; Bryman & Bell 2013). Induktiv inriktning innebär att teori blir ett resultat av 

studien och förenklade slutsatser konstateras med hjälp av de observationer forskare 

genomfört (Rienecker m.fl. 2008) Författarnas analyser och slutsatser kan tolkas i 

enlighet med hermeneutiken. Hermeneutiken är ett humanistisk synsätt och förespråkar 

att absolut kunskap inte går att uppnå i motsats till positivismen (Bryman & Bell 2013). 

Positivismens synsätt används oftare i naturvetenskapliga studier och säger att absolut 

kunskap är möjlig att uppnå (ibid.). 

2.2	  Datainsamlingsmetod	  -‐	  val	  av	  litteratur	  och	  insamlingsinformation 

Författarnas tillvägagångssätt för att samla in empiri har bestått av att införskaffa 

information från tidigare studier avseende APM. Studierna visar vilken information 

användare efterfrågar, hur företag presenterar APM samt hur användare anser att APM 

ska få presenteras. Författarna har dessutom valt att intervjua experter inom 

redovisning, samt genomföra en egen undersökning av ett antal företags 

årsredovisningar. Författarna har använt sig av teori och reglering rörande redovisning 

för att tolka och analysera empirin och därmed kunna besvara uppsatsens frågeställning 

och syfte. 
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Författarna har främst insamlat sekundärdata genom Linköpings universitets bibliotek 

och de databaser biblioteket tillhandahåller. Främst har databasen Scopus använts, i 

vilken författarna sökt vetenskapliga publikationer. Efter att ha läst litteratur har 

referering i den lästa litteraturen fört författarna vidare till andra publikationer. 

Författarna har även använt sig av kurslitteratur från tidigare kurser som är relevant för 

denna studie. Sekundärdata har insamlats i form av författarnas undersökning av tio 

företags årsredovisningar från OMXS30 Nasdaq Stockholm, vilken består av de 30 mest 

omsatta aktierna på Stockholmsbörsen (Nasdaq 2016). Att urvalet av företag gjordes 

från OMXS30 anser författarna relevant, eftersom företagen representerar en grupp 

svenska företag i vilkas aktier det investeras frekvent. Anledningen till att uppsatsens 

källor till majoriteten baseras på sekundärdata är att uppsatsen är begränsad till tio 

veckor, samt att det informationsunderlag som skulle krävas för att besvara uppsatsens 

frågeställning skulle bli allt för omfattande och svår att samla in om enbart primärdata 

använts. Uppsatsen skulle i sådana fall behöva genomföras med både en kvantitativ och 

en kvalitativ ansats. Det är dessutom, enligt författarnas uppfattning, ett ineffektivt 

tillvägagångssätt att insamla sådan information som redan finns tillgänglig via 

sekundärdata. Primärdata skulle istället motiveras om mer specifika svar eftersträvats. 

 

Primärdata har samlats in via telefonintervjuer. Fördelarna med telefonintervjuer är att 

de är billiga att genomföra, de är tidseffektiva, samt att respondenten inte påverkas av 

faktorer som kön, ålder eller etnisk bakgrund hos de intervjuande personerna i samma 

utsträckning som vid ett fysiskt möte (Bryman & Bell 2013). Med avseende på ovan 

nämnda för- och nackdelar ansåg författarna det befogat att använda telefonintervjuer i 

denna studie. Författarnas intervjuunderlag2 var uppbyggda efter vad Bryman och Bell 

(2013) benämner en semi-struktur. Semi-strukturen används med fördel för att de 

intervjuade personerna ska öppna sig och ge djupa svar (ibid.). Intervjuunderlaget 

behöver inte följas strikt utan de intervjuade tillåts ge mer beskrivande svar än om en 

fullt strukturerad intervjumetod använts (ibid.). Författarna ansåg därför att semi-

struktur metoden var lämplig att använda. Syftet med frågorna var att få djupa svar och 

resonemang från respondenterna, vilket i sin tur möjliggör uppsatsens analys. Vid 

intervjuer är det viktigt att den intervjuade får en tillitsfull relation till de som intervjuar 

(ibid.). Det uppnås genom att ge tydliga instruktioner, ha en strukturerad ordningsföljd 

på frågorna, samt att registrera svaren. Vid intervjuer är detta viktigt för att kvaliteten på 
                                                
2 Se bilaga 2 och 4.	  
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intervjun ska bli bra (ibid.). Författarna frågade om respondenterna samtyckte till 

inspelning av intervjun, med anledning av att minimera risken för feltolkning, vilket 

respondenterna gjorde. Författarna ansåg att inspelningarna av intervjuerna var 

värdefulla, eftersom de kunnat lyssna på intervjuerna flera gånger och därmed kunnat 

uppfatta svar som annars hade uteblivit och som varit viktiga för författarnas analys och 

argumentation. 

 

Författarna har i den teoretiska referensramen medvetet valt att utförligt beskriva och 

tydliggöra hur dagens redovisningsnormering är uppbyggd och vilka begrepp som ska 

följas, samt vad syftet med finansiella rapporter är. Författarna anser att det är 

nödvändig kunskap för att kunna erhålla bättre förståelse för diskussionen rörande 

innebörden av ESMA:s riktlinjer. Den teoretiska referensramen innehåller teorier 

avseende hur användare tar till sig information från finansiella rapporter och vilken 

information som krävs för att informationsasymmetrin mellan upprättare och användare 

ska bli så liten som möjligt. Teorierna är hämtade från boken Financial Accounting 

Theory, vilken är skriven av Doctor of Philosophy (Ph.D.) William R. Scott. Författarna 

bedömer teorierna som relevanta för att beskriva hur mycket och vilken information 

som användare behöver och efterfrågar, samt hur den informationen ska presenteras. 

Teori kring vad som anses vara rätt mängd information har givits utrymme i 

referensramen, även den hämtad från Financial Accounting Theory (Scott 2012), 

eftersom en obegränsad mängd information inte är förenlig ur ett nytto-

/kostnadsperspektiv. Detta perspektiv är betydelsefullt, eftersom de nya riktlinjerna från 

ESMA kommer ändra förutsättningarna för hur APM presenteras och vad det kan 

komma att innebära för informationen som förmedlas till användarna. Stort fokus har 

även lagts på avsnittet som beskriver ESMA:s riktlinjer och det Consultation Paper som 

ligger till grund för de nya riktlinjerna, eftersom en avgränsning av ESMA:s 

argumenterande och beslut skulle riskera att minska läsarens förståelse för de nya 

riktlinjernas innebörd. 

 

2.3	  Urval	  

Eftersom studien är tidsbegränsad måste urvalet av intervjurespondenter och 

studerandet av material anpassas därefter. Författarna har tagit i beaktning att intervjuer, 

från planering till sammanställning, tar ungefär 20 timmar att genomföra (Justesen & 
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Mik-Meyer 2011). Författarna valde att intervjua Mikael Scheja, som är ekonomie 

doktor (ekon.dr.), auktoriserad revisor och ansvarig för Accounting Consulting Services 

på PricewaterhouseCoopers (PwC). De ansåg att hans kunskaper på området bidrog med 

stor relevans och innehåll till studien. Valet av Scheja är vad Bryman och Bell (2013) 

benämner ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att forskarna väljer sådana personer 

som för tillfället finns tillgängliga för dem. Vid begränsade resurser, såsom tiden i 

denna studie, är det bra att använda bekvämlighetsurval, eftersom det oftast är mindre 

krävande (ibid.). Författarnas första kontakt med Mikael Scheja var vid en 

gästföreläsning i kursen Redovisningsteori vid Linköpings universitet i februari 2016.  

 

Jörgen Carlsson, adjunkt i företagsekonomi vid Lunds universitet och 

koncernredovisningsansvarig på Aspiro AB, valdes med anledning av hans 

redovisningsexpertis. Författarna anser att Carlssons erfarenhet av koncernredovisning 

och dess reglering hade mycket att tillföra studien. Valet av Carlsson skedde med 

bekvämlighetsurval, eftersom författarna kom i kontakt med honom under kursen 

Koncernredovisning vid Linköpings universitet vårterminen 2016. 

 

Den population av företag, vars årsredovisningar författarna studerade, bestod av de 30 

mest omsatta företagen på Stockholmsbörsen. Det slumpmässiga sannolikhetsurvalet av 

företag utfördes genom att företagen fördes in i Microsoft Excel för att sedan nyttja 

Excels slumpgenerator för urvalet. Vilka företagen är kan utläsas i bilaga 1. Författarna 

anser att tio årsredovisningar var ett tillräckligt stort urval för denna studie för att kunna 

få belägg för om ESMA:s riktlinjer är välgrundade eller inte. Det slumpmässiga urvalet 

lämpar sig bäst när populationen är homogen (Wahlin 2015), vilket är fallet i studien. 

Med homogen population avses att de undersökta företagen är de mest omsatta på 

Stockholmsbörsen. Genom att författarna inte selektivt valde ut företag riskeras inte att 

en viss bransch eller särskilt attraktiva företag väljs framför andra branscher eller 

mindre attraktiva företag. I ett slumpmässigt urval ska alla enheter i populationen ha 

samma sannolikhet att bli valda (ibid.), vilket gör att författarnas urval gjorts objektivt. 

 

Tidigare studier som gjorts på området om APM har tagits med som empiri i denna 

studie genom både sina illustrativa och representativa syften. Studierna utförda av 

Standard & Poor (2013; 2014) valdes av författarna för att illustrera hur företag väljer 

att använda APM, samt för att visa vad Standard & Poor ansåg behövde förbättras. 
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Författarna anser att studierna är relevanta, eftersom de är baserade på 100 företag. I 

studien som utfördes av PwC (2007) erhåller författarna empiri över vad användarna av 

de finansiella rapporterna efterfrågar för information och reglering. Även denna studie 

anser författarna vara relevant, eftersom undersökningen grundar sig på 2800 finansiella 

rapporter, varav majoriteten är upprättade enligt IFRS. Samtidigt har författarna valt att 

ha med en studie av Entwistle, Feltham och Mbagwu (2006) som visar både illustrativt 

och representativt vad ny reglering kan komma att leda till. Den mest representativa 

studien är utförd av Scheja (2009) och visar hur och varför samtliga företag på 

Stockholmsbörsen presenterar APM. Den sista studien valde författarna ut för att visa 

på att det Scheja kom fram till kan bekräftas. Studien är utförd av Zhou och Öhlin 

(2010).  

 

2.4	  Bortfallsproblematik	  

Bortfall har inte varit något problem i studien avseende de intervjuer som genomfördes, 

eftersom författarna valt hur många och vilka personer som ska intervjuas, och samtliga 

tackade ja till att delta. I genomgången av årsredovisningarna använde författarna de 

senaste årsredovisningarna, räkenskapsåret 2015, för samtliga tio företag och således 

uppstod inget bortfall eller att årsredovisningar från olika räkenskapsår tvingades 

användas. 

 

2.5	  Etiska	  forskningsprinciper	  

Det är av stor vikt att etiska forskningsprinciper efterlevs, eftersom samhället kan 

förvänta sig att forskningen är inriktad på viktiga frågor, samt att den håller hög kvalitet 

(Vetenskapsrådet u.å.). Av det skälet har författarna valt att följa Vetenskapsrådets (u.å) 

fyra huvudkriterier för forskningsetiska principer. De fyra kriterierna är: 

 

i) Informationskravet. De som medverkar i studien ska vara informerade om 

forskningens syfte och det ska vara frivilligt att delta och dra sig ur.  

 

ii) Samtyckeskravet. De som deltar i studien ska samtycka till detta. 

  



	   12	  

iii) Konfidentialitetskravet. De deltagande i studien ska kunna lita på att information 

som samlas in behandlas konfidentiellt om så önskas. Om etiskt känsliga uppgifter 

erhålles har forskarna tystnadsplikt. 

 

iv) Nyttjandekravet. De insamlade uppgifterna om enskilda personer får endast 

användas i forskningsändamål. 

 

Alla fyra krav efterlevs i studien enligt författarna. De intervjuade blev vid första 

kontakten tillfrågade om de ville delta i studien och således var deltagandet frivilligt. 

Innan intervjuerna påbörjades informerades respondenterna om att intervjuerna var 

frivilliga att delta i och tillfrågades om de samtyckte till intervjuerna, vilket samtliga 

gjorde. Respondenterna har även blivit informerade om att deras uppgifter kommer att 

behandlas konfidentiellt, samt att de uppgifter de lämnar endast kommer användas i 

studiens forskningsändamål. Således uppfylls Vetenskapsrådets (u.å.) samtliga fyra 

kriterier för en etisk forskningsstudie. 

	  

2.6	  Reliabilitet	  och	  validitet	  	  

Reliabilitet och validitet är betydelsefulla begrepp för bedömningen av om den 

forskning som genomförts anses vara bra eller inte. Reliabilitet handlar om huruvida 

resultatet av undersökningen skulle bli densamma om studien genomfördes igen, eller 

om resultatet påverkats av slumpartade händelser eller villkor (Bryman & Bell 2013). 

Enkelt sagt, är studien reliabel är den pålitlig (Alvehus 2013). Validitet handlar om 

huruvida de slutsatser som framkommit av studien hör ihop med det som efterfrågats 

eller vice versa (Bryman & Bell 2013). Författarna har vid hög validitet undersökt det 

som önskats undersökas (Alvehus 2013). Författarna anser att studien når upp till hög 

nivå både vad gäller reliabilitet och validitet. Det förekommer diskussioner rörande hur 

relevanta dessa begrepp är för kvalitativa studier. Kvantifiering är inte det primära syftet 

med en kvalitativ studie, varför vissa anser att validitet inte är av särskilt stor betydelse 

för en kvalitativ undersökning (Bryman & Bell 2013). 
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2.7	  Kritik	  mot	  studien	  

Med anledning av studiens tidsbegränsning har författarna varit tvungna att göra 

avgränsningar och tidsbesparande åtgärder. Studiens insamlade empirimaterial, i form 

av data från tio företags årsredovisningar samt två intervjuer, kunde varit mer fördjupad 

vid ett större tidsutrymme, genom att fler årsredovisningar undersökts. Även fler 

intervjuer kunde genomförts, eftersom det kan anses svårt att säga något generellt 

utifrån begränsad mängd empiri (Rienecker m.fl. 2008). Resultatet av författarnas 

genomgång av årsredovisningar hade kunnat bli annorlunda om fler antal företag 

studerats eller om andra företag än just de utvalda hade blivit utvalda.  

 

Intervjuerna gjordes via telefon, vilket Bryman och Bell (2011) riktar kritik mot med 

anledning att intervjuerna inte bör vara mer än 20-25 minuter långa. Det gör att 

intervjuunderlaget inte tillåts bli fullt så fylligt som vid personliga intervjuer. Det går 

heller inte att observera respondenten visuellt, vilket får effekten att författarna inte kan 

läsa av respondentens ansiktsuttryck och kroppsspråk. Studien från PwC (2007) som 

författarna använder sig av är inte endast genomförd på användare av finansiella 

rapporter som är upprättade enligt IFRS. Studien gav dock svar på vad användare 

efterfrågar för reglering kring APM, vilket författarna inte hittade någon annan studie 

som besvarade. Författarna menar att studien trots detta är användbar, eftersom det inte 

finns någonting som hindrar investerare utanför Sveriges gränser att investera i företag 

på Stockholmsbörsen. Avslutningsvis vill författarna påpeka att fallstudien undersöker 

ett fall där reglering ska komma att införas. Uppsatsen får därför ett spekulativt inslag, 

eftersom författarna utifrån ekonomiska teorier, nuvarande normering och tidigare 

studier svarar på om ESMA:s riktlinjer är befogade eller ej.  
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3.	  Teoretisk	  referensram	  

I kapitlet redogör författarna för hur normeringen är uppbyggd som noterade företag 

ska följa. Kapitlet avslutas med teorier om olika synsätt på hur mycket redovisning bör 

informera, samt vad som är det fundamentala problemet vid skapandet av 

redovisningsstandarder.  

3.1	  Normgivare	  och	  regelverk	  

3.1.1	  Överblick	  

För att underlätta läsarens förståelse av problematiken rörande APM måste läsaren få en 

tydlig bild av hur normgivare, ESMA, finansiella rapporter och användare 

sammanhänger. Det är normgivarens uppgift att upprätta redovisningsstandarder och 

reglering avseende hur information i finansiella rapporter får presenteras, för att 

tillgodose användarna med lämplig information. För att tydliggöra förhållandet mellan 

dessa parter har en schematisk bild, Figur 3.1.1, konstruerats enligt nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IASB har till uppgift att ge ut redovisningsstandarder i form av IFRS:er (Tagesson 

2016; Eriksson & Johansson 2015), vilka reglerar hur finansiella rapporter får utformas. 

Finansiella rapporters syfte är att förse användarna med användbar information (IASB 

2010). Finansiella rapporters utformning påverkas av såväl IASB:s normering som 

användarnas krav på användbar information, genom att IASB tar till sig av användares 

önskemål om rapporternas innehåll (IFRS 2016). 

  

Figur 3.1.1 Källa: Egen bearbetning 
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3.1.2	  Internationella	  normgivare	  

Det finns två dominerande normbildare inom redovisning. Den ena är den 

internationella organisationen IASB som ger ut IFRS (Tagesson 2016). IASB är 

efterföljare till organisationen International Accounting Standards Committee (IASC), 

vilka gav ut International Accounting Standards (IAS:er) (Eriksson & Johansson 2015). 

Redovisar företag enligt IASB:s normering följer företaget således standarder i form av 

IFRS:er eller IAS:er. Den andra dominerande normbildaren är den privata amerikanska 

normgivaren Financial Accounting Standard Board (FASB) som ger ut Financial 

Accounting Standards (FAS). FAS ligger till grund för vad som i USA kallas Generally 

Accepted Accounting Principles (GAAP) (Tagesson 2016). 

 

3.1.3	  ESMA	  som	  övervakande	  organ	  

ESMA är ett övervakningsorgan självständigt från EU. ESMA har till uppgift att 

säkerställa stabilitet i det finansiella systemet inom EU, genom att öka skyddet för 

användare och främja en stabil och välfungerande finansiell marknad (ESMA 2016a). 

ESMA består av medlemmar, vilka utgörs av myndigheter från respektive land. Deras 

uppgift är att övervaka att noterade företag inom EU tillämpar IFRS (ibid.). Sverige 

representeras av Finansinspektionen. ESMA började sin verksamhet år 2011 och ersatte 

därmed det tidigare organet Committee of European Securities Regulators (CESR) 

(ibid.). 

 

ESMA har möjlighet att införa nya riktlinjer om nuvarande reglering anses bristfällig 

(EU 1095/2010). Innan ett initiativ till att utforma nya riktlinjer genomförs utför ESMA 

en hypotetisk prövning av om marknaden, genom egna krafter, klarar att lösa 

problematiken som marknaden står inför (ESMA 2014). Det är vanligt att ESMA nyttjar 

sin rätt till ett så kallat open public consultation, vilket resulterar i ett Consultation 

Paper (ESMA 2016c).  

	  

3.1.4	  Vad	  är	  APM?	  

Om ett företag exkluderat eller inkluderat en kostnad eller intäkt, vilken enligt 

normeringen ska finnas med i ett prestationsmått, klassificeras det justerade 

prestationsmåttet som ett APM. Detsamma gäller när ett prestationsmått, vilket inte 

finns definierad i någon redovisningsstandard, presenteras (Scheja 2009). Även 
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prestationsmått, vilka inte följs av siffror, kan vara APM. Det kan exempelvis vara att 

företag beskriver ett prestationsmått som inte finns definierat utan att ange någon exakt 

siffra för det (ibid.). Om ett presentationsval görs med avsikt att dölja ett företags 

verkliga prestation, även om det inte strider mot någon standard, kan det anses vara ett 

APM (Carlsson & Sandell 2014). 

 

3.1.5	  IFRS	  

Sedan IAS-förordningen infördes 2005 måste alla noterade företag inom EU upprätta 

finansiella rapporter enligt IFRS (EG 1606/2002). IFRS är ett principbaserat regelverk, 

varför det ibland kan vara svårt att veta var gränsen går för hur finansiella rapporter får 

eller inte får presenteras (IFRS 2015). IFRS kräver att upprättare förser användare med 

information som på ett rättvisande sätt återspeglar företagets finansiella prestation och 

ställning (ibid.). Således kan olika företag behöva ange olika information, utöver den 

obligatoriska. IFRS tillåter också att prestationsmått, vilka är relevanta för att förstå ett 

företags prestation, presenteras (ibid.). 

 

3.1.6	  RFR	  1.1	  

Företag som är noterade på Stockholmsbörsen ska, förutom att följa IFRS, även följa 

vissa bestämmelser i Årsredovisningslag (1995:1554) (ÅRL), vilket framgår av 7 kap. 

32 § ÅRL. Rådet för finansiell rapportering (RFR) är de som ansvarar för normeringen 

för noterade juridiska personer och har givit ut RFR 1.1 - Kompletterande 

redovisningsregler för koncerner, vilken baseras på IFRS- och IAS-standarder. Syftet 

med RFR 1.1 är att ge vägledning till de upplysningskrav som krävs enligt ÅRL, vid 

sidan av de uppgifter som ska lämnas enligt IFRS och IAS (RFR 1.1 2007).  

 

3.1.7	  IAS	  1	  –	  Utformning	  av	  finansiella	  rapporter	  

Syftet med IAS 1 är att övergripande beskriva de krav som finns för hur finansiella 

rapporter ska presenteras, samt hjälpa företag att presentera deras finansiella ställning 

(IFRS 2015). Detta genom att företag ska presentera information som ger användare 

förståelse för företagets finansiella ställning (ibid.). 
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Enligt IAS 1 utgörs finansiella rapporterna av: 

 

”a) en rapport över finansiell ställning vid periodens slut, 

b) en rapport över resultat och övrigt totalresultat för perioden, 

c) en rapport över förändringar i eget kapital för perioden, 

d) en rapport över kassaflöden för perioden, 

e) noter, som består av en sammanfattning av väsentliga 

 redovisningsprinciper och annan förklarande information, 

ea) jämförande information för den föregående perioden enligt vad som 

anges i punkterna 38 och 38 A, och 

f) en rapport över finansiell ställning vid början av den föregående period 

då ett företag tillämpar en redovisningsprincip retroaktivt eller gör en 

retroaktiv omräkning av poster i sina finansiella rapporter, eller när det 

omklassificerar poster i sina finansiella rapporter i enlighet med punkterna 

40 A-40 D.” (IAS 1 2016, p. 10.) 

 

Ett företag får även, utöver ovan angivna rapporter, lämna en ekonomisk översikt vari 

företagsledningen förklarar och går igenom det viktigaste i företagets finansiella 

rapporter (IAS 1 2016, p. 13). Presenteras delsummor i resultaträkningen måste de vara 

begripliga, tydliga, konsekventa över tid och får inte presenteras mer framträdande än 

IFRS prestationsmått (IAS 1 2016, p. 85A, B). 

 

3.1.8	  Finansiella	  rapporters	  syfte	  

Finansiella rapporter har två huvudsakliga syften (Scott 2012). Det ena är att ge 

användare den finansiella information de behöver för att fatta framåtriktade 

investeringsbeslut. Det andra är att utgöra underlag för ansvarsutkrävande för 

ledningens uppdragsutförande. Enligt IASB:s Föreställningsram är de finansiella 

rapporternas syfte att ”tillhandahålla information om ett företags finansiella ställning 

och resultat samt om förändringar i den ekonomiska ställningen. Informationen är 

användbar för olika användare som underlag för deras beslut i ekonomiska frågor.” 

(IASB 2010, p. 12.) 
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3.1.9	  IASB:s	  Föreställningsram	  

IASB har givit ut en Föreställningsram (IASB 2010), fortsatt i denna uppsats benämnd 

”Föreställningsramen”. Syftet med Föreställningsramen är att vara vägledande för såväl 

normgivare vid skapandet av nya redovisningsstandarder, som för upprättare av 

finansiella rapporter när det saknas specifika IFRS:er eller IAS:er (IASB 2010). I 

Föreställningsramen anges ett antal kvalitativa egenskaper som ska säkerställa att 

användarna får användning av den information som finns i de finansiella rapporterna 

(ibid.). Nedan i Figur 3.1.9 redogörs för de kvalitativa egenskaperna jämförbarhet, 

tillförlitlighet och begriplighet, samt begreppet rättvisande bild.  

 

 

 

	   	  

	  

	  

	  

 

 

 

Schematisk bild över hur Förseställningsramen ska fånga upp oklarheter vid 

tillämpningen av enskilda IAS.er och IFRS:er. Hänsyn ska alltid tas till 

Föreställningsramens kvalitativa egenskaper vid tolkning av enskilda IAS:er 

och IFRS:er. 

 

3.1.10	  Jämförbarhet	  

Den kvalitativa egenskapen jämförbarhet beskrivs i Föreställningsramen som att 

användarna av finansiella rapporter ska få möjlighet att skapa sig en bild av vilken trend 

som ett företag är inne i, genom att jämföra finansiella rapporter över tid (IASB 2010). 

Det är därför viktigt att det finns information från tidigare finansiella rapporter i de 

aktuella rapporterna. För att information ska bli jämförbar är det viktigt att företag 

presenterar information på ett kontinuerligt sätt över tid, samt att det genomförs 

konsekvent för att jämförbarheten inte ska gå förlorad företag sinsemellan (ibid.). 

  

Figur 3.1.9 Källa: Egen bearbetning 
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3.1.11	  Tillförlitlighet	  

Om informationen från finansiella rapporter ska vara tillförlitlig är det viktigt att 

informationen inte innehåller fel eller är vinklad (IASB 2010). Användarna måste kunna 

lita på att information visar det som gäller för företag, eller det som rimligen kan antas 

komma att gälla (ibid.). 

 

3.1.12	  Begriplighet	  

Det är viktigt att användarna begriper den information som anges i finansiella rapporter, 

under förutsättning att användarna har rimlig kunskap om redovisning, samt granskar 

informationen med rimlig noggrannhet (IASB 2010). Information som är komplicerad 

får inte utelämnas på grund av dess komplexitet om den är relevant för användarnas 

beslutsfattande (ibid.). 

3.1.13	  Relevans	  

Information i finansiella rapporter ska vara relevant för användarna som beslutsunderlag 

vid ekonomiska beslut (IASB 2010). Relevant information är information som påverkar 

och hjälper användarna i sina beslutsfattanden när de gör bedömningar, eller reviderar 

tidigare bedömningar, om inträffade, aktuella eller kommande händelser (ibid.). 

3.1.14	  Rättvisande	  bild	  

Rättvisande bild (engelskt begrepp: true and fair view) är inte en av de kvalitativa 

egenskaper som finns definierade i Föreställningsramen, men är fortfarande ett viktigt 

begrepp inom redovisning. Om kvalitativa egenskaper följs återger de finansiella 

rapporterna en rättvisande bild av företaget (IASB 2010). Enligt IAS 1 ger finansiella 

rapporter en rättvisande bild av företags finansiella ställning om företaget följer IFRS 

och lämnar ytterligare upplysning vid behov (IAS 1 2016, p. 15). Utöver ovan angivna 

får ett företag lägga fram ytterligare jämförande information, under förutsättning att den 

överensstämmer med rekommendationerna i IFRS (IAS 1 2016, p. 38C). 
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3.2.	  Teori	  kring	  informationsmängd	  i	  redovisning	  

 

3.2.1	  Informationsasymmetri	  

Informationsasymmetri är ett fenomen, vilket är vanligt förekommande vid frågor 

rörande informationsgivning. Fenomenet uppstår när en part i en ekonomisk transaktion 

har mer information än dennes motpart (Scott 2015). Informationsasymmetri kan delas 

in i två kategorier: adverse selection och moral hazard.  

 

Adverse selection uppstår när en upprättare har mer information om ett visst företags 

nuvarande eller framtida finansiella ställning än användare (Scott 2015). Det är de 

finansiella rapporternas, och dess upprättares, uppgift att hantera problematiken rörande 

adverse selection, genom att göra upprättar-information till användar-information 

(ibid.). Detta uppnås genom att de finansiella rapporterna utformas mer transparant och 

skapar en redovisning på lika villkor (ibid.). 

 

Den andra kategorin, moral hazard, uppstår när en part i ett kontraktuellt förhållande 

utför handlingar, vilka inte är observerbara för dennes motpart och därmed skapar sig 

informationsfördelar (Scott 2015). 

 

Det fundamentala problemet med finansiella rapporter är svårigheten att skapa och 

implementera standarder, vilka skapar mervärde för både användare och upprättare 

(Scott 2015). Skapas mervärde för både användare och upprättare undviks 

informationsasymmetri. 

 

3.2.2	  Information	  enligt	  Föreställningsramen	  

Enligt Föreställningsramen är investerare en av de huvudsakliga användarna av 

finansiella rapporter och den information rapporterna ger (IASB 2010). Investerare 

finansierar företag och är därför intresserade av vilken risk de tar, samtidigt som de vill 

veta vilken avkastning de kan få. Investerare behöver således information som ligger till 

grund för att uppskatta vilken utdelning de kan få, samt om de ska investera mer eller 

mindre i företaget (ibid.). 
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3.2.3	  Teori	  kring	  hur	  mycket	  redovisningen	  bör	  informera	  

Scott (2012) beskriver två olika synsätt på hur effektiva användare är att ta till sig 

finansiell information. Det första synsättet benämns information approach, i vilken 

investerarna tar individuellt ansvar för att förutspå framtida prestationer i företaget. 

Enligt synsättet ska finansiella rapporter inrikta sig på att ge sådan information att 

investerare själva kan göra dessa bedömningar, eftersom investerare kommer att 

använda all information de kommer åt för att göra bedömningar. Cornell och Landsman 

(2003) förespråkar att upprättarna inte ska vara begränsade i att sammanställa 

redovisningsdata i specifika prestationsmått på ett sätt som de anser ger användare 

användbar information. Vad som inte ska vara tillåtet är att manipulera med 

grundredovisningsdata. På en konkurrensutsatt kapitalmarknad kommer användare att 

lära sig hur de på bästa sätt själva kan sammanställa redovisningsdata, varför de APM 

som upprättarna presenterar inte kommer få lika stor inverkan på användare. Marknaden 

är tillräckligt effektiv för att själv skapa de prestationsmått marknaden önskar (Cornell 

& Landsman 2003). 

 

Det andra synsättet benämns measurement approach (Scott 2012), i vilken finansiella 

rapporter har ett större syfte, jämfört med information approach, att informera 

investerare om framtida prestationer i företaget. Det är upprättarnas ansvar att tillräcklig 

information finns angiven (ibid.). Finansiella rapporter ska vara upprättade efter 

standarder för att användare ska kunna fatta rationella beslut. Enligt detta synsätt har 

användare inte själva särskilt stor förmåga att göra bedömningar utifrån grunddata, utan 

all information måste anges i de finansiella rapporterna (ibid.). 

 

3.2.4	  Nytto-‐/kostnadsanalys	  

Beslut avseende införande av ytterligare reglering på redovisningens område är präglade 

av ett flertal aspekter. Allt som oftast är besluten präglade av såväl ekonomiska som 

politiska intressen (Scott 2015) och många gånger krävs en nytto-/kostnadsanalys för att 

avgöra om ytterligare reglering behövs. En nytto-/kostnadsanalys definieras som en 

process vari ett företags beslut analyseras (Boardman, Greenberg, Vining & Weimar 

2006). Fördelarna med ett beslut summeras och nackdelarna subtraheras. Om resultatet 

är positivt bör beslutet fattas, annars inte (Boardman m.fl. 2006). 
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Redovisningen strävar efter vad som benämns bästa mängd information (Scott 2015). 

Vad som är att anse som bästa mängd information definieras ofta som den information 

vari nyttan av informationen är lika stor som kostnaden för att ta fram den (ibid.). Om 

ytterligare information tillförs, och kostnaden för den är större än dess nytta, är 

informationen inte effektiv och således inte efterfrågad (ibid.). Fördelar med en ökad 

produktion av information är bland annat bättre informerade användare, företags 

möjlighet till lägre kapitalkostnad3 och bättre fungerande marknader som följd av ökat 

förtroende (ibid.). Nackdelar med en ökad produktion av information är istället 

kostnader hänförliga till förberedelse och publicering av ny information (ibid.), samt 

kostnader som är hänförbara till företags implementering av ny reglering (ibid.). Även 

Föreställningsramen tar upp ovanstående diskussion och slår fast att den nytta som 

information ger bör vara större än kostnaden att ta fram den. Avvägningen av vad som 

är rätt mängd information måste göras efter bedömningar. Det kan vara svårt att göra en 

nytto-/kostnadsjämförelse i enskilda fall, men normgivare måste vara medvetna om 

ovanstående svårigheter (IASB 2010). 

  

                                                
3 WACC (Weighted Average Cost of Capital) (Berk & DeMarzo 2014). Ett företags viktade genomsnittliga kapitalkostnad, det vill 

säga det företaget i genomsnitt måste avkasta till dess investerare. 

rwacc	   =
EK
TK

∗ 	  rEK	   +
S
TK

∗ 	  rS	   ∗ (1 − Tf) 

EK = Eget Kapital, S = Skulder, rEK = Eget Kapital kapitalkostnad, rS = Skuldkapitalkostnad och Tf = företagets skattesats.  

	  



	   24	  

	  

 	  



	   25	  

4.	  Empiri	  

Kapitlet inleds med en redogörelse av ESMA:s grund för nya riktlinjer. Därefter 

redogör författarna för ett antal studier, som utgör grunden i uppsatsens empiriska 

material. Studierna visar vilken information användare efterfrågar, hur företag 

presenterar APM, samt hur användare anser att APM ska få presenteras. Kapitlet 

innehåller även en sammanställning av författarnas genomgång av ett antal företags 

årsredovisningar med avseende på APM. Avslutningsvis presenteras de intervjuer 

författarna genomfört. 

4.1	  ESMA	  

 

4.1.1	  ESMA:s	  Consultation	  Paper	  avseende	  presentation	  av	  APM	  

För att tackla kritiken mot presentationen av APM valde ESMA att utforma ett 

Consultation Paper (ESMA 2014), som skulle ligga till grund för nya riktlinjer 

avseende APM. Syftet med Consultation Paper var att införskaffa information om 

marknadens uppfattning av gängse frågor inom området (ibid.), samt att revidera 

tidigare riktlinjer på området, för att skapa en bättre transparens och användbarhet av 

information på marknaden (CESR 2005). ESMA uttryckte nyss nämnda på följande sätt: 

       

“ESMA is of the view that issuers who decide to provide APMs should do so 

in a way that is appropriate and useful for users’ decision-making…” 

(ESMA 2014, s. 9) 

 

“Notably, based on the objective of providing equivalent investor protection 

at EU level and the underlying principle of providing a true and fair view of 

an issuer’s assets, liabilities, financial position and profit or loss pursued by 

the provisions of the Transparency Directive, ESMA considers that 

consistent, efficient and effective supervisory practices and a common, 

uniform and consistent application of the Transparency Directive imply a 

common approach to be adopted by NCAs and issuers towards the use of 

APMs and has thus decided to issue these [draft] guidelines.“ (ESMA 2014, 

s. 9) 
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Av Consultation Paper avseende reglering av APM kan utläsas att ESMA inte såg 

någon möjlighet för marknaden att självständigt lösa APM-problematiken, eftersom 

ESMA inte ansåg att nuvarande rekommendationer från CESR var tillräckligt väl 

utformade, vilket bekräftades av den uppmärksammade kritiken som riktats mot APM 

(ESMA 2014). ESMA ansåg dessutom att nyttan av en förändring skulle överstiga 

kostnaderna, med motiveringen att de positiva effekterna av nya riktlinjer skulle öka 

förtroendet för marknaden till en låg kostnad för användarna (ibid.). 

 

I Consultation Paper (ESMA 2014) angavs att följande områden skulle ses över:  

 

i)   tydligare etikettering av APM,  

ii)   avstämning av angivna APM-belopp,  

iii)   utförlig förklaring av användbarhet av och presentation av APM, samt varför 

prestationen lyfts fram och slutligen  

iv)   krav på jämförbarhet och kontinuitet.  

 

När det gäller punkt i) ovan angavs att upprättarna av finansiella rapporter ska definiera 

vilken information som är att anse som APM och dess delar, samt vilka beräkningar 

som använts vid framtagandet av APM (ESMA 2014). Dessutom ska tydliga etiketter 

sättas på varje APM för att minska risken för att användare av de finansiella rapporterna 

vilseleds (ibid.). All information som används i den finansiella rapporten ska därefter 

sammanfattas i en bilaga till publikationen.  

 

När det gäller punkt ii) angav ESMA bland annat följande:  

 

“ESMA believes that understandability and reliability of APMs for users 

are achieved by providing a reconciliation of the APM to the most relevant 

amount presented in the financial statements, separately identifying and 

explaining each reconciling item.” (ESMA 2014, s. 13) 

 

ESMA utvecklade ovanstående resonemang med att konstatera att de underliggande 

principerna om riktlinjer består i att information som anges i finansiella rapporter är 

relevant och tillförlitlig och resulterar i den mest lämpliga informationen som användare 

kan basera sina beslut på (ESMA 2014). Av det framförda drar ESMA slutsatsen att det 
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är lämpligt att APM avstäms med den information som ska anges i finansiella rapporter 

för att användaren av informationen ska förstå sambanden mellan dessa (ibid.). 

 

När det gäller punkt iii) uttryckte ESMA att tydlig upplysning är nyckeln till att förstå 

nyttan av APM och dess relevans för användaren (ESMA 2014). Därför är upprättaren 

av informationen skyldig att ange på vilket sätt APM är användbar för användaren. 

ESMA menar att APM, vilka presenterar finansiell information, bör presenteras, men på 

ett sätt som inte gör informationen mer uppenbar än information som följer direkt av 

information som är förenlig med Föreställningsramen (ibid.). 

 

Slutligen, enligt punkt iv), anser ESMA att APM bör presenteras i syfte att vara 

jämförbar över tid, vilket även förespråkas i Föreställningsramen (ESMA 2014; IASB 

2010). För att säkerställa jämförbarhet ska beräkningar av APM vara konsekventa över 

tid, men ändringar får göras om de motiveras och förklaras (ibid.).  

 

ESMA:s Consultation Paper motiverades med att nyttan av förändringen skulle 

överstiga kostnaderna (ESMA 2014). ESMA delade in nytto-/kostnadseffekterna i tre 

undergrupper: användarna, upprättarna och nationellt behöriga myndigheter. 

 

Upprättarna 

 

ESMA påvisade att riktlinjerna ökar kommunikationen mellan användare och upprättare 

genom att de ökar förståelsen, relevansen och jämförbarheten av APM. Användningen 

av noter ökar dessutom APM:s transparens (ESMA 2014). Riktlinjerna minskar 

informationsasymmetrin, vilket i sin tur ökar förtroendet för marknaden (ESMA 2014). 

ESMA ansåg dessutom att kapitalkostnaden minskar i längden, som en effekt av ökad 

transparens (ibid.). 

 

ESMA konstaterade att kostnaderna som medföljer nya riktlinjer kan delas upp i två 

kategorier: a) one-off costs och b) ongoing costs (ESMA 2014): 
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a)   Kostnader som följer av implementeringsfasen (anpassningskostnader och 

rapporteringskostnader) kommer tillkomma, men dämpas av att det redan innan 

den nya förändringen fanns krav från CESR, vilka upprättarna redan 

implementerat (ESMA 2014). Dessutom anser ESMA att när en upprättare väljer 

att upplysa om APM har denne redan all information som krävs enligt de nya 

riktlinjerna för att få presentera den informationen, varför inga extra kostnader 

uppstår som skulle innebära en stor kostnad för upprättarna (ibid.). Således anser 

ESMA att kostnaderna som är hänförliga till själva implementeringsfasen inte 

kommer bli av signifikant betydelse (ibid.).  

 

b)   ESMA ansåg att kostnader som är hänförliga till arbete att omvandla 

upprättarens interna information till ett format som är att anse som acceptabelt 

enligt de nya riktlinjerna, är att anse som ongoing-costs (ESMA 2014). Dock 

anser ESMA att dessa kostnader inte lär bli särskilt höga, eftersom APM 

vanligtvis inte förändras över tid. De kostnader som är hänförliga till ongoing-

costs anses därför utgöras av initiala kostnader som kan påverka upprättarna, 

men som med tiden minskar med upprättarnas erfarenheter och rutiner (ibid.). 

  

Användarna 

 

ESMA anser att de nya riktlinjerna förbättrar förståelsen, relevansen och jämförbarheten 

av APM, vilket gynnar användarnas beslutsfattande (ESMA 2014). Användarna 

kommer därav bättre kunna ta till sig och förstå, vilken information som är information 

som följer av redovisningsstandarder och vilken information som följer av upprättarnas 

subjektiva val. Detta ökar försäkran av den kvantitet som lämnas i APM samt dess 

kvalitet (ibid.); beslutsfattandet förbättras således. De nya riktlinjerna kommer även 

möjliggöra för användarna att förstå vilka justeringar som upprättarna har genomfört för 

att komma fram till de presenterade APM, vilket ökar användarnas möjligheter att 

analysera informationen på ett korrekt sätt och såldes fatta välgrundade beslut om 

framtiden (ibid.). En ökad förståelse och transparens ökar även jämförbarheten och 

kontinuiteten i presentationen över tid (ibid.). Slutligen tror ESMA att de nya 

riktlinjerna kan komma att öka användarnas möjlighet att utvärdera ledningens 

prestation mer effektivt (ibid.). 
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ESMA ansåg att ett utökat krav på förtydligande av APM kommer resultera i mer 

omfattande finansiella rapporter, vilket innebär att användarna måste ägna mer tid åt 

analysarbete (ESMA 2014). Dock anser ESMA att en mer omfattande rapportering 

kommer att bistå användarna med mer nyttig kvalitativ information för deras 

beslutsfattande, men till en kostnad av att kvantiteten dessutom blir mer omfattande. De 

negativa effekterna av detta kan bli att användarna får svårt att skapa sig en 

helhetsuppfattning av de finansiella rapporterna, vilket i sin tur missgynnar användarna 

vid deras beslutsfattande (ibid.). Dock anser ESMA att det är osannolikt att en sådan 

situation uppstår, eftersom konkurrens mellan företag kommer att resultera i att endast 

användbar information tillförs rapporteringen (ibid.). 

 

Nationellt behöriga myndigheter 

 

Det är ESMA:s uppfattning att de nationellt behöriga myndigheterna kommer att 

behöva implementera riktlinjerna som en del av deras övervakande funktion (ESMA 

2014). Riktlinjerna utgör ett tydlig ramverk, vilket underlättar arbetet med att överblicka 

marknadens efterföljande av riktlinjerna (ibid.). Resultatet blir att det uppstår ett mindre 

behov av one-off och ongoing costs av ytterligare vägledning och förtydliganden för 

användare, vilket i sin tur kan minska kostnaderna för övervakningen (ibid.).  

 

Införandet av nya riktlinjer kan medföra kostnader för de nationellt bemyndigade 

myndigheterna att implementera dessa, vilket medför ytterligare kostnader för 

upplärning av befintlig personal eller anställning av ny personal för implementeringens 

genomförande (ESMA 2014). Dock anser ESMA att kostnaderna för klagomål och 

vägledning kommer minska, eftersom användarna får bättre förståelse för APM genom 

de nya riktlinjerna, vilket således leder till bättre grund för beslutsfattande (ibid.). 

 

4.1.2	  ESMA:s	  riktlinjer	  avseende	  presentation	  av	  APM	  

I oktober 2015 presenterade ESMA riktlinjer för presentation av APM som träder i kraft 

tredje juli 2016 (ESMA 2015). Riktlinjerna är ett resultat av en revidering av tidigare 

riktlinjer (se avsnitt 4.1.1) och en efterfrågan från marknaden (ESMA 2014). Av 

ESMA:s riktlinjer kan konstateras att följande områden reviderats eller utvecklats:  
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i)   en tydlig definition av begreppet APM har tillkommit,  

ii)   upprättarens ansvar för tydliga upplysningar vid presentationen av APM, 

samt hur APM har beräknats eller tagits fram har blivit strängare,  

iii)   APM ska presenteras på ett lättillgängligt sätt och med tydliga etiketter,  

iv)   APM ska stämmas av med det mått som angivits i enlighet med tidigare krav 

på presentation av finansiella rapporter,  

v)   APM ska förklaras på ett uttömmande sätt för att öka relevans och 

tillförlitlighet för användarna,  

vi)   APM får inte presenteras på ett sätt som får informationen att framstå som 

mer relevant än den information som måste anges i finansiella rapporter 

enligt IFRS,  

vii)   APM ska presenteras tillsammans med information från tidigare år, eller från 

framtida prognosticerade år, för att skapa jämförbarhet samt,  

viii)   sättet att presentera APM ska vara konsekvent över tiden. 

 

Det är ESMA:s uppfattning att de nya riktlinjerna eftersträvar en gemensam uppfattning 

och användning av APM inom EU, att riktlinjerna gynnar användarna, samt att 

förändringen bidrar till ett ökat förtroende för marknaden (ESMA 2015). Riktlinjerna är 

avsedda att främja APM:s användbarhet och transparens. Ett efterföljande av 

riktlinjerna förväntas dessutom innebära en förbättring av APM:s jämförbarhet, 

tillförlitlighet, relevans och begriplighet (ibid.). Det är ESMA:s uppfattning att 

upprättarna av de finansiella rapporterna har till uppgift att se till att informationen är 

användbar vid beslutsfattande. Således är det upprättarnas ansvar, att se till att finansiell 

information uppfyller de krav som ESMA ställer upp i sina riktlinjer i syfte att gynna 

användarna (ibid.). ESMA:s riktlinjer strävar följaktligen efter en homogen europeisk 

marknad för information (ibid.). Vad som dock är viktigt att påpeka är att ESMA:s 

riktlinjer de facto inte omfattar de definierade finansiella rapporterna som anges i IAS 1 

(se avsnitt 3.1.7), utan endast APM som presenteras i information vid sidan av de 

finansiella rapporterna (ESMA 2015 p. 3-4). 
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4.2	  Tidigare	  effekter	  av	  reglering	  

Det har tidigare genomförts åtgärder för att skärpa regleringen rörande presentationen 

av APM. Securities and Exchange Commission (SEC) i USA, den amerikanska 

motsvarigheten till ESMA, utfärdade 2003 Regulation G, vars syfte var att säkerställa 

att användarna av finansiella rapporter inte blev vilseledda, snarare än att förbjuda 

APM. Effekten av regleringen har studerats av Entwistle, Feltham och Mbagwu (2006) 

och resultatet blev att rapporteringen av APM efter regleringen sjönk med 23 

procentenheter, samt att APM användes på ett mindre subjektivt sätt. Frågan är dock om 

det var Regulation G som utgjorde orsaken till minskningen. I en undersökning som 

genomfördes år 2004, kvartalet efter det att Regulation G infördes, kan nämligen 

konstateras att användandet av APM sjönk från 70 % till 60 %, men bara en fjärdedel av 

de företag som slutade presentera APM angav att anledningen var Regulation G 

(Entwistle, Feltham & Mbagwu 2006). 

 

Ytterligare en åtgärd som har genomförts för att försöka öka transparensen av vad APM 

innehåller för poster genomfördes av CESR. CESR gav 2005 ut en rekommendation 

som uppmanade företag att definiera de APM vilka de använder sig av (CESR 2005). 

CESR försökte uppmuntra företagen att inte presentera APM mer framträdande än 

definierade prestationsmått, förklara varför dessa mått presenterats, samt även 

presentera APM konsekvent över tiden. CESR ville också att företagen uppgav att dessa 

mått var reviderade av revisor eller inte.  

 

4.3	  Tidigare	  utförda	  studier	  gällande	  APM	  

I en studie som Standard & Poor (2013) utförde framkom ett flertal problem vid företags 

presentation av APM. Studien visar att företag oftare väljer att utesluta extraordinära 

kostnader som hindrat ett affärsresultat, än vad de exkluderar extraordinära poster som 

hjälpt företaget till ett bättre resultat. Företag vill nämligen visa ett så bra resultat som 

möjligt. De tenderar att ta bort omstruktureringskostnader som engångskostnader år 

efter år, fastän kostnaderna egentligen är av återkommande karaktär. Speciellt vanligt är 

detta i snabbväxande branscher, i vilka omstrukturering blir en naturligt återkommande 

del av verksamheten (ibid.). Vilka poster som företag exkluderar varierar, vilket gör att 

jämförbarheten av företagets prestation går förlorad. Standard & Poor (2014) ansåg att 
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företag behövde lämna bättre upplysningar om APM för att tillfredsställa användares 

behov av användbar information.  

 

I en studie som PwC gjorde 2007 framkom att 80 % av användarna ansåg att APM ska 

få presenteras tillsammans med de prestationsmått som finns definierade i 

redovisningsstandarder (PwC 2007), eftersom de utgör ett fullgott komplement till dessa 

mått. Däremot ville många användare se grundregler för hur APM presenteras. I studien 

angav 60 % av användarna att de ville se definitioner på APM och att det skulle noteras 

i informationen att det var APM, samtidigt som de ansåg att APM inte borde få lov att 

presenteras lika tydligt och framträdande som definierade prestationsmått (ibid.). 

 

I en studie över hur företag på Stockholmsbörsen presenterar APM framgick att 75 % av 

företagen använder sig av APM (Scheja 2009). APM presenterades såväl i IAS 1:s 

finansiella rapporter som i information vid sidan av, exempelvis i löpande text som ”VD 

har ordet” eller liknande. Dock var förekomsten av APM i resultaträkningen låg. De 

flesta APM som presenterades var unika för det specifika företaget, vilket gjorde att 

jämförbarheten mellan företag var låg. Även förekomsten av definitioner på APM var 

låg, endast 42 % av APM definierades helt och hållet, medan 77 % definierades endast 

delvis (ibid.). Det betyder att 23 % av APM inte definierades överhuvudtaget och 

användarna av dessa finansiella rapporter inte fått någon hjälp av upprättarna att förstå 

dessa APM (ibid.).  

 

I en studie, gjord av Zhou och Öhlin (2010), över hur företag på Stockholmsbörsen 

presenterar APM, bekräftades mycket av vad som framkom i studien som gjordes av 

Scheja (2009). Det är inte lika vanligt att APM presenteras i resultaträkningen som i 

information vid sidan av finansiella rapporter. De flesta företag väljer att förklara vad 

deras prestationsmått beror på och hur de eventuellt kunde sett ut (Zhou & Öhlin 2010). 

Det framgick även att samma företag använder sig av flera olika APM. 
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4.4	  APM	  i	  årsredovisningar	  från	  företag	  på	  Stockholmsbörsen	  

För att söka bekräfta problematiken kring presentationen av APM, valde författarna att 

genomföra en egen undersökning av årsredovisningar från företag på 

Stockholmsbörsen. Författarna granskade tio årsredovisningar4 för räkenskapsåret 2015. 

Vid APM-granskningen lades fokus på prestationsmått benämnda EBIT och EBITDA, 

samt olika varianter av dessa begrepp. Resultatet av undersökningen presenteras i 

generella termer, varför det inte specificeras vilket företag som presenterat vad, 

eftersom detta inte varit syftet med undersökningen. 

 
I tabell 4.4 går det att utläsa en sammanställning över var företagen presenterar APM 

och om olika upplysningar företagen lämnar eller inte lämnar. 

  

                                                
4 Se bilaga 1 för redogörelse av vilka företagen är. Se avsnitt 2.3 för hur urvalet genomfördes. 

Företag/APM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a) EBIT presenteras i resultaträkning Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

b) EBITDA presenteras i resultaträkning                      

c) Anger att de presenterar finansiella 
rapporter i enlighet med IFRS och RFR 
1.1  

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

d) Upplyser att APM presenteras i någon 
del av årsredovisningen                     

e) Presenterar APM i löpande text, vid 
sidan av de finansiella rapporter som 
anges i IAS 1, utan att ange att det är 
APM. 

Ja Ja   Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja 

f) EBIT/EBITDA presenteras i 
årsredovisningens flerårsöversikt av 
finansiella nyckeltal 

Ja Ja   Ja Ja Ja Ja Ja   Ja 

g) Definition av förekommande APM    Ja Ja     Ja Ja Ja   Ja 

Tabell 4.4 Källa: Egen bearbetning 
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Av undersökningen kunde följande konstateras: 

 

a)   Presentationen av APM-begreppet EBIT5 var mycket hög bland de granskade 

företagen. Alla företag presenterade EBIT i sin resultaträkning.  

b)   Inget av företagen presenterade EBITDA i sin resultaträkning. Delsummor likt 

EBITDA får presenteras i resultaträkningen om de följer kraven i IAS 1 p. 85 A, 

B.  

c)   Samtliga företag var noggranna med att ange att de finansiella rapporterna i 

årsredovisningen var upprättade enligt IFRS och RFR 1.1. Vad som är viktigt att 

betona är att information vid sidan av de finansiella rapporterna inte regleras i 

varken IFRS eller RFR 1.1. 

d)   Inget av företagen upplyste om att APM förekom i de finansiella rapporterna 

eller i årsredovisningens löpande text. Företagen är dock inte skyldiga att 

upplysa om detta enligt nuvarande reglering. 

e)   En majoritet, 90 % av de undersökta företagen, presenterade APM i löpande text 

vid sidan av de finansiella rapporter som anges i IAS 1. Inget av företagen 

upplyste om att den information som presenterades inte finns definierad i 

redovisningsstandarder och således utgör APM.  

f)   Majoriteten, 80 % av de undersökta företagen, presenterade EBIT eller EBITDA 

i årsredovisningens flerårsöversikt av finansiella nyckeltal. Således tenderar 

företagen att presentera APM även efter de finansiella rapporterna. 

g)   Majoriteten, 60 % av de undersökta företagen, angav en definition av 

presenterade APM i årsredovisningen. 

 

Det var vanligt förekommande att begreppen EBIT eller EBITDA användes i löpande 

text, vilka presenteras vid sidan av de finansiella rapporter som måste anges i IAS 1, 

utan att företagen upplyste att det var APM. Det förekom bland annat i form av utdrag 

ur resultaträkningen eller i löpande text. APM presenterades dessutom frekvent i 

årsredovisningarnas flerårsöversikter, vilket de flesta av de undersökta företagen valde 

att presentera i sina sammanställningar över finansiella nyckeltal för att tydliggöra 

utvecklingen av företagets prestation över tid. Det bör dock noteras att det inte i någon 

av årsredovisningarna framgick huruvida de angivna APM hade beräknats på ett 

                                                
5 Scheja (2009) definierar EBIT som ett APM. Att presentera EBIT i resultaträkningen är relativt accepterat inom redovisningen, 
men det finns dock inte definierat i någon redovisningsstandard, varför det anges som ett APM i denna uppsats.  
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kontinuerligt sätt under de presenterade åren. Författarna noterade att de undersökta 

företagen var noggranna och tydliga med att redogöra för att de finansiella rapporterna 

var upprättade i enlighet med IFRS och RFR 1.1. Vad som dock är anmärkningsvärt är 

att inget av företagen redogjorde för att de APM som presenterades i årsredovisningen 

inte finns definierade i några redovisningsstandarder. Majoriteten av företagen valde å 

ena sidan att definiera EBIT och EBITDA, men underlät å andra sidan att redogöra hur 

omstruktureringskostnader, engångsposter, andra jämförelsestörandeposter och dylikt 

beaktats vid varje enskilt redovisningstillfälle. Det var inte förrän i noterna som flertalet 

av företagen specificerade vad EBIT och EBITDA innehöll för poster. Flera begrepp 

definierades inte alls. 

 

4.5	  Intervju	  med	  Jörgen	  Carlsson	  avseende	  nuvarande	  normering	  och	  reglering	  

Svaren som Jörgen Carlsson lämnade vid intervjun är hans privata åsikter och ska inte 

uppfattas som uttryck för vare sig Lunds universitets eller Aspiro AB:s åsikter. 

 

Vid intervjun med redovisningskunnig Jörgen Carlsson6, adjunkt i företagsekonomi vid 

Lunds universitet och koncernredovisningsansvarig på Aspiro AB, framgick Carlssons 

uppfattning angående nuvarande normering för företag på Stockholmsbörsen enligt 

följande. 

 

Carlsson anser att IFRS generellt sett är ett fulltäckande regelverk. Fördelarna med 

IFRS är att regelverket är principbaserat, vilket möjliggör utrymme för generella 

tolkningar för företag. Således blir inte regelverket ”kokboksorienterat”, enligt 

Carlssons mening. Nackdelarna med IFRS är att regelverket inte är anpassat till alla 

företags förutsättningar. Detta kompletteras dock av att handlingsutrymmet vid tolkning 

av regelverket möjliggörs, vilket underlättar för företag och således utgör dessa 

nackdelar inte någon större problematik. En ytterligare nackdel med IFRS anser 

Carlsson vara att upplysningskraven kan bli för omfattande inom vissa områden. 

Carlsson är dock positiv till att IFRS är internationellt utformat och således ökar 

transparens och jämförbarhet mellan företag. Carlsson ser möjligheten att lämna 

ytterligare information i de finansiella rapporterna som något positivt för användarna, 

dock är det Carlsson uppfattning att finansiella nyckeltal bör regleras ytterligare. Det 

                                                
6 Jörgen Carlsson, adjunkt i företagsekonomi vid Lunds universitet. Telefonintervju 3 maj 2016. 
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bör uppställas tydligare krav på bland annat definitioner av finansiella nyckeltal och hur 

dessa beräknats för att öka finansiella rapporters jämförbarhet. Carlsson ser gärna att 

frågor rörande presentation av APM regleras av IASB för att underlätta företags 

hantering av dessa. Regleringen blir således mer koncentrerad till ett och samma organ, 

vilket underlättar såväl företags som användares möjlighet att bearbeta de finansiella 

rapporterna. 

 

4.6	  Intervju	  med	  Mikael	  Scheja	  avseende	  presentationen	  av	  APM	  

Svaren som Mikael Scheja lämnade vid intervjun är hans privata åsikter och ska inte 

uppfattas som uttryck för PwC:s åsikter. 

	  

Vid intervju med Mikael Scheja7, ekon.dr., auktoriserad revisor och chef för Accounting 

Consulting Services på PwC, framgick hans uppfattning om varför företag presenterar 

APM och vad han anser om regleringen kring APM enligt följande. 

 

Företag presenterar APM, eftersom de är relevanta prestationsmått där upprättarna vill 

visa upp den underliggande prestationen av företaget. De få prestationsmått som finns 

definierade i IFRS räcker inte för att tillfredsställa användares informationsbehov enligt 

Schejas uppfattning. Ytterligare fördelar med APM är att vid en tydlig tillämpning av 

regelverk vid upprättandet av APM kommer måtten leda till att det blir mindre 

informationsasymmetri mellan upprättare och användare. Scheja tydliggör också att det 

finns nackdelar med APM. Om APM inte presenteras på ett sätt som användare förstår 

kommer det att skapa ökad informationsasymmetri, eftersom användarna själva inte är 

kapabla att beräkna och förstå alla dessa mått, enligt Schejas mening. 

 

Scheja är av uppfattningen att mer reglering kring APM behövs. IAS 1 är, trots de nya 

kraven på upplysning, inte omfattande i sin reglering, varför Scheja anser att företag 

inte ska få presentera APM hursomhelst. Vid en ökad reglering argumenterar Scheja för 

att de kvalitativa egenskaperna i Föreställningsramen dessutom skulle öka. Ett problem 

vid ytterligare reglering är att det alltid är svårt att veta hur den nya regleringen bör 

utformas. Scheja tydliggör att han inte anser att fler prestationsmått bör definieras i 

IFRS, eftersom det inte finns någon definition eller prestationsmått som fungerar för 

                                                
7 Mikael Scheja, ekon.dr, auktoriserad revisor och chef för Accounting Consulting Services på PwC. Telefonintervju 10 maj 2016. 
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alla företag vid upprättandet av finansiella rapporter. Schejas uppfattning är därför att 

redovisningsstandarder inte ska tvinga företag att presentera vissa definierade 

prestationsmått, utan företag ska själva få välja de prestationsmått de anser relevanta för 

företaget. Presenterar företag APM måste de i sådana fall upplysa om det och visa hur 

de har beräknat dessa mått. Nackdelarna med en ökad reglering är de 

transaktionskostnader som tillkommer i form av att det tar mer tid och kräver ett större 

engagemang från upprättarna. Det finns även en risk för att företagen stryker 

information som de inte måste ha med, om de anser att det blir för komplicerat att 

presentera denna. Initialt brukar det finnas en osäkerhet hos företagen hur de ska 

presentera information efter att ny reglering tillkommit, påpekar Scheja. Företag vill 

nämligen inte lämna mer information än vad konkurrenter gör, eftersom 

interninformation är värdefull. Hur mycket information upprättarna väljer att lämna är 

dock ett problem som med tiden löser sig när praxis etablerats. 

 

Scheja anser att upprättarna av finansiella rapporter är de som kommer få mest jobb 

initialt när det kommer ny reglering, medan användarna är de som gynnas mest. 

Upprättarna har ofta tagit användarnas förmåga att förstå de finansiella rapporternas 

innehåll för givet, vilket utgör ett problem argumenterar Scheja, eftersom det uppstår 

informationsasymmetri mellan användare och upprättare. Användarna önskar mer 

information, speciellt avseende vedertagna resultatmåttsbegrepp där de själva inte har 

förmågan att förstå hur dessa räknats fram. Således kommer informationsasymmetrin 

mellan upprättarna och användarna att minska om upprättarna på ett bra sätt presenterar 

APM och hur de har beräknats. Informationsasymmetrin skulle således öka om 

företagen slutar presentera APM med anledning av den nya regleringen, men Scheja är 

av den uppfattningen att han inte tror att så kommer bli fallet, eftersom användarna 

efterfrågar APM på grund av att de få prestationsmått som finns definierade i IFRS är 

otillräckliga för att analysera ett företag. 

 

Scheja ser flera fördelar med ESMA:s riktlinjer. De är mer omfattande än de nya 

upplysningskrav som tillkommit i IAS 1, samtidigt som det är helt rimliga krav som inte 

blir för omständliga för företagen att följa. Nackdelen med ESMA:s riktlinjer är att de 

inte måste tillämpas på de finansiella rapporter som finns definierade i IAS 1, eftersom 

ESMA anser att det är IASB:s ansvar att reglera dessa. Scheja är dock av uppfattningen 

att företagen kommer presentera APM enligt ESMA:s riktlinjer även i de finansiella 
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rapporterna som är upprättade enligt redovisningsstandarder, eftersom användare annars 

skulle bli skeptiska över varför olika prestationsmått presenteras i olika kapitel med 

varierande upplysning. Avslutningsvis anser Scheja att nyttan av ny reglering, oavsett 

från vilket organ regleringen kommer från, måste överstiga kostnaderna. Det är Schejas 

uppfattning att nyttan av ESMA:s riktlinjer överstiger dess kostnader. Upprättarna har 

redan all information avseende APM och således skulle kostnaderna för att presentera 

APM på ett tydligt sätt inte bli betydande. 
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5.	  Analys	  

I kapitlet analyserar författarna det empiriska materialet med hjälp av den normgivning 

och de teorier som presenterats i uppsatsens teoretiska referensram. Analysen är 

uppdelad i fem avsnitt för att underlätta förståelsen av den diskussion och analys 

författarna redogör för. 

5.1	  Är	  nuvarande	  reglering	  överensstämmande	  med	  de	  kvalitativa	  egenskaperna?	  

För att besvara uppsatsens frågeställning och uppfylla dess syfte måste först undersökas 

huruvida nuvarande reglering rörande APM uppfyller de krav som användare kan 

uppställa på presentationen av APM. Informationen i finansiella rapporter ska enligt de 

kvalitativa egenskaperna i IFRS vara begripliga, relevanta, jämförbara och tillförlitliga.  

 

Noterade företag på Stockholmsbörsen måste följa IFRS. Regleringen avseende hur 

prestationsmått får presenteras i finansiella rapporter är inte omfattande reglerat. IFRS 

ställer endast upp ett minimikrav på prestationsmått i form av ett antal resultatbegrepp i 

resultaträkningen, samtidigt som IFRS indirekt tillåter presentation av APM, genom att 

inte uttryckligen förbjuda dessa (se avsnitt 3.1.7). En förutsättning är dock att 

presenterade APM inte är missvisande. IAS 1 anger endast att APM som presenteras i 

resultaträkningen måste förklaras, samt att beräkning av APM måste presenteras. IAS 1 

anger dock inte hur APM som presenteras utanför IFRS:s finansiella rapporter ska 

presenteras. Såväl författarnas som Schejas (2009) studie visar att företag tenderar att 

presentera APM i löpande text vid sidan av de finansiella rapporterna som måste anges 

enligt IFRS. Studien utförd av Zhou och Öhlin (2010) bekräftade att företag tenderade 

att presentera APM innan de finansiella rapporterna. Redovisning ska präglas av 

Föreställningsramens kvalitativa egenskaperna, varför det är författarnas uppfattning att 

även reglering av APM i löpande text bör följa dessa. Den specifika regleringen i IAS 1 

reglerar inte APM i löpande text, varför svar för hur sådana APM ska få presentera bör 

sökas i Föreställningsramen. Föreställningsramen anger att de kvalitativa egenskaperna 

ska följas, varför företags presentation av APM måste präglas av jämförbarhet, 

tillförlitlighet, relevans och begriplighet för att ge en rättvisande bild. Vid tidigare 

studier (se avsnitt 4.3) har framkommit att användare efterfrågat att APM ska 

presenteras efter tydligare grundregler, vilket skulle skapa mer enlighet med 

Föreställningsramens kvalitativa egenskaper enligt författarna. Författarna är av 
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uppfattningen att tydligare etikettering och definiering leder till ökad tillförlitlighet, 

relevans och begriplighet av angivna APM. När det sedan gäller om jämförbarheten 

ökar ställer sig författarna mer kritiska. Reglering som inte uppställer exakta krav på 

vilka APM som får presenteras, möjliggör för företag att fortfarande välja vilka APM de 

ska presentera, förutsatt att de redogör för hur dessa har beräknats. Författarna anser att 

detta fria val inte avsevärt förbättrar jämförbarheten mellan företag, men jämförbarheten 

av samma företag över tid förbättras. Således är det tveksamt om ny reglering, vilken 

innebär att företag inte behöver presentera samma sorts prestationsmått, trots att företag 

numera behöver visa beräkningar, de facto har en avsevärd effekt på jämförbarheten i 

redovisningen. Totalt sett anser författarna att ny reglering avseende presentationen av 

APM innebär att jämförbarheten trots allt blir bättre än tidigare. Redovisning ska ge en 

rättvisande bild av företag, vilket uppnås genom att kvalitativa egenskaper efterföljs. 

Användarnas önskemål om tydligare etikettering, upplysning och definiering av APM 

uppfylls genom att de finansiella rapporterna uppvisar en mer rättvisande bild av 

företaget. Författarna anser att ny reglering av APM är befogad. Författarna, likt Scheja 

(se avsnitt 4.6), anser att de kvalitativa egenskaperna ökar, eftersom de avses efterlevas 

bättre vid ny reglering och de kvalitativa egenskaperna är av stor betydelse för 

redovisningens upprättare och användare. 

 

5.2	  Motiverar	  efterfrågan	  av	  tydligare	  reglering	  av	  APM	  en	  ny	  reglering?	  

Författarna gör bedömningen att regleringen avseende APM har varit präglad av vad 

ekonomisk teori benämner information approach (se avsnitt 3.2.3). Användarna har 

således varit tvungna att individuellt bedöma och dra egna slutsatser om företags 

framtida resultat utifrån den information som givits i de finansiella rapporterna. Vad 

som är anmärkningsvärt är resultatet av PwC:s (2007) studie, i vilken tydligt framgick 

att användarna efterfrågat mer transparent presentation av APM för att användarna ska 

ha möjlighet att nyttja informationen vid beslutsfattande. Det framgick att användarna 

efterfrågade grundregler för hur APM ska få presenteras (PwC 2007) och att företag 

behövde lämna bättre upplysningar om APM för att tillfredsställa användares behov av 

användbar information (Standard & Poor 2014). Författarna instämmer därmed inte med 

vad Cornell och Landsman (2003) anser, nämligen att upprättarna ska vara fria i 

presentation av olika APM, eftersom APM ändå inte kommer få stor inverkan på 

användare. 
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Problematiken avseende presentationen av APM bekräftades i flertalet studier (se 

avsnitt 4.3). Studierna visade att spridningen av APM var stor, samt att företag ansågs 

behöva bli bättre på att upplysa om APM för att tillfredsställa användarnas behov. 

Scheja (se avsnitt 4.6) argumenterade för att användarna behöver hjälp av upprättarna 

för att förstå hur resultatmått beräknats, eftersom användarna saknar denna förmåga. Av 

studierna, samt Schejas argumentation, bedömer författarna att problematiken avseende 

presentation av APM i dagsläget behöver vara upprättad efter en measurement 

approach, vari upprättarna av finansiella rapporter har ett större syfte än vid information 

approach att tillgodose användarna med mer användbar information (se avsnitt 3.2.3). 

Här bör erinras om att i PwC:s (2007) studie angavs att användare efterfrågar mer 

information om APM. Författarna är dock av åsikten att det finns en risk att användare 

efterfrågar mer information utan att de vet om vad ytterligare information innebär för 

dem. Resultatet av ytterligare information bekräftas först när informationen de facto 

kommer användarna tillhanda. Författarna anser att det finns risk att ytterligare krav på 

upplysning och informationsgivning innebär att finansiella rapporter kan bli för 

omfattande. Detta skulle i sin tur motverka syftet med ytterligare information. Det är 

enligt författarna viktigare att rätt information anges snarare än att mycket information 

anges. Författarna gör därför bedömningen att det inte är kvantiteten som är avgörande 

för användare, utan kvaliteten. Således anser författarna att ny reglering måste 

säkerställa att mer kvalitativ information införs i finansiella rapporter. Författarna gör 

också bedömningen att ny reglering rörande presentation av APM är efterfrågad från 

användarnas håll. Därför ska finansiella rapporterna och övrig information som 

företaget lämnar upprättas efter striktare reglering och innehålla mer kvalitativ 

information om de APM som presenteras, enligt författarna. 

 

Trots användarnas efterfrågan på tydligare information finns en begränsning i hur 

mycket och hur tydligt information kan anges. Begränsningen bygger på den 

ekonomiska nytto-/kostnadsteorin (se avsnitt 3.2.4). Enligt measurement approach är 

det nödvändigt att information som anges i finansiella rapporter är transparent för att 

användarna ska ha användning av informationen. En avvägning av vad som är rätt 

mängd information måste dock göras, eftersom användare annars riskerar att efterfråga 

för mycket information, vilket ur en nytto-/kostnadsanalys inte är att anse som effektivt. 
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Under utarbetningen av de nya riktlinjerna valde ESMA att genomföra en nytto-

/kostnadsanalys för att se om nya riktlinjer var motiverade (se avsnitt 4.1.1). ESMA 

ansåg att nyttan för upprättarna översteg kostnaderna för implementering och 

efterlevnad, med motiveringen att användarnas förståelse, relevans och jämförbarhet av 

informationen ökar (ESMA 2014). Likt författarna, valde således ESMA att lägga stor 

vikt vid att de kvalitativa egenskaperna i Föreställningsramen kan komma att öka. Vad 

angår användare av finansiella rapporter, ansåg ESMA att nyttan även här översteg 

kostnaderna med samma motivering som för upprättarna, det vill säga att förståelse, 

relevans och jämförbarhet ökar, samt att stort fokus lades på rapporternas transparens, 

vilket förbättrar användarnas beslutsfattande. I ESMA:s argumentation finns tydliga 

inslag av att användarna behöver hjälp från upprättarna för att förstå den information 

som anges i de finansiella rapporterna. Det är således ett inslag av measurement 

approach, vilket även Scheja (se avsnitt 4.6) har uppfattningen att finansiell information 

behöver vara upprättad efter för att användare ska förstå den. Kostnaderna består av att 

finansiella rapporter blir mer omfattande, vilket i sin tur innebär att användarna måste 

lägga ner mer tid vid studerandet av dessa. ESMA ansåg dock att detta är ett mindre 

problem, eftersom fördelarna med regleringen överväger nackdelarna (ESMA 2014). 

Slutligen diskuterade ESMA effekterna på nationella bemyndigade myndigheter. ESMA 

ansåg att kostnaderna var av implementeringskaraktär, men ansåg att dessa motiverades 

av ett minskat övervakningsarbete för de nationella bemyndigade myndigheterna. 

ESMA (2014) drog således slutsatsen att nya riktlinjer var befogade enligt deras nytto-

/kostnadsanalys.  

 

Författarna kan konstatera följande för- och nackdelar med ny reglering rörande APM. 

 

Fördelar Nackdelar 

Ökad transparens för användare Ökad transparens av företag – risk att 

företagen slutar presentera APM 

Ökat förtroende för marknaden och lägre 

kapitalkostnad 

Ökade kostnader för implementering och 

efterlevnad 

Enhetlighet med Föreställningsramen För mycket information för användarna 

att ta till sig 

  
Tabell 5.2 Källa: Egen bearbetning 
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Fördelarna består av att det bildas en ökad transparens i företagen, vilket ligger till 

grund för användarnas beslutsfattande. Detta överensstämmer i sin tur med ett av de 

viktigaste syftena med finansiella rapporter (se avsnitt 3.1.8). Konsekvensen blir att 

användare blir mer benägna att investera i företag, vilket dessutom är en effekt av ökat 

förtroende för marknaden samtidigt som kapitalkostnaden för företagen sjunker (se 

avsnitt 3.2.4). Ytterligare en fördel är att om företag väljer att presentera mer 

information än vad företagen är skyldiga att presentera, minskar 

informationsasymmetrin mellan upprättare och användare. Scheja (se avsnitt 4.6) delar 

denna uppfattning. Nackdelarna består av att det uppstår ökade kostnader för företag 

och samhället i form av implementeringskostnader och kostnader kopplade till den nya 

regleringens efterlevnad. Dessutom finns risken att finansiella rapporter innehåller för 

mycket information, vilket kan resultera i att användarna får svårt att skapa sig en 

uppfattning om företaget som helhet.  

 

Författarna anser att konflikten mellan nytta och kostnad huvudsakligen avgörs av 

frågan om risken att företag slutar presentera APM, och således minskar informationen i 

de finansiella rapporterna till användarnas nackdel, övervägs av fördelen av att 

presentationen av APM blir mer enhetlig med Föreställningsramens syfte och dess 

kvalitativa egenskaper. Erfarenhet från reglering avseende APM kan erhållas från SEC, 

vilka införde Regulation G (se avsnitt 4.2). Studien visade att upprättarna efter 

införandet valde att presentera APM i mindre omfattning än innan införandet. Vad som 

är viktigt att framhäva är att det inte kunde bekräftas att Regulation G var orsaken till 

företagens minskade användning av APM. Dessutom anser författarna att det bör 

betonas att en ökad enhetlighet med Föreställningsramen skulle innebära att användarna 

av finansiella rapporter gynnas av att företags möjligheter att nyttja APM i enbart 

positiv bemärkelse skulle gå förlorad. Vad som dessutom bör understrykas är att en 

sådan reglering kan leda till att företag slutar presentera APM, eftersom presentationen 

av APM är valfri och företagen riskerar att blottläggas vid ökade krav på upplysning. 

Detta skulle motverka syftet med en ny reglering och således bli ineffektiv. Ytterligare 

problem är att färre APM kan innebära att användare inte kan fatta framåtriktade 

investeringsbeslut och utgöra underlag för ansvarsutkrävande, vilket är finansiella 

rapporters huvudsakliga syfte (Scott 2012). Ny reglering skulle enligt författarnas 

uppfattning således kunna skapa större informationsasymmetri mellan upprättare och 

användare på grund av att företag väljer att sluta presentera APM. Upprättarna innehar 
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information, vilken användarna saknar förmåga att nyttja enligt measurement approach. 

Scheja (se avsnitt 4.6) är av likartad uppfattning, men poängterar att han ser det som 

orimligt att företag slutar presentera APM, eftersom de få prestationsmått som finns 

definierade i IFRS är otillräckliga för att bedöma ett företags prestation. Författarna 

delar inte Schejas uppfattning fullt ut. Författarnas anser att de prestationsmått som 

finns definierade i IFRS är otillräckliga, eftersom variationen av företag och branscher 

motiverar ett stort antal företagsspecifika prestationsmått, vilka användare behöver för 

att fatta rationella investeringsbeslut. Författarna är dock av uppfattningen att det finns 

en risk att företag minskar presentationen av APM till följd av att det kommer uppstå en 

övergångsperiod från gammal till ny reglering, vilken skapar osäkerhet över hur och 

vilken information som måste presenteras. Osäkerheten grundar sig i att företag inte vill 

avslöja mer intern information än nödvändigt. Normen för vad som är nödvändig 

information avgörs av hur praxis utvecklas. Det är inte förrän etablerad praxis 

utvecklats som fler företag kommer presentera APM i högre utsträckning, anser 

författarna. Således anser författarna att risken att företag slutar presentera APM är låg 

över tid, men att den kan vara större under övergångsperioden från gammal till ny 

reglering. 

 

Av författarnas undersökning kunde följande slutsatser dras ur ett nytto-

/kostnadsperspektiv. Företagen har redan all information om de APM som de 

presenterar, varför det inte skulle uppkomma några större kostnader för företagen att 

tillföra denna information till de finansiella rapporterna. I några fall definierar företagen 

sina APM i text, varför det inte skulle innebära stora förändringar att dessutom 

presentera dessa i siffror. Författarna anser att det endast skulle vara av administrativ 

karaktär att sätta etiketter på de resultatmått som är APM. Således är det författarnas 

uppfattning att ny reglering är befogad ur ett nytto-/kostnadsperspektiv. 

 

5.3	  Hur	  presenterar	  företag	  på	  Stockholmsbörsen	  APM	  idag?	  

Författarna drar fyra slutsatser av särskilt intresse vid studerandet av 

årsredovisningarna. Den första slutsatsen är att samtliga tio företag presenterade någon 

form av APM i sina finansiella rapporter för räkenskapsåret 2015. Således konstaterades 

att APM används frekvent i företag inom olika branscher. Detta är något som bekräftas i 

flera studier (se avsnitt 4.3). 
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Den andra slutsatsen är att författarna kunde konstatera att inget av de undersökta 

företagen angav att de de facto använde sig av APM i sina finansiella rapporter, utan 

företagen presenterade endast att de följde IFRS och RFR 1.1. Å ena sidan uppställs det 

visserligen inget krav på att företagen måste ange att de använder sig av APM, eller 

vilka dessa APM är. Å andra sidan, med anledning av förhållandet mellan 

Föreställningsramen och APM, anser författarna att det torde vara rimligt att företagen 

informerar användarna om vilka prestationsmått som presenteras i de finansiella 

rapporterna och således inte finns definierade i redovisningsstandarder. Åtminstone 

anser författarna att företag bör presentera sådan information fram till ikraftträdandet av 

ESMA:s riktlinjer. Författarna hämtar stöd i sitt resonemang av Carlsson (se avsnitt 4.5) 

och Standard & Poor (se avsnitt 4.3), vilka anger att mer upplysning kan leda till mer 

användbar information för användare. Författarna anser att i och med ikraftträdandet av 

ESMA:s riktlinjer elimineras behovet av att företag anger att APM finns presenterad, 

eftersom APM enligt ESMA:s riktlinjer ska definieras och tydligt redogöras för hur de 

har beräknats. I och med högre ställda krav på definition och beräkning av APM är det 

författarnas uppfattning att användare inte är i behov av att veta vad som är APM och 

vad som är definierade prestationsmått. Detta till följd av att efter riktlinjernas införande 

kommer det finnas sådan transparens i APM att användarna inte behöver kunna urskilja 

APM från definierade prestationsmått. Det är således författarnas uppfattning att ett 

minimikrav att ange att APM finns presenterat i de finansiella rapporterna bör uppställas 

fram till riktlinjernas ikraftträdande. Därefter kommer problematiken elimineras genom 

ESMA:s riktlinjer.  

 

Den tredje slutsatsen är att det förekom en stor spridning av användandet av APM och 

dess definitioner. Detta bekräftar studierna utförda av Scheja, samt Zhou och Öhlin (se 

avsnitt 4.3). Användarna kan förvänta sig att information som finns i finansiella 

rapporter uppfyller de kvalitativa egenskaper som anges i Föreställningsramen. 

Författarna anser därför att den stora variationen och spridningen av APM, samt den 

bristande upplysningen, gör att informationen kan vara svårbegriplig, irrelevant och 

framför allt inte jämförbar. Dessa parametrar sammantaget innebär att de finansiella 

rapporterna inte säkerligen ger en rättvisande bild av företagens prestationer. Det är 

således författarnas uppfattning att presentationen av APM är i behov av ny reglering. 
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Den fjärde och sista slutsatsen som författarnas studie visar är att företag tenderar att 

betona APM, genom att presentera dem vid sidan av de finansiella rapporter som måste 

anges enligt IAS 1. Företagens beteende riskerar att strida mot IASB:s uppfattning att 

APM inte får presenteras tydligare än de prestationsmått som finns definierade i IFRS. I 

tidigare studier har även konstaterats en önskan från användare att APM inte ska få 

framhävas tydligare än de prestationsmått som definieras i redovisningsstandarder (se 

avsnitt 4.3). Det är författarnas uppfattning att presentation av APM på detta sätt 

riskerar att stå i strid med Föreställningsramens begrepp rättvisande bild, eftersom 

användare riskerar att grunda sitt beslutfattande på subjektivt utvald information om de 

tar APM mer i beaktning än prestationsmått som är definierade i 

redovisningsstandarder. Det är författarnas uppfattning att risken att företagens 

presentation av APM strider mot Föreställningsramen minskar genom ESMA:s 

riktlinjer. Således anser författarna att det finns fog för ny reglering.  

 

5.4	  Slutsats	  avseende	  ny	  reglering	  kring	  presentation	  av	  APM	  

Vad som hittills konstaterats kan sammanfattas enligt följande. Det finns motiv för ny 

reglering av APM i form av att i) kvalitativa egenskaper enligt Föreställningsramen 

efterlevs, ii) rättvisande bild säkerställs när de kvalitativa egenskaperna efterlevs, iii) 

nyttan med en enhetlig reglering överväger kostnaderna för att implementera ny 

reglering, samt iv) att användarna efterfrågar att finansiella rapporter ska vara 

upprättade efter en measurement approach. Författarna bedömer att APM är vanligt 

förekommande och att användare utsätts för APM utan att vara medvetna om det, varför 

ny reglering om tydligare presentation av APM bör införas. Det är således författarnas 

uppfattning att ny reglering är befogad. Dock vill författarna betona att det finns ett 

fundamentalt problem med införande av ny reglering. Problemet består av att skapa och 

implementera standarder, vilka ska skapa mervärde för såväl upprättare som användare, 

varför det kan vara enklare sagt än gjort att utforma ny reglering. Författarna 

förespråkar ett principbaserat regelverk, med anledning av att ny reglering inte kan 

”skräddarsys” till förmån för samtliga företags och användares behov, men anser att 

nuvarande reglering avseende APM är bristfällig och måste revideras. Nästa fråga blir 

om ESMA:s riktlinjer är i överensstämmelse med de motiv som författarna förespråkar 

vid skapandet av ny reglering. 
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5.5	  Är	  ESMA:s	  riktlinjer	  överensstämmande	  med	  motiven	  för	  ny	  reglering?	  

Av ovanstående analys konstaterar författarna att följande rekvisit är nödvändiga för att 

nya riktlinjer ska vara överensstämmande med motiven för ny reglering. De nya 

riktlinjerna ska i) beakta de kvalitativa egenskaper som följer av Föreställningsramen, 

ii) säkerställa att företags finansiella rapporter ger en rättvisande bild av företagets 

prestationer, iii) nyttan av riktlinjerna ska vara större än kostnaderna för dessa, iv) 

användarna ska säkerställas bättre information i finansiella rapporter, samt v) de nya 

riktlinjerna ska göra användarna medvetna om vilka mått som är att anse som APM. 

 

Av ESMA:s riktlinjer kan utläsas att följande har reglerats (ESMA 2015). Det har i) 

införts en definition av APM, ii) kraven för angivande av upplysningar för hur APM 

tagits fram har skärpts, iii) det ställs tydliga krav på etikettering av APM, iv) APM ska 

avstämmas, v) APM ska förklaras för att öka relevans och tillförlitlighet, vi) APM får 

inte framhävas som mer relevant än prestationsmått som är definierade i IFRS, vii) 

APM ska anges över tid för att skapa jämförbarhet, samt viii) presentationen av APM 

ska ske konsekvent. 

 

Vid en jämförelse av ESMA:s riktlinjer och författarnas motiv för ny reglering kan 

följande noteras. Vad angår motivet kvalitativa egenskaper framgår av ESMA:s 

riktlinjer att APM ska avstämmas, att APM ska förklaras för att öka relevans och 

tillförlitlighet, att APM inte får framhävas som mer relevant, samt att APM ska anges 

över tid för att bli jämförbara. ESMA:s motiv att tydliggöra nuvarande reglering delas 

av Carlsson (se avsnitt 4.5), Scheja (se avsnitt 4.6), Zhou och Öhlin och PwC (se avsnitt 

4.3). Det är författarnas uppfattning att ESMA:s riktlinjer uppfyller kraven för 

kvalitativa egenskaper, varför riktlinjerna i detta avseende är att anse som befogade. 

Vad angår motivet rättvisande bild kan konstateras att säkerställandet av en rättvisande 

bild vid angivande av APM ökar med ESMA:s riktlinjer.  

 

Huruvida motivet att nyttan av de nya riktlinjerna ska överstiga kostnaderna för dessa, 

har detta redan diskuterats ovan i avsnitt 5.2 varför det inte kommer diskuteras igen. 

Författarna konstaterar att nyttan av nya riktlinjer från ESMA överstiger konstaderna för 

dessa. 
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Samtliga av ESMA:s riktlinjer säkerställer att användarna tillförsäkras mer och bättre 

information än vad fallet varit innan de nya riktlinjerna utarbetades. Författarna anser att 

detta är av betydelse, eftersom en tidigare studie (se avsnitt 4.3) och teori (se avsnitt 

3.2.3) visar att användarna önskar sådan information. Idag omfattas endast APM som är 

angivna i IAS 1:s finansiella rapporter av IFRS:s reglering. Författarna har dock 

konstaterat att företag på Stockholmsbörsen tenderar att presentera APM information 

vid sidan av finansiella rapporter, vilket kräver ny reglering. Syftet med EMSA:s 

riktlinjer är att hantera problematiken avseende APM i information vid sidan av 

finansiella rapporter och således säkerställa en tydligare presentation av APM. 

 

Något ska även sägas om att användarna omedvetet utsätts för APM, vilket författarnas 

studie visar. ESMA:s riktlinjer säkerställer att användare inte utsätts för APM 

omedvetet, genom att ställa upp krav på tydlig etikettering, införande av definition av 

APM, samt tydliga upplysningar över hur APM tagits fram; denna uppfattning delas av 

Carlsson (se avsnitt 4.5) och författarna. Det är författarnas uppfattning att ESMA:s 

riktlinjer även här uppfyller motivet för ny reglering. 

 

Av ovanstående anser författarna att EMSA:s riktlinjer är överensstämmande med 

motiven för ny reglering. Riktlinjerna utgör ett komplement till IASB:s regelverk, 

eftersom riktlinjerna omfattar APM som presenteras vid sidan av finansiella rapporter. 

Ett komplement som är nödvändigt. I och med att ESMA:s riktlinjer de facto endast 

omfattar APM, vilka inte finns presenterade i finansiella rapporter, blir detta samtidigt 

författarnas största kritik mot riktlinjerna. Författarna har konstaterat att även APM i 

finansiella rapporter är i behov av ny reglering, men ESMA:s riktlinjer är inte 

tillämpbara på APM i IAS 1:s finansiella rapporter. Det är dock författarnas åsikt att 

ESMA:s riktlinjer bör tillämpas såväl i IAS 1:s finansiella rapporter som i löpande text 

vid sidan av dessa, för att säkerställa användares informationsbehov av APM. 

Författarna anser att riktlinjerna är befogade, men ställer sig delvis kritiska till att det är 

ESMA som organ som utvecklat riktlinjerna. Författarna anser att det vore lämpligare 

om redovisningsorganet IASB, vilket har till uppgift att utfärda redovisningsstandarder, 

skulle utfärda riktlinjer. Detta skulle skapa en mer koncentrerad normering, vilket skulle 

underlätta för såväl upprättare som för övervakningsorgan, eftersom endast ett regelverk 

vore tillämpbart. Författarna vill dock vara tydliga med att det är effekten av riktlinjerna 
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som är av största betydelse, varför frågan om vilket organ som utvecklat riktlinjerna är 

av mindre betydelse i denna uppsats.  
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6.	  Slutsats	  	  

I uppsatsens avslutande kapitel besvaras frågeställningen varmed studiens syfte 

uppfylls. Avslutningsvis ger författarna förslag på framtida studier. 

Uppsatsens syfte är att undersöka om nuvarande möjlighet till presentation av APM är i 

behov av ny reglering. Det är författarnas uppfattning att ett antal motiv måste uppfyllas 

för att motivera ny reglering av presentation av APM. Det är författarnas åsikt att ny 

reglering måste leda till att de kvalitativa egenskaperna vid presentation av APM ökar. 

När kvalitativa egenskaper efterlevs uppfylls Föreställningsramens krav på att 

finansiella rapporter ska ge en rättvisande bild av företagets finansiella ställning och 

prestation, vilket skulle gynna finansiella rapporters användare. Författarna är av 

uppfattningen att den nya regleringen måste lösa den nuvarande problematiken att 

användarna får information från finansiella rapporter, som de saknar förmåga att 

använda vid ekonomiskt beslutsfattande. Till följd av att finansiella rapporter innehåller 

bättre information på grund av att ny reglering träder i kraft, minskar 

informationsasymmetrin mellan upprättare och användare. Författarna anser dessutom 

att vid ny reglering måste nyttan överstiga kostnaderna, vilket anses vara fallet vid ny 

reglering av presentation av APM. Författarna har genom egna studier och intervjuer, 

samt genom granskning av tidigare studier, bekräftat att det finns en tydlig problematik 

avseende presentation av APM bland noterade företag på Stockholmsbörsen. Det är 

därför författarnas samlade bedömning att ny reglering behövs för att lösa 

problematiken avseende presentation av APM. 

 

IAS 1 har visserligen reviderats inför år 2016 med ökade upplysningskrav, men IAS 1 

omfattar fortfarande inte presentationen av APM i information vid sidan av de 

finansiella rapporter som anges i IAS 1. Författarna konstaterade i sin egen studie att 

företag på Stockholmsbörsen tenderar att presentera APM i löpande text vid sidan av de 

finansiella rapporterna. Således är det författarnas uppfattning att trots revidering av 

IAS 1 är regleringen otillräcklig och behöver kompletteras. Den tredje juli 2016 träder 

ESMA:s riktlinjer i kraft. Riktlinjerna omfattar presentation av APM i löpande text som 

är angiven vid sidan av finansiella rapporterna. Det är författarnas uppfattning att 

ESMA:s riktlinjer är överensstämmande med de motiv som är nödvändiga för ny 

reglering, samt att de kompletterar IAS 1:s tillämpningsområde. Således säkerställs 
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tydligare reglering rörande presentation av APM. Av ovan anförda anser författarna att 

ESMA:s riktlinjer är befogade. Uppsatsens frågeställning har därmed besvarats och 

uppsatsens syfte uppfyllts.  

 

Uppsatsen bidrar med kunskap som bekräftar att presentationen av APM är i behov av 

ytterligare reglering. Författarna har visat vilka motiv som måste vara uppfyllda för att 

ny reglering ska anses befogad. Författarna har visat att ESMA:s riktlinjer 

överensstämmer med dessa motiv, men är trots vissa brister befogade. Innehållet i 

uppsatsen visar att ESMA:s riktlinjer kompletterar nuvarande redovisningsstandarder 

väl. 

 

6.1	  Förslag	  till	  framtida	  studier	  

Författarna har under uppsatsens genomförande noterat att det finns goda möjligheter 

för vidare studier av införandet av ESMA:s riktlinjer. Ett förslag till framtida studier 

anser författarna vara att undersöka hur ESMA:s riktlinjer efterlevs bland företagen på 

Stockholmsbörsen. En sådan studie skulle kunna bekräfta eller dementera författarnas 

uppfattning om ESMA:s riktlinjer. Det skulle även vara av intresse att undersöka 

huruvida företag tenderar att sluta presentera APM i deras årsredovisningar eller om 

företag accepterar riktlinjerna och därmed fortsätter presentera APM. En sådan studie 

skulle påvisa aktörers uppfattning av huruvida ny reglering är befogad utifrån en nytto-

/kostnadsanalys och således kunna bekräfta eller dementera ESMA:s och författarnas 

bedömning av riktlinjerna. Ett tredje förslag till framtida studie är att undersöka om, 

och, eller vilken effekt riktlinjerna får på finansiella rapporters användare. Blir 

information i de finansiella rapporterna mer användbar så att användare kan fatta mer 

ekonomiskt välgrundade beslut? 
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Bilaga	  1.	  De	  företags	  årsredovisningar	  som	  ingår	  i	  författarnas	  studie	  

 

Författarna har i uppsatsen valt att inte presentera vilka APM som är hänförbara till 

vilket företag. Syftet är inte att visa vilka företag som presenterar vilka APM, utan 

återge en översiktsbild över hur APM presenteras. För årsredovisningsförteckning, se 

källförteckningen. 

 

Atlas Copco AB (publ) 

Fingerprint Cards AB (publ) 

H&M Hennes & Mauritz AB (publ) 

Investor AB (publ) 

Modern Times Group MTG AB (publ) 

Swedbank AB (publ) 

Tele2 AB (publ) 

Telecomaktiebolaget LM Ericsson (publ) 

TeliaSonera AB (publ) 

Volvo AB (publ) 



 

Bilaga	  2.	  Intervjuguide	  med	  Jörgen	  Carlsson	  

 

Information ges om att det är frivilligt att deltaga samt att innehållet kommer att 

behandlas konfidentiellt.  

 

Information om syftet med uppsatsen ges. Kort presentation av vad APM är och 

anledning till problemet kring presentationen av APM. Information ges om vad 

ESMA:s riktlinjer innebär för presentationen av APM.  

 

Samtycker du till att inspelning av intervjun sker, med anledning av att minimera risken 

för feltolkning samt att information inte ska gå förlorad? 

 

Är det några frågor som du har innan vi startar intervjun? 

 

Bakgrundsfrågor 

- Vad heter du och vad jobbar du med?  

- Vad är din nuvarande position? 

- Vad har du för utbildning?  

- Arbetslivserfarenheter? 

 

Huvudfråga 1: Anser du att IFRS är ett fulltäckande regelverk för noterade företag? 

- Vad ser du för fördelar med IFRS utformning? 

- Vad ser du för nackdelar med IFRS utformning? 

 

Huvudfråga 2: Vad är din syn på presentation av information som inte måste finnas med 

enligt nuvarande reglering?  

- Vad finns det för fördelar med sådan information? 

- Vad finns det för nackdelar med sådan information? 

- Varför tror du inte IFRS reglerar “problemet” med APM? 

- Hur ser du på att ett organ som ESMA inför riktlinjer på redovisningens 

område, som är IFRS uppgift? 



Bilaga	  3.	  Kontaktmail	  Jörgen	  Carlsson	  

 

Nedan följer författarnas första kontakt som togs via email den 18 april 2016 med 

Jörgen Carlsson. 

 

Hej Jörgen, 

 

Jag och min uppsatspartner är mitt uppe i skrivandet av vår C-uppsats. Vi är handleda 

av Rolf Rundfelt och Sven-Arne Nilsson. Vi har valt att skriva om Alternative 

Performance Measures (APM), eftersom det varit ett omdiskuterat ämne under en längre 

tid och ESMA nyligen publicerat nya riktlinjer för redovisningen av APM. Efter att ha 

läst kursen "Koncernredovisning" med dig som examinator, har vi förstått att du besitter 

stor kunskap inom hur noterade företag redovisar (framför allt med tanke på din 

erfarenhet från Aspiro). Syftet med uppsatsen är att försöka förstå hur ESMA:s riktlinjer 

kommer påverka noterade bolags inställning/vilja att redovisa APM. Vi är mycket 

intresserade av att få din syn på förändringarna och vad förändringarna kan resultera i, 

som kommer bli gällande from. 3 juli 2016 och skulle verkligen uppskatta om du ville 

ta tid att medverka i studien i form av en kortare intervju (Skype eller liknande).  

  

Om du har några frågor, tveka inte att kontakta oss på den här mailen.  

  

Tack på förhand! 

  

Med vänliga hälsningar, 

  

Isac Sigfridsson & Simon Antonsson, Företagsekonomi LiU 



Bilaga	  4.	  Intervjuguide	  med	  Mikael	  Scheja	  

 

Information ges om att det är frivilligt att deltaga samt att innehållet kommer att 

behandlas konfidentiellt. Kort information om syftet med uppsatsen ges.  

 

Samtycker du till att inspelning av intervjun sker, med anledning av att minimera risken 

för feltolkning samt att information inte ska gå förlorad? 

 

Är det några frågor som du har innan vi startar intervjun? 

 

Bakgrundsfrågor 

- Vad heter du och vad jobbar du med?  

- Vad har du för utbildning?  

- Vad är din nuvarande position? 

- Vad har du för erfarenhet av APM? 

  

Varför redovisar noterade bolag APM? 

 

Vad finns det för risker/fördelar med redovisning av APM idag? 

 

Vilka användare gynnas/missgynnas av dagens reglering? 

 

Anser du att det finns risk/möjlighet att företag slutar presentera APM vid mer 

reglering? 

 Vid JA: Vad anser du är anledningen? 

 

Anser du att det finns behov av åtstramning av regleringen kring APM, eller anser du 

att problematiken borde lösas på något annat sätt? 

 

 Vilka risker/problem/fördelar ser du med ESMA:s riktlinjer? 

 

Blir förändringen mest påtaglig för användarnas informationsbehov eller företagens 

redovisning enligt dig? 



Hur anser du att de nya riktlinjerna kommer påverka dem kvalitativa egenskaperna 

jämförbarhet, relevans, begriplighet och tillförlitlighet? 

 

Vad är din åsikt att de nya riktlinjerna inte kommer från normgivande IFRS?  

Bra med flera organ?  

 

Till sist: Är det något som du anser, som vi inte frågat om, som är viktigt/intressant/ 

nödvändigt att tänka på angående presentationen av APM? 

 



 

Bilaga	  5.	  Kontaktmail	  Mikael	  Scheja	  

 

Nedan följer författarnas första kontakt som togs via email den 18 april 2016 med 

Mikael Scheja. 

 

Hej Mikael, 

 

Jag och min uppsatspartner är mitt uppe i vårt skrivande av vår C-uppsats, handledd av 

Rolf Rundfelt och Sven-Arne Nilsson, i ämnet Alternative Performance Measures 

(APM). Du föreläste vid Linköpings universitet tidigare i våras om NGM, vilket 

inspirerade oss till vårt uppsatsämne. Vid föreläsningen nämnde du att vi var välkomna 

att kontakta dig vid frågor om NGM, varför vi nu kontaktar dig. 

 

ESMA kommer d. 3 juli 2016 att införa nya striktare riktlinjer för redovisning av APM, 

vilket ger upphov till vissa frågor. Vi är intresserade av att undersöka hur de nya 

riktlinjerna kan komma att påverka noterade bolags inställning att redovisa APM. För 

att bättre förstå vad riktlinjerna kan komma att få för konsekvenser har vi valt att ta 

kontakt med dig för att få del av din expertis på området. Vi hoppas därför att du är 

intresserad av att medverka i en kort intervju (Skype eller vad som passar dig) för att ge 

din syn på förändringarna som kommer införas. 

 

Vi vore oerhört tacksamma om du ville medverka med din kunskap. Tveka inte att 

kontakta oss på den här mailen om du har några frågor eller funderingar. 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Isac Sigfridsson & Simon Antonsson, Linköpings universitet 


