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Sammanfattning 

 

Titel Leder IFRS till en mer värderelevant redovisning för fastighetsbolagen? – En studie över 

kostnad för eget kapital samt börsvärde i förhållande till det egna kapitalet.  

Datum  30/05/ 2011 

Ämne  Magisteruppsats. Företagsekonomi med inriktning Internationellt företagande 30 

högskolepoäng 

Författare  Sofie Winblad; Anna Kaijser  

Handledare  Curt Scheutz, Docent, Högskolelektor vid Institutionen för ekonomi och företagande; 

Jurek Millak, Högskolelektor vid Institutionen för ekonomi och företagande.  

Nyckelord  Fastighetsbolag, Verkligt värde, IFRS/IAS     

Syfte Huvudsyftet är att undersöka effekterna av införandet av IAS inom fastighetsbranschen 

och se om de nya principerna har lett mot en mer värderelevant redovisning. Delsyftet är 

att se på införandets effekter på det egna kapitalet, samt att utröna förhållanden före och 

efter införandet, då sett till två tidsperioder 2000-2004 och 2005-2009. 

 

Metod   Undersökningen är en totalundersökning som innefattar tio stycken företag. Studien 

sträcker sig från år 2000 - 2009 där 2000 - 2004 är perioden innan införandet av IAS 40 

och perioden 2005 - 2009 är efter införandet. CAPM och Tobins Q används för att se om 

det finns skillnader i eget kapital samt eget kapital i förhållande till börskurs före och efter 

införandet.    

Teori Undersökningen utgår från Finansieringsteori, Effektiva marknadshypotesen, Capital 

Asset Pricing Model (CAPM), Tobins Q, Redovisningsteori, Beslutsfattande och Human 

Information Processing  

Empiri  I kapitlet illustreras undersökningen i tabeller och diagram. Statistik programmet SPSS har 

använts för bearbetning av data och illustreras även i diagram för CAPM och Tobins Q. 

Ytterligare en tabell visas för substansrabatt och substanspremie för att se hur pass väl 

aktiepriset och eget kapital överensstämmer.   

Slutsats    

 Det finns ingen signifikans för att införandet av den nya redovisningspraxisen, 

IFRS/IAS, har lett till att börskursen kongruerar mer med eget kapital för perioden 

2005-2009 än perioden innan införandet 2000-2004.   

 

 Det går inte att påvisa någon signifikans för att införandet av IFRS/IAS har påverkat 

kostanden för eget kapital mätt under perioden 2000-2009.  



 

 

 

Abstract  

Title  Does IFRS lead to a more value relevant accounting for real-estate business? – A study on 

the cost of equity and share price in relation to equity.  

Date 30/05/2011 

Subject Master Thesis; Business administration alignment International relationships 30 ECTS 

Authors Sofie Winblad; Anna Kaijser 

Advisors Curt Scheutz, Associate Professor, Lecturer at the Department of Business Studies; Jurek 

Millak, Lecturer at the Department of Business Studies  

Keyword Real-estate concern, Fair value, IFRS/IAS  

Purpose The main purpose is to examine the effects of the implementation of IAS in the real-estate 

business and see if the principles have led to a more value relevance accounting. The 

study also examines the effects on equity before and after the introduction over two 

periods, 2000-2004 and 2005-2009.   

Methods The survey includes teen business. The study extends from 2000 - 2009 where 2000 - 

2004 is the period before the introduction of IAS 40 and the period 2005 - 2009 is after the 

introduction. CAPM and Tobins Q will be examined to see whether there exist differences 

in equity and equity in relation to the share price after the introduction.     

Theoretical The study is based on Finance theory, Efficient market hypothesis, Capital Asset Pricing 

Model (CAPM), Tobins Q, Accounting theory, Decision making and Human Information 

Processing  

Empirical This chapter illustrates the survey in charts and graphs. The statistical software SPSS was 

used for processing data and is also shown in diagrams for CAPM and Tobins Q for the 

development of all business together. Another table shows discount or premium so that 

stock buyers can evaluate how well the stock price and equity line.  

Conclusion   

 There is no significant that the introduction of the new accounting principle, 

IFRS/IAS has led to the conclusion that the share price correlates more with equity for 

the period 2005-2009 than before the introduction 2000-2004. 

 

 It is unable to demonstrate any significance that the introduction of IFRS/IAS has 

affected the cost of equity measures over the period 2000-2009. 
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1. INLEDNING 

 

 

Nedan presenteras studiens bakgrund samt den problemdiskussion varifrån studiens syfte och 

problemformuleringar har utkristalliserats. Kapitlet avslutas med studiens avgränsningar.  

  

 

1.1 Bakgrund  

Eget kapital beskrivs av Schroeder et al (2009) som företagens riskkapital där ingen garanterad 

avkastning ges, ej heller någon återbetalningsplan för kapitalinvesteringen. Vad en investerare 

därför bör ta hänsyn till är företagets risk för att hamna i insolvens, vid ett investeringsbeslut är 

det då lämpligt att ta företagets kapitalstruktur i beaktning (Shroeder et al 2009). Med 

kapitalstruktur avses förhållandet mellan skuld och det egna kapitalet, som kan förändras mellan 

redovisningsperioder. Detta genom att värdet på tillgångarna förändras, genom upp- eller 

nerskrivningar eller genom att företaget ökar sin belåningsgrad. 

Årsredovisningens fundamentala syfte är att avge information åt dess intressenter som skall 

utgöra en god beslutsfattande grund. Utöver investerare och ägare finns det fler intressenter, 

såsom leverantörer som önskar få bekräftelse på att deras produkter eller tjänster sålda med lång 

kredittid kommer att betalas. Skatteverket, som agerar i staten och allmänhetens intresse vill 

även se att redovisningen är korrekt, det vill säga att den ger en rättvisande bild (Gröjer 2002). 

Både befintliga och potentiella investerare behöver pålitlig och relevant information för att fatta 

tre olika investeringsbeslut: ”köp, behåll eller sälj” (Schroeder et al 2009). En sådan redovisning 

anses vara värderelevant då den påverkar och interagerar med kapitalmarknaden, då genom att 

ha en inverkan på börskursen (Bengtsson 2008, Gröjer 2002). När redovisningen är transparent 

förmedlas samma bild av det ekonomiska tillståndet till intressenten som företaget själv innehar. 

I den fram till och med idag långt framskridande integrationen mellan nationer, innebär det att 

deras kapitalmarknader alltmer blandas. Idag finns intressenterna i flera länder och beroende på 

till vilken marknad företagen vänder sig måste de även utforma sin redovisning efter rådande 

praxis. Denna integration har lett fram till internationella redovisningsstandarder såsom 

International Financial Reporting Standards (IFRS), som från och med i januari 2005 är 
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obligatorisk för noterade företag inom EU och som skall utforma sin koncernredovisning enligt 

IFRS/IAS (Nilsson 2005). Bakgrunden till gemensamma standarder är bland annat att öka 

jämförbarheten mellan årsredovisningar, detta leder till att informationsasymmetri minskar då 

kapitalmarknaderna i olika länder på samma grund kan ta del av informationen.  

Vid tidpunkten för införandet var få varse om den annalkande finanskris som skulle komma att 

bryta ut drygt tre och ett halvt år senare och orsaka stor skada. Effekterna av införandet av IFRS 

har till stor del kommit att handla om ”verkligt värde” där företag får möjlighet att lyfta fram 

orealiserade värden av sina tillgångar, detta genom att visa denna värdeförändring både via 

balans- och resultaträkningen (Sundgren et al 2007). Tidigare har denna transaktion inte varit 

möjlig att genomföra i Sverige då det krockade med försiktighetsprincipen, dock har det varit 

möjligt med nedskrivningar om anläggningstillgången på balansdagen har ett lägre värde än det 

bokförda värdet samt om detta anses vara bestående (ÅRL). Vidare till diskussionen så innebär 

redovisning till verkligt värde att dolda tillgångar lyfts fram, samt så påverkar denna omföring 

både resultatet och kapitalstrukturen, såsom soliditet. En uppskrivning inverkar positivt mot de 

båda samtidigt som dess omvända dito slår negativt, alltså borde redovisning enligt IFRS skapa 

ett mer transparent reslutat som fluktuerar mer efter företagens övriga påverkande faktorer. 

Sålunda vid genomgång av artiklar kring andra halvan av 2008 kom mycket att handla om den 

fördjupande negativa effekt redovisning enligt IFRS har mot resultatet samt företagens kapital. 

En diskussion fördes om hur den ökade informationen inom redovisningen skulle fördjupa den 

ekonomiska kris, det marknadsmisslyckande världen kunde skåda under andra halvan av 2008. 

 

1.1.2 Problemdiskussion  

Ett grundläggande problem inom ekonomi är de marknadsmisslyckanden som sker, dessa är en 

bakomliggande faktor till stiftande av nya lagar och regler (Gröjer 2002).  Det ska föreligga en 

kongruens mellan värderingen av företaget på börsen samt företagets värde. 

Finanskrisen som drabbade stora delar av världen september 2008 var den inte den första i sitt 

slag. En tidigare kris som drabbade Sverige under 1990-talet hade sin grund i övervärderade 

fastigheter, en övervärderad fast valuta samt förändrade regelverk på finansmarknaden. Bakom 

sig hade 90- talet en högkonjunktur och ett uppdämt behov av krediter, i kombination med de 

förenklade utlåningsreglerna ökade krediterna snabbt, och med det företagens belåningsgrad. 
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Priserna på speciellt kontorsfastigheter steg snabbt vilket ledde till att i större andelen av lånen 

stod fastigheter som säkerhet (Boksjö et al. 1994). Redovisningen gav alltså inte en rättvisande 

bild av verksamhetens tillgångar. Det verkliga värdet på fastigheterna blottlades då 

finansbolaget Nyckeln inte kunde fullfölja sina åtagande då bankerna inte tog emot 

finansbolagens löpande marknadsbevis (www.ne.se - nr 1) Inom loppet av några år hade värdena 

på fastigheterna halverats (Boksjö et al. 1994). 

Under 2000-talet uppstod det en ny bubbla denna gång inom IT - branschen där Framfab kom 

att statuera exempel för hela branschen med avseende på för högt värderade bolag som 

handlades på börsen till höga kurser (Marton 2008). Exempel på ett annat 

marknadsmisslyckande på senare år är Enron skandalen, där dunkelhet i årsredovisningen 

avseende sina åtaganden i form av special purpose entities (SPE) inte gav investerarna en tydlig 

bild av hur företagets balansomslutning såg ut (Schroeder et al 2009). I Enrons fall, som vid 

tidpunkten för konkursen klassificerade sig som ett konglomerat, ingick det en ytterst komplex 

affärsmodell med både tradingverksamhet och fysiska tillgångar som dessutom bredde ut sig 

över nationsgränserna, detta tillsammans med redovisning i gränslandet mellan lagligt och 

olagligt (Healy et al 2003). Övriga problem var att uppskatta marknadsvärdet, ett verkligt värde, 

på vissa kontrakt som kunde löpa över 20 år då inkomsterna beräknades enligt 

nuvärdesberäkning av framtida kassaflöden. Ett företag som Enron som alltså haft en 

aktieutveckling på 311 procent över en knapp tioårig period, tack vare missvisande 

årsredovisningar i kombination med aktiemäklare som höjde upp aktien över skyarna med ”köp 

– råd”, kom en tid senare att ha ett nästintill obefintligt värde. Med sig i fallet, i slutet av 2001, 

hade de tagit investerares pengar, anställdas pensioner och arbeten. Enron skandalen är ett gott 

exempel på varför forskningen inom redovisningen är viktigt (Healy et al 2003).  

Den finanskris som bröt ut i september 2008, kom att drabba såväl Sverige som övriga världen, 

hade också sin grund i övervärderade fastigheter i kombination med en extensiv utlåning.  Till 

skillnad från 90-talets kris handlade det den här gången om privatbostäder i stället för 

kommersiella fastigheter. Då den ökade globaliseringen hade skapat en globaliserad 

kapitalmarknad drabbades till exempel investerare i nordiska länder av dåliga amerikanska 

bolån när dessa blottlades i samband med Lehman Brothers kraschen september 2008. 

 

http://www.ne.se/
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Från ovannämnda diskussion åskådliggörs hur undervärderade tillgångar såsom fastigheter, som 

ställts som säkerhet, utkristalliseras först då konkursen eller krisen är ett faktum. Då 

årsredovisningen syftar att förmedla en bild av ett företags verksamhet både historiskt och inför 

framtida åtaganden, trots att det är en ögonblicksbild, skall den fungera som ett beslutsfattande 

underlag åt intressenterna. Inom forskningsområdet pågår det ett arbete att skapa en gemensam 

teori eller en föreställningsram på området, baserat på forskning som både kan prejudicera såväl 

som beskriva verkligheten (Schroeder et al 2009). Utvecklingen på redovisningsområdet har gått 

fort och enligt Shortridge och Smith (2009) befinner sig redovisningen i ett paradigmskifte då en 

rörelse från den industriella ekonomin mot informationssamhället kan ses. En lika stor 

förändring har enligt Shortridge och Smith (2009) inte setts sedan Pacioli utvecklade dubbel 

bokföring, där den bakomliggande tanken redan då var att skapa ett starkare band mellan 

resultaträkningen samt balansräkningen. Effekterna av den redovisningspraxis som är rådande, 

sedan januari 2005, samt vilka värderingsmetoder som tillämpas borde alltså visa sig både på 

årsredovisningen och även på börsen. 

En stor förändring i de nya principerna IFRS/IAS är en rörelse från tillämpningen av historiskt 

anskaffningsvärde exklusive avskrivningar mot ett verkligt värde där en bedömning om upp- 

eller nedskrivning görs per balansdag, som exempelvis enligt IAS 40. Detta verkliga värde på 

förvaltningsfastigheterna skall närmast ligga ett marknadsvärde. Denna utveckling är ett avsteg 

från matchningsprincipen till förmån för ett värderingssynsätt (Thorell 2004). En värdering till 

verkligt värde innebär att en nedskrivning har en negativ inverkan på kapitalet såväl som på 

resultatet, diskussioner kring det fördes som mest kring finanskrisens begynnelse hösten 2008 

(Precht 2008). Detta är även något som Walter P. Schuetze (2001) resonerar kring i sin artikel 

om vikten av att införa värdering av tillgångar enligt verkligt värde, det vill säga värderade till 

vad de skulle generera i likvida medel oavsett om försäljningen är på grund av en konkurs eller 

om den är frivillig, då minus eventuella kostnader.  Detta grundar han bland annat i en 

undersökning gjord av Epstein och Palepu, där 140 analytiker med expertis inom 

bolagsvärdering tillfrågats om vilken del av årsredovisningarna som de hade svårast att förstå 

och skulle vilja ha mer utförligt beskrivet, undersökningen visade att noterna i balansräkningen 

var mest frustrerande. Enligt den tidigare rådande redovisningsprincipen RR 24 skulle värdering 

enligt verkligt värde ske just med noter i balansräkningen.  Något annat Walter P. Schuetze tar 

upp i samma artikel är det han kallar för ”feel-good accounting” där icke likvida tillgångar och 

skulder hjälper till att skapa en jämn och fin resultaträkning. Detta är något som redovisning 



 

 

13 

 

enligt IFRS motverkar genom värdering till verkligt värde, vidare till skillnad från ”feel-good 

accounting” leder det då troligtvis till att resultatet fluktuerar mer från period till period.  

Stämmer det då att den nu rådande redovisningsprincipen har lett till korrekta värderingar av 

fastighetsbeståndet som avspeglar sig i korrekt värderade aktiekurser? Enligt David Zaudy 

(2009) är bedömningen att fastighetsbolagen har ”på tok för högt bokförda värden” och enligt 

Zaudy borde fastighetsbolagen genomföra nedskrivningar på ytterligare 30 miljarder kronor 

motsvarande 15 procent. Enligt en annan studie av samma journalist från Veckans affärer, maj 

samma år, diskuterar de substansrabatter till vilket fastighetsbolagens aktier säljs till (Zaudy 

2009). Detta sammanfaller med en studie av Claes Hägg nästan tjugo år tidigare (1990) där 

sambanden mellan noterad börskurs och fastighetsföretagets substansvärde ofta visade sig 

avvika.  

Som tidigare nämnts rådde det en fastighetsbubbla under 1990-talet, vilket vi fram till i dag inte 

stött på i samma utsträckning inom fastighetsbranschen, övervärderingen hade sin grund i flera 

faktorer men där en av svårigheterna var att värdera fastigheterna. Vilket leder fram till varför 

det är relevant att undersöka just förhållandet mellan substansvärdet och börskursen i 

fastighetsföretag och se på om en större samvariation går att finna efter införandet av den nya 

redovisningsprincipen januari 2005.  

Övriga delar av effekterna från införandet av redovisningsprinciperna IFRS/IAS, då med 

avseende på värdering till verkligt värde, går att finna i studier av Siqi Li (2008) som undersöker 

huruvida obligatoriskt införande av International Accounting Standards (IAS) leder till en 

reducering av kostnad för eget kapital. Fler studier på området kunde också påvisa en signifikant 

negativ korrelation mellan en ökad transparens i redovisningen och kostnad för eget kapital. 

Författarna definierar transparenta vinster som opportunistiska inkomster, alltså inkomster som 

anpassar sig efter företagets ekonomiska tillstånd på ett vis som är begripbart av investerare 

(Barth et al 2010). Siqi Li:s studie (2008) undersöker företag över flera branscher verksamma 

inom 18 EU länder vilket lyfter fram varför det är av intresse att studera införandet av IAS i en 

specifik bransch. Noterade fastighetsbolag är skyldiga att redovisa enligt IFRS/IAS, detta leder 

till att de utöver de övriga IFRS/IAS standarderna även värderar sitt fastighetsbestånd till 

verkligt värde enligt IAS 40. IAS 40 reglerar redovisningen på fastighetsbeståndet. 

Fastighetsbolag där nästintill hela tillgångssidan består av realtillgångar ger dem epitetet 
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substansföretag, och även synnerligen intressant som undersökningsobjekt. Vilket leder fram till 

studiens problemformulering. 

 

1.1.3 Problemformulering  

Studiens primära syfte är att undersöka effekterna av införandet av IAS. Detta genom att se på 

fastighetsbranschen och utvärdera det egna kapitalet samt se om redovisningen har blivit mer 

värderelevant då med hjälp av nedanstående två frågeställningar: 

Har den nya redovisningspraxisen påverkat börskursen mot att kongruera mer med eget kapital 

jämfört med tidigare redovisningspraxis mätt under perioden 2000-2009? 

Har införandet av IFRS/IAS påverkat kostnaden för eget kapital mätt under perioden 2000-

2009? 

 

1.2 Syfte 

Huvudsyftet med studien är att undersöka effekterna av införandet av IAS inom 

fastighetsbranschen och se om de nya principerna har lett mot en mer värderelevant redovisning. 

 

Delsyftet med studien är att se på införandets effekter på det egna kapitalet, samt att utröna 

förhållanden före och efter införandet, då sett till två tidsperioder 2000-2004 och 2005-2009. 

 

 

1.3 Avgränsningar  

Studien undersöker endast börsnoterade fastighetsbolag på Stockholmsbörsen, Nasdaq OMX 

som innehar förvaltningsfastigheter och där den huvudsakliga tillgångsmassan består av 

förvaltningsfastigheter. Dessa förvaltningsfastigheter skall innehas i syfte att generera 

hyresintäkter och eller värdestegring. Dessutom skall företagen varit noterade på 

Stockholmsbörsen under hela perioden 2005-2009, för perioden 2000-2004 har författarna större 

överseende med avseende börsnoteringen där de minst bör ha varit noterade i ett år. Detta för att 

få med effekterna av före och efter införandet av IAS.  



 

 

15 

 

1.4 Disposition  

 

Inledning

• Kapitlet behandlar bakgrunden mot vilken arbetet  har genomförts 
och dess problem, problemfrågeställning, syfte och frågeställningar 
har formulerats. 

Metod

• I metodkapitelet redogörs för undersökningsansatsen, population och 
urval, data- och literaturinsamling samt arbetets tillvägagångssätt  och 
de metoder som använts för att samla in och analysera  information.

Teori

• Teorikapitlet behandlar Finansieringsteori, Effektiva 
marknadshypostesen, CAPM, Tobins Q, Redovisningsteori, 
Beslutsfattande och Human Information Process.  

Empiri

• Empirikapitlet presenterar studiens resultat genom att visa insamlad 
data i tabeller och diagram med tillhörade text. 

Analys

• Analyskapitlet kopplar samman teorier och tidigare forskning med 
empiri. 

Slutsats

• Slutsatserna visar vad studien kommit fram till genom att svara på 
frågeställningarna i punktform  

Kritisk 
granskning

• Granskar studien ur ett kritiskt perspektiv. 

Avslutande 
diskussion

• I kapitlet avslutande diskussion diskutteras det bland annat om 
uppsatsens resultat och slutsatser samt framtida forksning.
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2. METOD 

 

Kapitlet presenterar studiens metodologiska överväganden samt tillvägagångssätt för att uppnå 

studiens syfte. Även de modeller som används redogörs för. 

 

 

2.1 Metodologiska överväganden 

För att åstadkomma svar på studiens syfte och frågeställningar har författarna främst genomfört 

en demografisk studie över de företag som ingår i populationen, sedan en innehållsanalys av 

årsredovisningar i avseende att plocka fram de för studien relevanta element. Ansatsen har varit 

att genomföra en totalundersökning, dock med reservationen för att enheterna bör vara noterade 

på börsen främst under perioden 2005-2009 samt minst ett år före 2005. För att mäta en 

redovisningspraxis har två grenar inom företagsekonomi kombinerats. Redovisningsprincipen 

mäts med finansiella verktyg, detta på grund av att studien vänder sig till investerarens 

perspektiv. En värderelevant redovisning har en inverkan på börsen, som är investerarens 

plattform och företagens plattform för att söka kapital. 

 

2.2 Undersökningsansats 

Studien har en kvantitativ ansats då de variabler som tas fram för undersökningen är numeriska 

samt att dessa kan rangordnas (Dahmström 2005). De numeriska faktorerna som används samlas 

in från enheternas årsredovisningar. Varför en kvantitativ ansats lämpar sig särskilt väl i denna 

studie har sin grund i att författarna söker efter ett orsakssamband mellan företagens 

kapitalstruktur och en ny redovisningspraxis, för att se på perioden före införandet, 2000-2004, 

samt perioden efter, 2005-2009. Varför 2010 inte ingår i studien har sin grund i att företagen 

oftast inte presenterar sina årsredovisningar före andra hälften av 2011 (Johannessen et al 2003). 

Denna studie tar sitt avstamp från generella antaganden, teorier, för att se på hur väl de stämmer 

på studiens population, alltså via deduktion. Den semantiska innebörden av deduktion är att 

något avlägsnas eller härleds (www.ne.se - nr 2), vilket studien gör då teori dras ur de 

observationer som här är företagens årsredovisningar. Hypotesprövning av teorin kommer att 

http://www.ne.se/
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genomföras mellan studiens två grupper, populationen som indelas i två tidsgrupperna 2000-

2004 samt 2005-2009. 

 

2.3 Population och urval  

Valet av population har sin grund i att fastighetsföretag är så kallade substansföretag. Begreppet 

substansföretag syftar till att tillgångsbeståndet i huvudsak består av realtillgångar (Hägg 1991). 

En realtillgång till skillnad från en immateriell tillgång kan disponeras av vem som helst. En 

tanke med substansföretag är att till skillnad från företag såsom ett läkemedelsföretag, som 

investerar stora summor till forskning och utveckling (FoU) av nya läkemedel som senare i 

framtiden kan inbringa höga resultat, förväntas ett fastighetsbolag inte komma med några 

liknande överraskningar. Ett företag som investerar stora summor till FoU har ett 

tillgångsbestånd som kanske är svårare att värdera än en fastighet, sedan kan det vara fler 

faktorer än resultatet som påverkar eventuella svängningar på börsen. Såsom Diamyd Medical 

som rasade 80 procent på börsen efter nyheter om att det inte gick att hitta signifikanta bevis på 

att deras största forskningsprojekt, skapandet av ett diabetesvaccin, gick att finna (www.e24.se) 

Före införandet av redovisning till verkligt värde, år 2005, beräknades det egna kapitalet för att 

får fram ett substansvärde. Då författarna anser att redovisning till verkligt värde skall visa eget 

kapital synonymt med företagets substansvärde, så används det redovisade egna kapitalet vid 

beräkningar. 

Undersökningen innefattar tio företag som studeras utifrån följande kriterier, företagen måste 

vara fastighetsbolag som är börsnoterade på Stockholmsbörsen och redovisa enligt IFRS/IAS då 

det i Sverige endast är börsnoterade bolag som är tvingade att följa IFRS/IAS (Sundgren et al 

2007). Studien undersöker samtliga fastighetsbolag som uppfyller undersökningens 

avgränsningar vilket leder till en totalundersökning och inget urval görs. Studien utgår från ett 

objektivt perspektiv där samma parametrar används vid undersökningen av alla företag. 

Koncernens moderbolag som kommer att undersökas är Atrium Ljungberg AB, Brinova, 

Castellum, Fabege, Fast Partner, HEBA, Hufvudstaden, Klövern, Kungsleden, och Wallenstam. 

 

http://www.e24.se/
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2.4 Data- och litteraturinsamling 

Undersökningen baseras på sekundärdata som har inhämtats från affärstidningar som 

Affärsvärlden och Balans, samt från databaser såsom Affärsdata, Libris och JSTORE, Tidningen 

Affärsvärlden har används via Stockholms Universitets bibliotek som har ett arkiv som sträcker 

sig decennier bakåt i tiden. Från denna tidsskrift har urvalet inhämtats för att få en klar 

demografisk bild över de noteringar på Stockholmsbörsen som har förekommit inom 

fastighetsbranschen. När den demografiska planläggningen var klar inhämtades årsredovisningar 

från företagens egna hemsidor, detta främst för att nå format som var lätta att arbeta i såsom 

sökbara pdf-format. För vissa företag saknas årsredovisningarna på deras hemsidor, de 

inhämtades då istället från Affärsdata. Då mestadels av informationen inhämtas från respektive 

företags hemsida får författarna en djupare förståelse för företaget i form av kommentarer och 

utförligare information. 

De sökord som författarna har använt är bland annat fair value, verkligt värde, IFRS/IAS och 

fastighetsbolag. Vid påträffande av relevant forskning har dennes referenser gåtts igenom för att 

inte missa bra sidospår till studien, detta anser författarna vara en god metod för att ringa in ett 

stort område då tiden varit begränsad. Vissa av de artiklar som har påträffats har varit av en 

äldre art vilket har lett till att de inte funnits i ett webbarkiv utan behövdes kopieras ur 

tidsskriftens egna arkiv. 

De börskurser som använts i studien har inhämtats från Nasdaq OMX Nordics hemsida 

(www.nasdaqomxnordic.com), filtrerat på de historiska kurser som går att inhämta. Då studien 

bland annat ser på förhållandet mellan börskurs och redovisat eget kapital används ett 

aritmetiskt medelvärde för varje år baserat på varje kvartal för det egna kapitalet och för att öka 

jämförbarheten har ett genomsnitt för börskursens stängningskurs per år använts för varje 

kvartal. Kvartalen omnämns i studien som Q1- Q4, där Q1 är perioden första januari till 31 

mars, varvid börskurs respektive eget kapital för 31 mars inhämtats för att representera Q1. Här 

ges istället fler värden som företagets egna kapital kan ha haft samt börskursen kan ha handlats 

till. Vid beräkningen av beta som används i formeln för att få fram det framtida förväntade egna 

kapitalet har stängningskursen för varje månad används för aktien samt marknadsindexet OMX 

Stockholms PI. Ett index följer aktiemarknadens genomsnittliga kursutveckling och påverkas av 

allt som händer på marknaden och risken som kommer med detta (Ridder et al 2009). I det flesta 

fall jämförs en akties avkastning mot ett aktieindex där marknads- eller branschindex används 

http://www.nasdaqomxnordic.com/
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till störst del. Vid insamlandet av aktier har författarna sett till det totala antalet aktier för varje 

företag som är med i undersökningen där både A- och B-aktier ingår. A- aktier motsvarar som 

regel tio röster och B- aktier en röst (Vinell et al, 1990).  

 

2.5 Tillvägagångssätt  

Det metodologiska angreppssättet är som tidigare nämnts deduktiv då studien inhämtar spår från 

teorin för att härleda dessa ur de observationssatser som inhämtats, det vill säga från det 

generella till det specifika (Johannessen et al 2003). Det axiom som studien resonerar kring är 

att det egna kapitalet påverkas genom införandet av redovisning till verkligt värde, och att detta 

sedan påverkar intressenter utanför företaget. Studien har inslag av komparativa delar då den 

jämför två tidsperioder för att utröna de teorier ur framtagna observationer.  

Tillvägagångssättet i denna kvantitativa totalstudie är att på ett logiskt vis undersöka noterade 

fastighetsbolag som sedan januari 2005 följer det nya reglerverket, i avseende att utvärdera de 

tänkbara effekter på det egna kapitalet som införandet av IFRS regelverk kan ha medfört. 

Tidsperioden för studien är indelad efter två grupper, före och efter införandet av IFRS 

regelverk 1 januari 2005. Den första gruppen löper från år 2000-2004 och den andra gruppen 

som representerar de effekter av införandet är år 2005-2009. Detta för att se på lika lång period 

före införandet såsom efter införandet för att möjliggöra en god jämförande studie.   

Empiridelen består av sekundärdata i form av företagens årsredovisningar från fastighetsbolag 

samt företagens börskurser avseende aktuella perioder. Inhämtad data bearbetas i Excel för att 

räkna fram Tobins Q samt för beräkningar av kostnaden för eget kapital. Valet av Excel har sin 

grund i att minimera eventuella felräkningar samt för att operativsystemet är lämpat för att 

bearbeta större mängd data. Värdena bearbetas därefter i statistikprogrammet SPSS för att testa 

följande uppställda hypoteser samt för ett framtagande av statistiska värden.  

 

2.5.1 Statistiska överväganden 

Det finns olika tillvägagångssätt för statistiska metoder när det kommer till att bearbeta 

kvantitativ data. Beroende på val kan olika signifikansnivåer, det vill säga skillnader i 

materialet, väljas (Olbert 1992). Ett alternativ är ställa en nollhypotes (H0) som exempelvis visar 
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att skillnader mellan en populations användande av värderingsfaktorer inte existerar och sedan 

säkerställa om detta är sant eller falsk. Det ställs även en mothypotes (H1) som får stöd om 

nollhypotesen skulle förkastas (Olbert 1992). Utformandet av en nollhypotes implicerar just 

”noll” skillnad eller ”noll” förändring och dess mothypotes att motsatsen har skett, alltså att en 

skillnad har skett. Då studien avser att utvärdera om det föreligger en skillnad mellan de två 

tidsperioderna, lämpar det sig därför att se på de två gruppernas medelvärden, detta för att sedan 

statistiskt mäta om det föreligger en signifikant skillnad (Körner et al 2005). Utifrån detta 

kriterium har följande hypotes formulerats: 

 

H0: µ1 - µ0 = 0 

H1: µ1 - µ0 ≠ 0 

Formuleringen av nollhypotesen är att det inte föreligger någon signifikant differens mellan de 

båda tidspopulationerna, där µ1 avser medelvärdet för tidsperioden 2000-2004 och där µ0 avser 

medelvärdet för tidsperioden 2005-2009, samt att det föreligger en differens. Då studien inte 

avser att mäta om skillnaden går i en viss riktning utan om det förekommer någon skillnad, leder 

det till en tvåsidig hypotesprövning. Vid en tvåsidig hypotesprövning kan ett förkastande av en 

nollhypotes innebära både ett negativt såväl som ett positivt samband. Samma hypotes kommer 

att användas både vid mätningar av förhållandet mellan aktiekursen och eget kapital före och 

efter införandet av IAS samt kostnaden för eget kapital före och efter införandet av IAS.  

Denna metod kan ge upphov till felkällor vilket kan leda till att fel beslut fattas gällande 

nollhypotesen, dessa är Typ 1 fel samt Typ 2 fel. Det förstnämnda innebär att, trots att 

nollhypotesen är sann så förkastas den. För det sistnämnda innebär det att nollhypotesen inte 

förkastas trots att den är falsk. För att minska att dessa felkällor uppstår går det att för Typ 1 

felet höja den statistiska signifikansnivån och för Typ 2 felet öka antalet observationer, vilket 

visar på vikten med ett ”lagom” signifikansvärde samt ett stort deltagande (Olbert 1992). Valet 

av signifikansnivå handlar om en risknivå studien väljer att ha, alltså risken av att förkasta en 

sann nollhypotes (Körner et al 2005). I studiens fall skulle en signifikansnivå (α) på α = 10 

procent innebära en risk på tio procent att förkasta en sann nollhypotes, vilket skulle innebära ett 

uttalande om att det föreligger skillnader när det inte gör det.   
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Då signifikansnivån svarar inför risken att förkasta en sann nollhypotes, förklarar beta (β) risken 

av att inte förkasta en falsk nollhypotes (Körner et al 2005). Alltså att behålla en falsk 

nollhypotes. Till skillnad från α som oftast är liten och känd är β- värdet ofta okänd och större 

(Körner et al 2005). Då beviskraven för att förkasta en nollhypotes är höga leder det till att dess 

motsats, att behålla en falsk nollhypotes blir lägre vilket här innebär ett större β- värde.  

Det för studien mest rimliga val av statistisk modell vid hypotesprövningen, hade varit att 

genomföra en parvis observation. Parvisa observationer mäter samma population vid två olika 

tillfällen för att mäta eventuella förändringar, vilket är i linje med studiens syfte och 

frågeställningar (Wahlgren 2008). Efter arbete med programmet SPSS upptäckte dock 

författarna att det krävdes samma antal observationer (N) i de båda grupperna för att möjliggöra 

en parvis observation. Som tidigare nämnts i avgränsningar så kräver studien inte fullständig 

närvaro i avseende på börsnotering, över hela den studerade perioden. Den enda perioden som 

studien kräver fullständig närvaro för är den andra tidsperioden 2005-2009 samt minst ett år 

perioden före, 2000-2004. Valet har sin grund i att den population som undersökts är relativt sett 

liten och ett bortfall på två företag blir procentuellt mätt hög. Dessa bortfall försökte författarna, 

utan framgång, att koda bort. Efter övervägande leddes studien in på att istället genomföra två 

oberoende stickprov, som inte krävde totalt identiska grupper. Två oberoende stickprov bygger 

även den likt den parvisa observationen på jämförande av två medelvärden, för att pröva 

hypotesen i avseende på att få fram signifikanta resultat som antingen förkastar eller behåller H0. 

 

2.6 Bearbetning av empiri 

 

2.6.1 CAPM- Capital Asset Pricing Model 

Capital Asset Pricing Model (CAPM) är en jämviktsmodell som används vid beräkningar av 

kostad för eget kapital (Gitman et al. 2008). Genom att mäta en enskild akties förväntade 

avkastning i förhållande till aktiemarknadens avkastning går det att bedöma den enskilda aktiens 

risk. Risken, det vill säga betavärdet beräknas genom att se till en akties historiska samvariation 

med den totala aktiemarknaden. Förväntad avkastning beräknas enligt nedanstående formel och 

beror på tre faktorer, riskfri ränta, marknadens förväntade avkastning samt betavärdet (Olbert 

1992). 
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Figur 1 

 

2.6.1.1 Betavärdet  

Betavärdet (β), visar alltså en investerings risk i förhållande till marknadens genomsnitt, 

marknadsindexet, som illustreras i nedanstående formel. 

 

   
                  

                
 

 

 

 

 

 

 Figur 2 Ridder et al (2009)  

 

2.6.2 Tobins Q  

Substansvärdering är en metod för att beräkna ett företags placerade kapital. Vid beräkning går 

det att använda sig av information från företagets balansräkning där tillgångar minus skulder ger 

substansvärdet, motsvarande företagets eget kapital. Det går även att ta hänsyn till olika faktorer 

där en faktor kan vara en viss typ av information från uppdragsgivaren vilket då bör tas med i 

                                     

                                 

                                      

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

β =1  risken sammanfaller med marknaden och avkastningen 

β < 1  investeringens risk är lägre än marknaden och avkastningen 

β > 1  investeringens risk är högre än marknaden och avkastningen 

β < 0  investeringens avkastning och marknadens går åt olika håll 

 

 

 

β < 0 invetseringens avkastning och marknadens går åt olika håll.  
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beräkningarna som i sin tur ger ett justerat bokfört värde (Hult 2003). Vid beräkningar av 

förhållandet mellan eget kapital och börskurs använder flera studier substansvärde istället för 

eget kapital (Hägg 1990, Zaudy 2009). Då studien vilar på det axiom att det egna kapitalet 

inverkas av redovisning till verkligt värde samt att populationen består av substansföretag 

används det egna kapitalet motsvarande substansvärdet per aktie för att ställas mot börskursen.  

Författarna har vid beräkningarna sett till varje enskilt företags eget kapital per aktie och ställts 

det i förhållandet till företagens respektive börskurs för att få den procentuella förändringen. 

Därefter har även en substansrabatt respektive substanspremie beräknas för att se företagens 

värdering.  

 

2.7 Intervju  

Uppsatsen ser till fastigheter och om redovisningen av dessa har blivit mer värderelevant efter 

införandet av de nya redovisningsreglerna år 2005. Detta genom att se till kostnad för eget 

kapital samt börskurs i förhållande till eget kapital. Därför är det för författarna av intresse att 

intervjua en utomstående person för att ytterligare se på aktiemarknaden och de förändringar 

som har skett i samband med de nya redovisningsreglerna.  

Stefan Sundblom är aktiechef för Handelsbanken aktiefonder och utifrån intervjun hoppas 

författarna att erhålla dennes perspektiv på studiens undersökning och även på marknaden som 

helhet. Författarna vill även med intervjun ge studien en extra dimension som kan återkopplas 

till resultatet och kommer att presenteras under kapitel ”avslutande diskussion”. 

 

2.7.1 Intervjufrågor 

Intervjun med Stefan Sundblom är en så kallad besöksintervju, vilket ger författarna möjlighet 

att ställa öppna frågor. Fördelen med besöksintervju är enligt Dahmström (2005 s. 91) 

”möjligheten att få utförliga svar av hög kvalitet”. Författarna utformade frågorna efter studiens 

reslutat och önskade så uttömmande svar som möjligt för att till fullo kunna ta del av 

respondentens perspektiv och kunskap på området.   
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2.8 Bortfall  

Vid insamling av data har det förekommit vissa bortfall, undersökningsenheter som faller bort 

(Johannessen et al 2003) och missvisningar av data, där företagen som berörs presenteras nedan.  

Bortfall som uppstått är:  

- Brinova börsnoterades år 2003 vilket leder till ett bortfall för åren 2000, 2001 och 2003 i 

urval ett vid beräkning av Tobins Q.   

- Klövern börsnoterades år 2002 under kvartal 3 vilket leder till ett bortfall år 2000 och 

2001 i urval ett vid beräkning av Tobins Q  

Missvisningar som uppstått är:  

- Atrium Ljungberg  saknar data för kvartal tre år 2000 till 2002 vilket leder till en 

missvisning för eget kapital då ett genomsnitt av tillgänglig data per år har använts. 

- HEBA saknar data för kvartal ett och tre år 2000 och 2001. För år 2002 till 2004 saknas 

data för alla kvartal förutom för fyra. Det uppstår därmed en missvisning för eget kapital 

då ett genomsnitt av tillgänglig data per år har använts 

- Hufvudstaden saknar data för kvartal ett och tre från år 2000 till 2002. För år 2003 och 

2004 saknas data för alla kvartal förutom för kvartal fyra. Det uppstår därmed en 

missvisning för eget kapital då ett genomsnitt av tillgänglig data per år har använts. 

- Klövern börsnoterades kvartal tre år 2002 och data för eget kapital finns från och med 

kvartal fyra år 2002 och för börskursen från kvartal tre samma år. Det uppstår därmed en 

missvisning för eget kapital då ett genomsnitt av tillgänglig data per år har använts.  

 

2.9 Validitet och Reliabilitet  

Validitet visar på hur pass bra eller relevant data representerar det som ska undersökas det vill 

säga, om en undersökning verkligen mäter det den avser att mäta (Johannessen et al 2003). Där 

validitet är avsaknad av systematiska fel är reliabilitet avsaknad av osystematiska fel, alltså 

slumpens inverkan. Författarna har valt att undersöka tio fastighetsbolag som föll under 

undersökningskriterierna. Företagen är alla inom samma bransch och finns noterade på 

Stockholmsbörsen. Undersökningens validitet kan minska då företagen är olika till storlek, sett 

till antal anställda och hur många företag som ingår i koncernen vilket kan leda till ett 

missvisande resultat. Då undersökningsperioden för studien indelas enligt perioden före och 
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perioden efter, samt att perioden före är lika lång som perioden efter, leder detta till en högre 

reliabilitet. Studien ser till data för börskurs, eget kapital och antal aktier kvartals- och 

månadsvis vilket författarna anser bidrar till en högre reliabilitet än att endast se till 

bokslutsdagen. Fler observationer leder till en minskning av slumpens inverkan som tidigare 

nämnts förbättrar reliabiliteten.  

Med reliabilitet menas hur pass tillförlitlig data är. Det ska alltså inte finnas några slumpmässiga 

fel i en undersökning samt att en undersökning ska kunna genomföras igen samt analyseras av 

oberoende utomstående (Johannessen et al 2003). Om studien genomförs om ett par år kan ett 

annat resultat erhållas då årsredovisningslagen kan ha genomgått nya förändringar och 

redovisningspraxis. Ett annat resultat kan även komma att fås då det vid användning av CAPM 

kan uppkomma problem för mätningarna gällande betavärdet där både vald tidsperiod och 

mätintervallet påverkar utfallet (Olbert 1992).  
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
 

 

Under det här kapitlet redovisas en syntes av teorin samt tidigare studier på området. 

Tillsammans utgör de arbetets teoretiska referensram. Inledningsvis presenteras de finansiella 

teorier sedan dess motsvarighet inom redovisning. Efter det, för studien relevant forskning.  

 

 

3.1 Finansiella teorier  

Som tidigare nämnts kan ett företag som söker kapital vända sig till kreditgivare eller till börsen. 

När en investerare överväger om denne skall köpa, sälja eller behålla ett ägande i ett företag, 

finns det teorier som hjälper till att förklara förhållandet i den omkringliggande miljön för vilket 

beslutet fattas. Nedan ringas de, för studien relevanta, finansiella teorier in som tillämpas i syfte 

att möjliggöra mätningar av eventuella effekter av en redovisningspraxis.  

 

3.1.1 Finansiella marknaden 

Aktörer som investerar på den finansiella marknaden är i de flesta fall villiga att vänta med att 

konsumera för att i framtiden kunna konsumera mer genom investeringarna, det vill säga få 

högre avkastning på kapitalet. Den finansiella marknaden, främst den svenska aktiemarknaden, 

har präglats av snabba förändringar där investerare både har fått uppleva minskade och ökade 

värden på deras tillgångar (Ridder et al 2009). 

Nedanstående bild illustrerar den svenska kapitalmarknaden, den marknad företag vänder sig till 

då de söker kapital. Kapitalmarknaden kan delas in i två delar, kreditmarknaden med 

underrubrikerna, penning- och obligationsmarknaden samt aktiemarknaden vilket är den 

marknad som undersöks i studien.  
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Figur 3 Ridder et al (2009 s. 15) 

 

3.1.2 Aktiemarknaden  

Till en aktiemarknad vänder sig företagen när de söker nytt kapital i utbyte mot ett ägande i 

företaget, som i redovisningen utgörs av det egna kapitalet. Aktieinvesterare får då löpande 

avkastning såsom aktieutdelningar och rösträtt på föreningsstämman (Ridder et al 2009). 

Aktiemarknaden och dess förhållande till företagen präglas av förändringar där det ökande 

institutionella ägandet har lett till en mindre konkret och beständig relation mellan ägare och 

företag där aktiekursen till största del styrs av ägarnas påverkan. Nya förutsättningar på 

marknaderna har lett till en annan informationsspridning där både finansanalytiker och 

ekonomijournalister bidrar till en ökad aktiehandel. Även ny teknik har bidragit till att det är 

aktiers kursrörelser som ligger till grund för beslut om att köpa eller sälja vilket har lett till en 

mer spekulativ handel där, sett ur ett kortsiktigt perspektiv, företagens rapportering inte spelar 

samma roll som tidigare för kursutvecklingen (Bengtsson 2008).  

Beroende på vilken slags aktör som ses till har även marknaden olika innebörd, marknaden kan 

för en finansiell placerare utgöra en andrahandsmarknad för potentiella utdelningsströmmar, för 

den aktive handlaren ”day trader” som en exploaterbar volatilitet med krav på kurser som 

varierar mycket med korta tidsintervaller och för en industriell investerare kan aktier vara ett sätt 

att behålla företagskontroll. Aktiekursens samvariation med redovisningsinformation kan därför 

påverkas av delade intressen från olika aktörer och dess roll för aktiehandeln (Bengtsson 2008). 

 

3.1.3 Risk och avkastning 

Risk och avkastning är två viktiga begrepp att ta i beaktning när man talar om finansiell 

ekonomi, då det genom undersökningar av avkastningarnas spridning går att mäta risken hos en 

vald investering. För att mäta risk ser man till avkastningens spridning genom att undersöka 

volatiliteten med andra ord variansen eller standardavvikelsen. En hög volatilitet visar på en 



 

 

28 

 

större spridning hos avkastningarna än om volatiliteten varit låg. Avkastningen från en 

aktieinvestering kan antingen ske genom direktavkastning, det vill säga i samband med 

aktieutdelning eller genom en värdeförändring som har störst påverkan på kapitalet. Kort sagt 

speglar avkastningen förändringarna hos aktiekursen (Ridder et al 2009). Aktörer som investerar 

på aktiemarknaden förväntar sig att få en värdeökning där avkastningen på investeringen 

definieras som kvoten mellan värdeökningen och investeringsbeloppet (Vinell et al, 1990). 

Vid värdering av aktier är riskpremien en av den viktigaste delen som visar skillnaderna i 

avkastning hos en riskfylld finansiell tillgång och en riskfri investering, vilket fungerar som ett 

hjälpmedel vid värderingen. I verkligheten finns det dock inte något som en riskfri avkastning 

utan den består av räntan på statsskuldsväxlar och stadsobligationer. Med andra ord går det att 

säga att, en riskpremie är, förutom den riskfria räntan som aktörerna kräver för att investera, 

ytterligare avkastning (Ridder et al 2009). Risken på premien avspeglar variationen i 

avkastningen, det går därför aldrig helt säker att veta hur utfallet kommer att bli (Vinell et al, 

1990). 

Under 1990-talet fick den finansiella ekonomin sitt erkännande då Harry Markowitz, Merton 

Miller och William Sharpe fick Riksbankens pris i ekonomisk vetenskap till Alfreds Nobles 

minne. Redan år 1952 kom Markowitz fram med sin portföljvalsteori. Portföljvalsteorins 

främsta budskap är att visa hur olika placeringsalternativ sammansätts till en portföljs bestående 

och aktier och värdepapper och hur det går att minska på portföljens totala risk genom 

diversifiering utan att ge avkall på den förväntade avkastningen. Markowitz blev pionjär inom 

området och hans teori fick stor betydelse för finansiell ekonomi. Även han definierade en 

investerings risk i termer av volatilitet. Trots det banbrytande tankesättet fick han ta emot kritik 

då många såg på teorin som en grov förenkling av verkligheten eftersom den varken såg till 

företagets aktieutdelning, lönsamhetsmått eller långsiktiga tillväxt (Ridder et al 2009).  

Portföljteorin ledde fram till effektiva marknadshypotesen som presenteras i nästa kapitel. 

Portföljvalsteorin kommer inte att diskuteras mer ingående då studien inte ser till att undersöka 

portföljer, men det är av vikt att ta upp den på grund av att riskbegreppet fick genomslagskraft 

genom den samt att den kom att ligga till grund för övriga teorier (Ridder et al 2009).  
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3.1.4 Effektiva marknadshypotesen  

En effektiv marknad grundar sig på att det råder förtroende och samständighet mellan 

producenter och konsumenter av redovisningsinformation. Om detta skulle svikta kan det leda 

till osäkerhet på marknaden som i tur kan höja riskpremien, avkastningskravet och 

kapitalkostnaderna (Bengtsson 2008). Eugene Fama utvecklade teorin om en effektiv marknad 

år 1965 där diskussioner fördes kring en konkurrenskraftig teori för aktiemarknader vilket ledde 

fram till förhållandet mellan information och aktiepriser. Fama definierade effektivitet på 

aktiemarknaden genom att se till prisreaktionen kontra information vilket avvek från tidigare 

tankegångar då aktiemarknaden och marknader i helhet antog att all offentlig information var 

homogen samt att investerare tänkte likadant (Managerial Finance 1994).  

Kurssättningen avgörs beroende på hur aktiemarknaden värderas, där ett välanvänt uttryck som 

samtidigt ligger till grund för den finansiella teorin är att ”marknaden har alltid rätt”. Uttrycket 

grundar sig på att aktiemarknaden sägs vara informationseffektiv då aktiekurserna påverkas av 

all ny information (Olbert 1992) och där prissättningen avspeglas av den tillgängliga 

informationen som aktörerna på marknaden besitter (Vinell et al, 1990). Kort sagt går det att 

säga att teorin förutsätter att det råder konkurrens mellan investerare som då erbjuder över 

ursprungsvärdet för att erhålla extra avkastning som i sin tur innebär att all tillgänglig 

information samlas i priserna (Ball 1995).  

Teorin kom att bli en av de mest inflytelserika inom ekonomin och väckte en ökad respekt för 

marknader runt om i världen från både ekonomer och politiker (Managerial Finance 1994). 

Trots detta ifrågasattes Famas tidiga forskning redan under 1980- och 1990- talet då ekonomer 

såg avvikelser från denna hypotes (Ridder et al 2009). Begränsningar upptäcktes både rent 

teoretiskt, hur marknaderna skulle karakteriseras, samt kvalitén på data som presenterades, vilka 

tekniker som användes samt tidigare kunskap om beteendet på konkurrensmarknader 

(Managerial Finance 1994). Senare studier visar även att teorin går att förkasta om anomalier 

uppstår det vill säga när aktörer på aktiemarknaden erhåller en avkastning som är högre eller 

lägre än den redan kända informationen. (Olbert 1992). Det bör därför inte på en effektiv 

marknad gå att erhålla en högre avkastning förutom den riskfria räntan och riskpremien, men så 

är inte fallet då all information inte alltid avspeglas i priset för en finansiell tillgång. Men det är 

av vikt att veta att justeringar i priset är effektiva men att aktörer kan tolka information olika 

(Ridder et al 2009) 
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Från att tidigare inte lägga vikt vid aktiemarknaden kom teorin att välkomnas, och trots dens nu 

uppenbara teoretiska och empiriska brister så har den påverkat ekonomin både teoretisk och 

praktiskt runt om i världen (Ball 1995) både för aktiemarknaderna och för marknader i stort 

(Managerial Finance 1994) samt för utvecklingen av bland annat CAPM (Ball 1995) 

 

3.1.5 CAPM - Capital Asset Pricing Model  

Efterfrågan och utbud för aktier sker på, som tidigare nämnts, kapitalmarknaden. En 

kapitalmarknadsteori har till uppgift att redogöra för prisbildningen på marknaden. Teorin 

Capital Asset Pricing Model (CAPM) visar den förväntade risken som kan vara intressant för 

investerare, men hjälper även till att hitta aktier som är över- eller undervärderade (Vinell et al, 

1990). CAPM utvecklades separat av Willian Sharpe, 1964 samt John Lintner 1964 (Ball 1995) 

och förklarar förhållandet mellan risk och den förväntade avkastningen. Den bakomliggande 

tanken till modellen är att investerare behöver kompenseras i två avseenden: ”tidsvärdet av 

kapital” samt för ”risken” (Ridder et al 2009). I formeln representeras ”tidsvärdet av kapital” av 

den riskfria räntan (RF) och kompenserar investeringen av pengar över en tidsperiod. Den andra 

hälften, beta, åskådliggör den risk som investerarna tar och som de bör kompenseras för (Ridder 

et al 2009). Beta jämför avkastningen på aktien mot andra aktier, och fungerar som ett riskmått 

mot marknaden som helhet, då marknadens riskpremie (MRP), samt hur känslig en aktie är för 

förändringar. Vad CAPM säger är alltså att den förväntade avkastningen är lika med 

avkastningen på RF plus en riskpremie (www.investopedia.com - nr 3). CAPM ser på 

aktiemarknaden och aktörernas egenskaper som homogena, där beslut fattas till grund av 

riskberäkningar och avkastning där alla söker den största nyttan.  

Modellens utveckling kom att bli viktig för senare forskning kring marknadens effektivitet då 

den var ett medel för att uppskatta investerares förväntade avkastning (Ball 1995). CAPM tar 

avstamp från att risk och avkastning är linjärt relaterade, desto högre risk desto större 

avkastning. Dock har den fått utså kritik på grund av en enkel uppbyggnad, att historiska värden 

används för att bestämma den framtida avkastningen, att högriskaktier inte självklart bidrar till 

större avkastning jämfört med lågrisk aktier, att det linjära förhållandet mellan risk och 

avkastning i verkligheten inte är så linjärt samt att riskmåttet inte är varaktigt med tiden (Olbert 

1992).  

http://www.investopedia.com/
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Richard Roll har kritiserat modellen då han anser att det är omöjligt att varken skapa eller 

observera en helt diversifierad marknads portfölj då varje enskild marknadsinvestering bör tas i 

beaktning. Modellen är även känslig för de ursprungliga variablerna då en liten förändring i 

marknadens avkastning kan påverka utfallet, då till exempel betavärdet påverkas av förändringar 

i aktiekursen. Roll anser att det som CAPM visar i försök att ”lära känna marknaden” är 

omöjligt då inget går att ta för givet på grund av att investerare påverkas om omkringliggande 

faktorer (www.investopedia.com - nr 4) såsom att en ökad politisk och ekonomisk stabilitet kan ha 

en positiv inverkan på aktiekursen (Ball 1995). Ytterligare kritik riktas mot historiska 

betavärden samt att de varierar mycket över tiden och att ett högt betavärde inte säkerställer, 

med ökad risk att den förväntade avkastningen blir större (Olbert 1992). Modellen diskuterar 

heller inte kring investerares olika förmåga att processa information och hur de tolkar den, då 

det rent logiskt borde vara så att de mer sofistikerade, bättre informerade och aktiva investerarna 

bör erhålla en högre avkastning (Ball 1995).  

 

3.1.6 Tobins Q – Substansvärdering  

Begreppet substansvärdering kommer med hög sannolikhet från tyska redovisningsteorier, där 

Schmidt (1929) avsåg att beräkna den utdelningsbara vinsten (Hägg 1991). Även Heckscher 

(1981) och Sillen (1914) har uttryck liknande tankar som har påverkat utvecklingen av 

substansvärdering. Heckscher tankar överensstämmer med Johansson och Löfgren (SOU 

1969:50) om substansvärdering och tolkas som:  

 

”Det substantiella kapital som finns investerat i företaget. Anläggningstillgångarna upptas 

härvid till det bruksvärde de kan beräknas ha i rörelsen – vilket icke behöver motsvara det 

värde de skulle ha vid en utförsäljning” (SOU 1965 s. 264) 

 

Tobins Q är James Tobins bidrag till investeringsteorin som gav honom Nobelpriset i ekonomi 

1981 (www.ne.se - nr 5) Tobins Q visar på förhållandet mellan marknadsvärdet och företags 

fastigheter samt återanskaffningsvärdet för dessa (www.ne.se - nr 6). Återanskaffningsvärdet är 

ett intressant värde för ett företags produktionsanläggning, där Tobins Q erhålls då börsvärdet 

sätts i relation till återanskaffningsvärdet, det vill säga ett mått på marknadens värdering, 

http://www.investopedia.com/
http://www.ne.se/
http://www.ne.se/


 

 

32 

 

resultatmått, av ett företags produktionsanläggning. En kvot lägre än ett innebär det att det är 

billigare att köpa företaget via aktiemarknaden än att förvärva motsvarande 

produktionsanläggning då företaget är likvidationsmoget (Vinell et al, 1990). 

 

3.2 Redovisningsteori 

 

”Samtliga samhällen begränsas av knappa resurser, som begränsar både individens och 

gruppens ekonomiska mål” 

(Schroeder et al 2009 s. 2) 

Teorier och resonerande kring hur redovisningen skall utformas är inte ett nytt fenomen, 

historiker har funnit bevis på att det var romarna som myntade begreppet avskrivning, då i 

samband med uppförandet av romarriket. Under 1400-talet går det att finna begynnelsen till den 

moderna redovisningen vi idag använder, Paciolo beskrev då teorin bakom dubbel bokföring 

redan, där tanken är att varje transaktion bokförs på två vis, det ena varifrån kapitalet togs ifrån 

samt var det placerades eller tog vägen (Gröjer 2002). Teoribildandet har sedan genom 

årtionden utformats för att bäst passa dagens behov, ofta har en bakomliggande faktor varit att 

förse intressenterna med transparent och tillförlitlig information. Inte sällan har ny praxis 

utformats efter en ekonomisk kris såsom Krügerkraschen, fastighetskrisen eller Enronskandalen. 

 

3.2.1 Internationell redovisningsteori och dess normgivande aktörer 

Teoribildandet på redovisningsfronten har varit splittrad just för att fronten har delats in enligt 

olika landgränser och olika kulturer. En välutvecklad teori ska både innehålla en beskrivande 

karaktär såväl som en prejudicerande del och skall framtagas genom forskning (Schroeder et al 

2009).  

Varför framtagandet av ett gemensamt ramverk är viktigt har sin grund i den essentiella roll 

redovisning har i samhället, se som exempel på detta effekterna av Enrons fall eller konkursen 

av Lehman Brothers hade på hela samhället. Detta ramverk skall enligt Nilsson (2005) utgöra en 

någorlunda gemensam och oomtvistad grund varifrån ny forskning samt nya principer skall ha 

sin utgångspunkt ifrån. Skapandet av ett gemensamt ramverk härstammar från slutet av 1960-
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talet och början av 1970-talet, och de främsta normbildarna var Financial Accounting Standars 

Boards (FASB) som utkom med sin begreppsram 1979, och International Accounting Standards 

Boards (IASB) som även dem utkom med en begreppsram då under 1980-talet som till stor del 

bygger på FASB:s ramverk. De kvalitativa egenskaperna i IASB:s föreställningsram är 

begriplighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet och handlar om hur finansiella rapporter 

bör utformas. För användaren bör informationen vara lättbegriplig, relevant i avseende att 

informationen kan komma att påverka användarens beslut, en tillförlitlig information är 

avsaknad av väsentliga fel och slutligen bör rapporten varit utformad på likvärdigt vis över tiden 

samt även mellan olika företag för att uppnå jämförbarhet (Sundgren et al 2007). 

Både FASB och IFRS är privata organisationer som finansieras genom donationer (Nilsson 

2005). På den amerikanska marknaden är det främst FASB som har den största normgivande 

makten, sedan har även Securities and Exchange Commission (SEC) en stark roll som statligt 

kontrollorgan av redovisningen i stora börsnoterade företag, då på någon av de amerikanska 

börserna (Nilsson 2005). SEC kan liknas vid den svenska Finansinspektionen. Den mest 

dominerande aktören som normgivare på den internationella marknaden är IASB, deras 

målsättning är att skapa redovisningsregler som accepteras globalt, varför de även har samarbete 

med FASB i syfte att dessa två ramverk på sikt skall närma sig varandra (Schroeder et al 2009). 

IASB vann mark som normgivande organ då flera amerikanska bolag var involverade i 

uppmärksammade skandaler, som tidigare exemplifierats som Enron och Worldcom. Även EU 

är en aktör som normgivare, vilket ett tag var överlämnat till IASB, deras organisation European 

Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) som har sitt säte i Bryssel har som syfte att 

påverka IASB samt andra viktiga normbildare genom väl underbyggda synpunkter (Nilsson 

2005). EU förbehåller sig även rätten att inte godkänna IFRS/IAS om dessa anses strida mot 

EU-rätten (Nilsson 2005). 

 

3.2.2 Den nya Internationella redovisningspraxisen 

Incidenter eller förändringar i samhället har, som diskuterats i kapitel ett, lett till nya spår eller 

förändringar inom redovisning. Detta skedde även i början av 1990-talet då början till vår idag 

globala ekonomi uppstår, till sin hjälp har den globala ekonomin fått multinationella företag 

(MNE) som en starkt bidragande orsak. Dessa företag behövde förutom från att anpassa sig efter 

kulturella och politiska aspekter när de gick in i nya nationer även anpassa sin redovisning efter 
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den lokala praxisen när de sökte kapital. Här visas på ett tydligt behov av harmonisering av 

redovisningspraxis över nationsgränserna, vilket IASB har som syfte att tillgodose marknaden 

med (Schroeder et al 2009). Vad ett gemensamt ramverk även innebär är en reducering av 

informationsasymmetri då intressenter, oberoende av nationalitet, kan på samma villkor ta del 

av informationen.  Även att olika företag skall ha samma tillgång till världens kapitalmarknader. 

En gemensam redovisningsstandard kan för den externa redovisningen öka jämförelsen mellan 

länder då likvärdiga bestämmelser kan underlätta för intressenter/användare av 

redovisningsinformationen rörande ekonomiska frågor (Sundgren et al 2007) men även ge en 

mer korrekt bild av den ekonomiska situationen hos ett företag (Bengtsson 2008). Vilket 

ytterligare stärks av IASB:s definition av finansiella rapporter: 

  

”Tillhandahålla information om ett f retags finansiella st llning och resultat samt om 

förändringar i den ekonomiska ställningen” 

 (Sundgren et al 2007 s.18) 

Stor del av de nya strömningarna handlar om verkligt värde eller ”fair value” som är 

benämningen i internationella artiklar.  Tidig forskning på området går att återfinna i Patons bok 

som baseras på hans doktorsavhandling, han var den första att utrycka synsättet att samtliga 

förändringar i tillgångarnas och skuldernas värde skulle åskådliggöras i årsredovisningen samt 

att en sådan förändring skulle mätas enligt ett nuvärde (Paton 1922).  

IFRS/IAS är sedan första januari 2005 redovisningsstandard inom EU och skapades utifrån 

IASB. Det första beslutet som kom att bli starten för IAS togs i juli 2002 av EU i och med 

förordningen 1606/2002
 

(Sundgren et al 2007) om tillämpning av internationella 

redovisningsstandarder (Bengtson 2008). Förordningen gäller i Sverige för börsnoterade företag 

i samband med upprättandet av deras koncernredovisning. Övergången till IFRS/IAS anses i 

Sverige gått smidigt på grund av att Redovisningsrådet (RR), som bildades år 1987 på initiativ 

av Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR), till stor del har baserat sina rekommendationer 

på IAS och som ofta var direkt översättningar (Sundgren et al 2007). Övervakning över den 

finansiella informationen som de företag som är noterade på Stockholmsbörsen publicerar sker 

av börsen själv, NASDAQ OMX. De övervakar att informationen är upprättad i enlighet med 

lagar och förordningar, då även IFRS/IAS praxis (http://www.nasdaqomx.com – nr 7)  

http://www.nasdaqomx.com/
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Vidare till, en för studien högst relevant utgiven redovisningsprincip, IAS 40 som reglerar 

värdering av förvaltningsfastigheter. En förvaltningsfastighet definieras som en fastighet som 

innehas i syfte att generera hyresinkomster eller värdestegring, där motsatsen är 

rörelsefastigheter som är avsedda att användas i den löpande verksamheten, de flesta fastigheter 

som innehas av fastighetsbolag betraktas som förvaltningsfastigheter. Reglerna säger att 

förvaltningsfastigheten skall vid anskaffningstidpunkten värderas till anskaffningsvärdet, 

därefter kan företaget välja att redovisa enligt verkligt värde eller enligt anskaffningsvärde, 

historiskt värde (Sundgren et al 2007). Det verkliga värdet är det pris som skulle uppnås vid en 

försäljning ”mellan kunniga parter som  r oberoende av varandra och som har ett intresse av 

att transaktionen genomförs” (Sundgren et al 2007 s. 95) Det andra alternativet vid beräkning 

av det verkliga värdet är att beräkna nuvärdet av framtida kassaflöden som en fastighet kan 

generera. Enligt denna princip utförs inga avskrivningar på tillgången utan ett upp- eller 

nedskrivningsbehov genomförs på balansdagen.  

 

3.2.3 Informationsasymmetri  

Syftet med den externa redovisningen är att förmedla ekonomisk information om företaget som 

dessutom bör utgöra en god beslutsfattande grund. Mellan företaget och dess intressenter kan 

det uppkomma informationsasymmetri behäftad med ett informationsgap mellan företag och 

dess kontraktspartner eller intressenter, detta gap kan enkelt beskrivas som att den ena parten 

innehar mer information än den andra. Denna problematik indelas ofta enligt två olika slag 

adverse selection som avser informationsasymmetri då ett avtal ingås samt moral hazard som 

avser informationsproblem som uppkommer efter att ett avtal ingåtts såsom att en säljare 

behöver incitamentsprogram för att vilja sälja mer i företagets namn (Sundgren et al 2007). 

Något demokratiskt kan informationssymmetri beskrivas som något som skall vara lika för alla. 

Agentteorin diskuterar även den kring information. Teorin har till uppgift att illustrera relationen 

mellan tillgänglig information och den risksituation som uppstår kring en överenskommelse 

mellan parter, uppdragsgivare och uppdragstagare (Rapp et al 1994). Genom finansiella 

rapporter såsom årsredovisningar och kvartalsrapporter kan aktieägare granska och övervaka ett 

företag. Men då olika värderingar av marknaden kan göras och då företagsledningen kan agerar 

på ett sådant sätt som gynnar dem mest, blir det svårt att fullt ut lita på de finansiella 

rapporterna. Men med den nya redovisningsprincipen kan dock detta gap komma att minska 

mellan ledningen och aktieägarna då den ämnar vara mer transparent (Rapp et al 1994). 
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3.3 Beslutsfattande 

Konstaterat är att finansiella rapporter är till för att förse intressenter med information som utgör 

en god beslutsfattande grund. Tolkar då olika individer samma information på lika vis, och fattar 

sedan samma beslut? Inom nationalekonomi utgår forskningen från det välkända begreppet ”the 

economic man” som är en nyttomaximerande rationell beslutsfattare, särskilt använd inom 

konsumentbeteende (Axelsson et al 2007). Är konsumenter och investerare fullt rationella och 

tar de olika aktörerna till sig informationen på likvärdigt vis? Tolkar olika läsare författarens ord 

på samma vis? Det finns fler teorier inom andra vetenskaper som ger en förklaring till hur beslut 

fattas.  

I en studie från Stanovich et al (2000) delar författarna in beslutsfattarens sätt att tänka enligt två 

typer; system 1 och system 2, där system 1 tänk är ett situationsbaserat, snabbt och intuitivt sätt 

att tänka och dess motpart är analytisk, rationell och icke påverkad av sammanhanget. I vanliga 

fall är system 1 sättet att fatta beslut fullt tillräcklig när det kommer till återkommande mindre 

beslut, där faktorer i situationen är igenkänningsbara, där ett snabbt beslut krävs och ett implicit 

beslut är tillräckligt. Vid beslutsfattande som kräver större omsorg är system 2 lämpligare som 

tar längre tid, utförs med en högre medvetandegrad och är mer explicit. System 1 är vid den typ 

av beslutsfattande där bias lättare förekommer. Bias förklaras enklast som människans ”blinda 

fläck” och förekommer i olika situationer (Bazerman et al 2009). Konfirmeringsbias handlar om 

att söka efter stöd för vad man tror och då bortförklara tecken som inte stödjer ens övertygelse, 

detta leder inte till ett rationellt beslutsfattande då relevanta faktorer inte tas hänsyn till. Ett 

annat bias som är nära förknippat med konfirmeringsbias är överkonfidens som innebär att 

beslutsfattaren överskattar evidens samtidigt som denne underskattar en annan, dessa båda i 

kombination kan leda till att transaktionskostnader försummas (Bazerman et al 2009). En annan 

blind fläck är då denne underskattar slumpen, vilket i börssammanhang innebär att historiska 

händelser är mer slumpmässiga än vad många kan ge sken av, historisk data kan inte användas 

för att förutspå framtida utveckling. Trots detta uttalar sig finansanalytiker i köp- eller säljråd 

baserat på hur aktien kommer att utvecklas, alltså i framtiden (Bazerman et al 2009). Ett välkänt 

exempel på detta torde vara folkaktien Telia (www.dn.se), där uttalanden haglade om vilken god 

affär detta var. En annan studie (Odean 1998) påvisade att investerare tenderade att behålla 

aktier som handlas under dess inköpspris och snabbt sälja aktier som handlas över inköpspris, 

detta för att undvika att få epitetet ”förlorare” samt för att kunna få epitetet ”vinnare”. Detta 

handlar om förankringsbias, där beslut är förankrade i historiska referenspunkter som kanske 

http://www.dn.se/
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inte alltid leder till bra beslut (Bazerman et al 2009).  En annan blind fläck är felaktig tolkning 

av sannolikhet, exempelvis här är en vanlig uppfattning om en familj med tre flickor och som nu 

väntar sitt fjärde barn har större chans att få en pojke än en flicka (Bazerman et al 2009). Dock 

inom sannolikhetsläran har varje nytt utfall samma sannolikhet, här 50 procent för både flicka 

och pojke. Samma exempel kan handla om att kasta tärning där utfallet vid varje nytt kast 

fortfarande är 1 av 6 på varje sida, och har man förlorat på sina investeringar betyder det inte att 

turen vänder på grund av att det föreligger en omöjlighet att förlora för många gånger i rad. 

Från ett helikopterperspektiv kan dessa strömningar bevittnas, där flockbeteende leder till att 

börsen rusar uppåt eller nedåt på grund av den likformighet som råder inom populationen för 

börsmäklare och ekonomiska samt och det kortsiktiga tänkandet som besluten som fattas på 

(www.fof.se). Enligt en annan debattartikel som tar upp psykologin bakom finanskriser och 

människans irrationella beteende i både upp- och nergångar, anser att vi i uppgång har svårt att 

ta till oss hot och negativ information och håller oss istället överpositiva, till skillnad från i 

nedgång då vi istället är överdrivet mottagliga för negativ information (www.va.se). Orsaken för 

finanskrisen får alltså belägg enligt artikeln då människan under den ”goda tiden” inte tar del av 

all den tillgängliga information som finns utan, likt tidigare nämnt konfirmeringsbias, 

bortförklarar man det som går emot den egna övertygelsen och söker istället efter faktorer som 

ger bekräftelse. När krisen sedan är ett faktum leder det till stor försiktighet där företagen 

kanske gör mindre investeringar, anställer mindre under en period. Enligt Nassim Taleb, 

författare till boken ”The black swan” (2008), som i sin bok förutsåg finanskrisen, refererar han 

till det välkända psykologiska fenomenet ”The bystander effect” som innebär att ju fler som 

bevittnar ett fenomen desto mindre är risken att någon ingriper, då samtliga antar att ”någon 

annan g r det”. Det går alltså att använda fenomenet på aktiemarknaden då deltagarna 

förutsätter att någon ”annan” kommer att ingripa om vi går mot en börskrasch, och tills dess så 

fortsätter vi med oförändrad hastighet. 

 

3.3.1 Human Information Processing  

Informationen från företagen i form av årsredovisningar ska fungera som ett hjälpmedel till 

nuvarande och framtida investerare. Human Information Processing (HIP) har uppkommit då 

försök har gjorts i hopp om att kunna fastställa individers förmåga att bearbeta information, 

teorin ska underlätta för att se på hur enskilda investerare fattar beslut. Forskning på området 

http://www.fof.se/
http://www.va.se/
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visar att enskilda individer har begränsade möjligheter att hantera en stor mängd information. 

Detta beror i huvudsak på att uppfattningen av information är selektiv, med selektiv avses att de 

flesta uppfattar och tolkar informationen på olika vis. Alltså fattas inte optimala beslut då olika 

individer ofta baserar beslutet endast på en liten del av all den tillgängliga informationen. FASB 

och SEC arbete är att bidra med mer relevant information till redovisningen för att underlätta 

beslutsfattandet men det kan få motsatt effekt sett ur HIP´s synsätt då mer information försvårar 

det för individer att tolka resultatet då de är selektiva med en stegvis informationsprocess och 

kanske fanns det redan tillräcklig information där förändringen istället bidrar till en ökad 

ineffektivitet (Schroeder et al 2009).  

 

3.4 Tidigare forskning 

Forskningen inom området är bred där den gemensamma hypotesen är att högre grad av 

information i redovisningen leder till en minskad risk som uppstår ur informationsasymmetri, 

vilket sedermera leder till en reducerad kostnad för eget kapital. Även förhållandet mellan eget 

kapital och börskurs har det forskats kring, både före och efter införandet av IAS 40. Nedan 

presenteras ett urval från forskningsområdet.  

 

3.4.1 Bengt Bengtsson  

”Redovisningsningens v rderelevans i svenska fastighetsbolag före och efter införandet av IAS 

40” 

I studien från år 2008 undersöks det om införandet av IAS 40 – Förvaltningsfastigheter har 

bidragit till en mer värderelevant redovisning genom att utröna relationen mellan 

aktiemarknaden och företagens redovisning. För att undersöka detta ser författaren till 

börsvärdet i förhållande till företags redovisade eget kapital samt de två faktorerna enskilt för att 

se om det skett några förändringar före och efter införandet av IAS 40. Studien har även som 

utgångspunkt att det finns ett beroendeförhållande mellan börskurs och redovisningsinformation 

från företagen vilket studiens resultat bekräftar att det finns på kort sikt. Förhållandet sett på 

lång sikt uppvisar att samvariationen har förbättrats men att det kan bero på andra 

omkringliggandet faktorer utöver införandet av IAS 40 såsom att det är investerarna som 

anpassat kursen till redovisat eget kapital eller om det är företagen som anpassat redovisningen 
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till aktiekursen. Resultatet påvisade en signifikant ökning för variation i aktiekursen och 

redovisat eget kapital efter införandet av IAS samt en ökad samvariation mellan variablerna 

börskurs och eget kapital och att de har stabiliserats på en lägre nivå. Vilket visar att de efter 

införandet av IAS 40 följer varandra bättre. Vad studien även fann var att både före och efter 

införandet steg aktiekursen medan förhållandet börskurs och eget kapital stannade av. Där den 

stigande kursen kan vara ett resultat av en starkare reaktion på information efter införandet eller 

att kursen på lång sikt inte är beroende av det egna kapitalet i redovisningen 

 

3.4.2 Claes Hägg 

”F retagsv rdering” 

Vid företagsvärdering är ett välanvänt uttryck Tobins Q som visar marknadsvärdet av ett visst 

företag i förhållande till dess återanskaffningsvärde (Hägg 1991). Tobins Q illustrerar därmed 

marknadens värdering av en viss tillgång. Om kvoten är mindre än ett bör företag köpa istället 

för att förvärva (Vinell et al, 1990) och om den är större visar det på ett företags fördelar (Hägg 

1991). Fastigheter är substansföretag som prissätts på två olika marknader, dels marknaden för 

företagets tillgångar samt aktiemarknaden (Hägg 1991) där aktiekursen som noteras på börsen 

ofta ifrågasätts. För att beräkna ett företags egna kapital kan substansvärderingsmetoden 

användas. Det går att jämföra substansvärderingsmetoden med balansvärdering som bygger på 

Bokföringslagen där omsättningstillgångar värderas till det lägsta av anskaffningsvärdet och 

försäljningsvärdet. Där anläggningstillgångar i de flesta fall värderas till anskaffningsvärde 

minus avskrivningar. Detta bidrar till att, på grund av inflationen, att anläggningstillgångarna 

ofta värderas lägre än marknadsvärdet eller återanskaffningsvärdet (Hägg 1991).  

 

3.4.3 Siqi Li 

” Does mandatory adoption of international accounting standards reduce the cost of equity 

capital?” 

I studien från 2008 undersöks huruvida det föreligger ett samband mellan ett obligatoriskt 

införande av IAS inom EU och en reducering av kostnaden för eget kapital. Urvalet bestod av 

6456 observationer från totalt 1084 företag verksamma inom EU över tidsperioden 1995 till och 

med 2006. Resultatet påvisade ett signifikant samband mellan en obligatorisk anslutning och en 
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reducering för kostnaden av det egna kapitalet. Vad studien även fann var att resultatet var 

behäftat med länder med en starkt rättslig övervakning över upprätthållandet av IAS. Dessa 

resultat konstaterar att införandet av IAS implicerar fördelar för aktieägarna. Siqi Li undersökte 

även de frivilliga anslutare av IAS, det vill säga de företag som före 1 januari 2005, redovisade 

enligt IAS. Dock bör påpekas att det inte var möjligt att genomföra en frivillig anslutning av 

IAS i samtliga länder då IAS stred mot rådande inhemsk lag. Detta var till exempel fallet i 

Sverige där IAS före lagändringen 2005 stred mot svenskt regelverk. 

 

3.4.4 Mary E. Barth, Yaniv Konchitchki och Wayne R. Landsman 

”Cost of Capital and Earnings Transparency” 

Denna studie från 2010 kunde påvisa med ett signifikant resultat en negativ korrelation mellan 

en transparent inkomstredovisning och kostnad för eget kapital. De kunde även konstatera ett 

signifikant negativt samband mellan en transparent inkomstredovisning och förväntad kostnad 

för eget kapital. Författarna definierar en transparent inkomstredovisning som inkomster som 

fluktuerar och reflekterar i övrigt med företagets ekonomiska tillstånd på ett vis som för en 

investerare är förståeligt. Enligt författarna går deras resultat i linje med Arthur Levitt, fd 

ordförande för Security and Exchange Commission, att en transparent redovisning reducerar 

informationsasymmetri, förbättrar likviditeten och minskar kostnad för eget kapital. Författarna 

fokuserar på förhållandet mellan inkomster och aktiens avkastning, detta pågrund av att aktiens 

avkastning reflekterar den information investerare erhåller från årsredovisningen. Detta 

samband skall illustrera sambandet mellan värdet på företaget samt dess prissättning på 

marknaden.  

 

3.4.5 David Easley och Maureen O’hara 

“Information and the cost of capital” 

I studien från 2004 undersöker författarna den roll informationen spelar i avseende att påverka 

kostnaden för eget kapital. Resultaten från undersökningen visar på att differenser i 

kompositionen mellan offentlig och privat information påverkar kostnad för eget kapital, vilket 

leder till att investerare kväver högre avkastning på aktier med en högre grad av undanhållen 
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information. Med undanhållen information avses den information som inte publiceras för alla att 

ta del av.  

 

 

3.4.6 Christine A. Botosan 

“Disclosure level and the cost of equity capital” 

En tidig studie på området från 1997 undersöker även sambandet mellan en extensiv redovisning 

och kostnad för eget kapital. Studien undersöker nivån på särredovisningen samt om det 

föreligger en negativ korrelation mellan en hög grad av information i redovisningen samt 

kostnad för eget kapital. Tillvägagångssättet här till skillnad från de studier som undersöker 

effekterna av införandet av IAS och kostnad för eget kapital är att här har författaren har 

undersökt de årsredovisningar i avseende att se på hur utförliga de är ur en informationsaspekt. 

 

3.4.7 Holger Daske, Luzi Hail, Christian Leuz och Rodrigo Verdi 

“Mandatory IFRS reporting around the world: Early evidenc on the economic consequences” 

Studien från 2008 undersöker den obligatoriska anslutningen av IAS världen över. De analyserar 

effekterna på likviditeten på marknaden, kostnaden för eget kapital samt Tobins Q i 26 länder. 

Resultatet visar på en genomsnittlig ökning av likviditeten direkt efter införandet de kunde även 

påvisa en minskning av företagens kostnad för eget kapital samt en ökning av företagens 

värdering. I likhet med Siqi Li:s studie (2008) behäftas resultatet endast med de länder där 

företag har incitament att vara transparenta samt där det rättsliga upprätthållandet är starkt. 

Skillnaden mellan denna studie och Siqi Li:s (2008) studie och Daske et al (2008) är att där den 

senare under söker företag över hela världen undersöker Siqi Li endast länder verksamma inom 

EU.  
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4. EMPIRI 

 

 

I detta kapitel presenteras uppsatsens empiri i tillbörliga tabeller med viss deskriptiv text för att 

på bästa vis ge läsaren en klar bild inför påföljande resultat och analysdel.  Beskrivningen 

inleds med en presentation från SPSS för att sedan ge en visuell presentation av empirin. 

 

 

4.1 Redovisning av SPSS – Två oberoende stickprov 

 

4.1.1 CAPM 

Nedanstående tabell visar den statistiska hypotesprövning av CAPM:s medelvärden för de två 

tidsperioderna för att se om det föreligger signifikans för att förkasta nollhypotesen, som säger 

att det inte föreligger någon skillnad mellan de två perioderna. 

 

 Group Statistics 

  År 

N Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

C

A

P

M 

 

2000-

2004 

43 6,8772 4,33325 ,66081 

2005-

2009 

 

50 7,4495 4,27677 ,60483 

 

Ovanstående tabell är hämtad från statistikprogrammet SPSS, där den första kolumnen ”År” är 

indelad efter två rader där den översta raden ”2000-2004” är period 1 och där rad 2 visar 

resultatet från den andra perioden. Den andra kolumnen ”N” visar antalet observationer, 43 från 

den första perioden och N= 50 i den andra. Det genomsnittliga medelvärdet för CAPM är för 

den första perioden 6,8772 och för den andra perioden 7,4495, alltså ett något högre 

genomsnittligt värde för den andra perioden. Därefter presenteras standardavvikelsen samt 

standardfelet, som för de båda grupperna inte skiljer sig nämnvärt ifrån. Nedan presenteras det 
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statistiska test för att påvisa om det föreligger signifikans för skillnaderna mellan de två 

gruppernas medelvärde. 

 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Differenc

e 

Std. Error 

Differenc

e 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

CAPM Equal 

variances 

assumed 

,940 ,335 -

,640 

91 ,524 -,57233 ,89492 -2,34999 1,20533 

Equal 

variances not 

assumed 

  

-

,639 

88,568 ,525 -,57233 ,89582 -2,35242 1,20776 

 

Då p-värdet är större än 5 procent finns det ingen statistisk signifikans för att nollhypotesen kan 

förkastas, vilket leder till att det inte med säkerhet går att säga att det föreligger någon skillnad 

mellan de båda tidsperioderna (Körner et al 2005) . Från ovanstående tabell visas p-värdet under 

kolumn ”Sig. (2-tailed)” där det höga värdet på 52 procent långt överskrider 5 procent gränsen 

för att inte längre kunna förkasta nollhypotesen. Alltså föreligger det ingen statistisk signifikans 

för att införandet av IFRS/IAS, med dess utökade information, har en negativ korrelation med 

kostnad för eget kapital. 

 

4.1.2 Tobins Q  

I nedanstående tabell åskådliggörs det statistiska test som genomfördes för att se om det förelåg 

någon skillnad mellan de två tidsperioderna med avseende på den genomsnittliga Tobins Q 

kvoten. 

 



 

 

44 

 

Group Statistics 

 År 

N Mean Std. Deviation 

Std. Error 

Mean 

 

2000-

2004 

45 1,6498 1,37986 0,20570 

2005-

2009 

50 1,3230 0,56056 ,07927 

 

Strukturen för presentationen av resultatet för Tobins Q är den samma som för CAPM, även de 

statistiska mätningarna har varit lika, där de två genomsnittliga medelvärdena mäts. Antalet 

observationer i den första tidsperioden är N = 45 och i den efterföljande är N = 50. Det 

genomsnittliga medelvärdet för den första tidsperioden är 1,6498 och för den andra, 2005-2009, 

är medelvärdet något lägre 1,3230. Gällande standardavvikelsen skiljer sig de båda grupperna åt 

då avvikelsen för den första perioden är 1,37986 och 0,56056.  

 

 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Tobins q Equal variances 

assumed 

8,400 ,005 -1,540 93 ,127 -,32678 ,21219 -,74815 ,09459 

Equal variances 

not assumed 
  

-1,482 56,914 ,144 -,32678 ,22044 -,76822 ,11467 
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P-värdet på 12,7 procent för det genomsnittliga Tobins Q medelvärde, är även den för hög för 

att kunna förkasta nollhypotesen och kunna påvisa en skillnad, före och efter införandet av 

IFRS/IAS. Förhållandet mellan börskurs samt eget kapital har inte förändrats varken till att 

samvariera mer eller mindre efter införandet av IFRS/IAS.    

 

4.2 Visuell presentation av empirin 

 

4.2.1 CAPM  

 

 

Figur 4: Totala populationens genomsnittliga förväntad avkastning per år 

I figur 4 illustreras CAPM:s genomsnittliga utfall för undersökningens tio företag. 

Undersökningsperioden sträcker sig mellan åren 2000 till 2009 där åren 2000 till 2004 är före 

införandet av IAS och 2005 till 2009 är efter införandet av IAS. CAPM rör sig mellan 5,1- och 

11,42 procent. Företagens gemensamma CAPM innan införandet är som lägst år 2003 med 

värdet 5,1 och det lägsta värdet efter införandet är under år 2007 med 5,34. CAPM har sitt 

högsta värde innan införandet år 2004 med 9,01 för att två år efter införandet nå sitt högsta 

värde på 11,42. Det som går att utläsa av nedanstående diagram är att CAPM efter införandet 

stiger och når sin kulmen år 2006. Den förväntade framtida avkastningen har därmed ökat efter 

införandet av IFRS/IAS.     
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4.2.2 Tobins Q 
 

 

Figur 5: Substansvärdet i förhållande till aktuell börskurs, genomsnittligt värde per år för hela 

populationen 

Figur 5 visar företagens genomsnittliga Tobins Q värde per år. Tobins Q rör sig under åren 2000 

till 2009 mellan 0,85 och 1,94 med ett Tobins Q som innan införandet är som lägst år 2000 med 

1,49 och efter införandet är värdet som lägst år 2008 med 0,85. Tobins Q värdet är som högst 

året innan bytet, 2004 med 1,94 och för att efter införandet år 2005 som högst nå 1,8. Tobins Q 

har innan införandet av IFRS/IAS haft en jämn långsamt stigande kurva för att efter införandet 

sjunka.   

 

4.2.2.1 Tobins Q – Substansrabatt eller Substanspremie 

Substansrabatt eller substanspremie för perioden 2000-2004 

 

Företag  2000 2001 2002 2003 2004 

Atrium Ljungberg 190 214 164 156 164 

Brinova     60 46 

Castellum 101 120 125 133 184 

Fabege  77 82 65 79 126 

Fast Partner 75 46 49 58 107 

HEBA 385 459 486 562 692 

Hufuvdstaden A 172 128 125 128 160 

Klövern    83 93 113 

Kungsleden  89 88 113 122 140 

Wallenstam B  104 170 188 191 212 
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Substansrabatt/substanspremie är ett sätt på vilket man kan utröna förhållandet mellan hur 

börsen värderar företaget och marknadsvärdet på dess tillgångar, då IFRS medför en värdering 

av tillgångar och skulder till verkligt värde leder det till att eget kapital torde motsvara ett 

substansvärde. Från ovanstående tabell som mäter åren 2000-2004 har börskursen placerats i 

förhållande till eget kapital för att sedan se närmare på det procentuella förhållandet. Från 

Ljungberggruppen kan utläsas att aktien från år 2000 – 2004 har handlats till en premie, det vill 

säga när börskursen överstiger värdet på det egna kapitalet. Som högst var det år 2001 då aktien 

i genomsnitt handlades till en premie på 114 procent. Brinova på andra sidan skalan handlades i 

genomsnitt under 2003 med 40 procents rabatt. Alltså översteg det bokförda egna kapitalet det 

pris som marknaden värderar företaget till och köparen av aktien gjorde en vinstaffär. 

Utstickaren i urvalet är HEBA som handlas till en premie på upp till nära 600 procent under år 

2004, här handlas aktien i genomsnitt till 104 kronor samtidigt som eget kapital per aktie 

uppgick till 15 kronor. Det som går att utläsa av diagrammet är att majoriteten av köparna 

betalar premier det vill säga ett överpris, Det är endast i 14 av totalt 45 fall där köparen har 

rabatt och betalar mindre än det egna kapitalet.  

 

Substansrabatt eller Substanspremie för perioden 2005-2009 

 

Företag  2005 2006 2007 2008 2009 

Atrium Ljungberg 156 214 225 97 102 

Brinova  172 112 111 102 83 

Castellum 145 265 135 103 107 

Fabege 148 141 161 68 62 

Fast Partner 137 140 125 87 101 

HEBA 331 150 146 50 118 

Hufuvdstaden A 136 137 144 108 104 

Klövern  136 151 103 73 82 

Kungsleden  218 240 134 90 78 

Wallenstam B  228 111 109 69 70 

 

Ovanstående tabell presenterar även den om företagens aktier säljs till en substansrabatt eller 

substanspremie för perioden efter införandet av IFRS/IAS. Från Castellum går det att se att 

aktien under åren 2005-2009 har handlats till en premie, börskursen är högre än det egna 

kapitalet. År 2006 utläses det högsta premie värdet på 165 procent. På andra sidan av skalan 
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finns Wallenstam som i genomsnitt handlas med 30 procents rabatt under år 2009, vilket innebär 

att det bokförda egna kapitalet var högre än börsvärdet som leder till att aktieköparen 

genomförde en vinstaffär. I den första perioden, 2000-2004, var HEBA utstickaren vilket det 

även är detta år då företaget har störst skillnader mellan sin premie som ligger runt 231 procent 

och rabatten som vid ett tillfälle ligger på 50 procent, vilket betyder att i det senare fallet så är 

företagets egna kapital 50 procent större än börsvärdet. Som i det tidigare diagrammet betalar 

även här majoriteten av aktieköparna en premie, det vill säga överpris och antal fall där köparen 

har fått rabatt har sänkts till 10 av totalt 50.  

 

4.3 CAPM & Tobins Q 
 

 

Figur 6: Illustration över CAPM och Tobins Q före och efter införandet av IAS i samma 

diagram 

I figur 6 illustreras CAPM och Tobins Q för att åskådliggöra för deras utveckling satt i samma 

sammanhang. CAPM fluktuerar mer än Tobins Q och kurvorna följer ej varandra genom åren 

vilket visar på att de fungerar oberoende varandra. Dock mäter inte studien förhållandet mellan 

varandra, den gemensamma nämnaren är införandet av IFRS/IAS. 
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4.4 Sammanställning av intervju 
 
Mötesintervju 2011-05-23 

Stefan Sundblom  

Head of Equity – Aktiechef Handelsbankens fonder 
 

Hur ser dina kunskaper ut angående den nya internationella redovisningspraxisen IFRS/IAS, då 

främst IAS 40? 

Stefan Sundblom anser att han innehar mycket goda kunskaper om den nya internationella 

redovisningsprincipen IFRS/IAS. Han är väl medveten om förändringen och har vant sig vid den 

då det var ett par år sedan den infördes.  

Vad tycker du har varit bra/dåligt med införandet av IFRS/IAS? 

I fråga om det positiva med införandet anser Stefan Sundblom att det har inneburit ett 

värdeskapande för fastighetsföretagen som kan lyfta fram värdestegringar i sitt 

fastighetsbestånd. Utan denna möjlighet skulle det inte ges någon rättvis bild om denna 

värdeförändring inte togs med. Det negativa med införandet av IFRS/IAS är att det finns inslag 

av godtycklighet samt möjlighet till manipulation i själva värderingen då dessa kan leda till 

olika värderingar, som en följd av olika värderingsmetoder samt olika externa värderare.  Risken 

är med andra ord själva värderingen som kan leda till att balansräkningen och det egna kapitalet 

blåses upp. En felvärdering kan leda till att aktieinvesterare tror att en aktie är mer värd än vad 

den egentligen är.   

På vilket vis har den nya principen haft en inverkan på ditt arbete med avseende på 

beslutsfattande? 

Den nya redovisningsprincipen har, enligt Stefan Sundblom, inte påverkat hans arbete med 

avseende på beslutsfattande då finansanalytiker gör egna bedömningar med avseende på en egen 

värdering av bolagen, de ”ser inte endast till f retagens f rmedlade information, utan skapar 

sig en egen uppfattning”. Före införandet fanns det också tillgång till mycket information och 

siffror på fastighetsbeståndens värden så förändringen är inte så stor. Stefan Sundblom berättar 

att informationen i svenska fastighetsbolag är mycket stor jämförelse med andra bolags 

redovisningar verksamma i andra länder. Han berättar också att deras egna bedömningar, inom 

Handelsbankens verksamhet, ser mer till vakansgrad, hyror och skuldsättningsgrad.  
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Enligt dig, hur reagerar marknaden, främst aktiekursen i ett företag när det sker förändringar i 

den ekonomiska informationen i årsredovisningar eller kvartalsrapporter? 

Stefan Sundblom anser att marknaden svarar förhållandevis korrekt på företagens information, 

han anser även att marknaden är hygglig på att genomskåda om någon värderar sina fastigheter 

för högt, ”det kan gå att dupera marknaden under en kort tid men inte över en längre period”. 

Vissa företag är även värderade med en premie eller rabatt. Vid rabatt eller premie kan misstro 

råda, om ett företags aktier säljs till rabatt så litar börsen dels inte på värderingen eller så tror 

inte börsen på någon värdestegring i framtiden. Ytterligare risk med verkligt värde är att det 

alltid går att skriva upp det verkliga värdet om det skulle behövas, det är ett ”tyckande”. 

Exempel som Stefan Sundblom tog upp med avseende på ”tyckande” var vakansgraden, om 

fastighetsbolaget kan uppvisa att ett kontrakt med ny hyresgäst är nära att ingås, kan detta för en 

kreditgivare räcka eller för en värderare att skriva upp värdet. Stefan Sundblom tar även upp att 

det är en skillnad mellan likvida tillgångar och fastigheter där det verkliga värdet bygger på att 

det finns två parter som är intresserade av att ett köp eller en försäljning genomförs, när det i 

verkligheten kan ta lång tid att hitta denna köpare. Visserligen rör det sig inte om fastigheter 

med A-läge utan mer om en fastighet som kanske kräver en viss typ av köpare, exempelvis en 

lokal avsedd för viss verksamhet. Vid värdering av likvida tillgångar tas hänsyn till den marknad 

som finns. 

Vad anser du om studiens mätinstrument CAPM?  

Enligt Stefan Sundblom är svagheten med CAPM att den inte ser till avvägningen mellan skuld 

och det egna kapitalet som till exempel WACC gör. Problemet med det berättar han vidare är att 

företag med hög skuldsättningsgrad kunde, före finanskrisen 2008, uppvisa låga CAPM värden, 

trots hög skuldsättningsgrad. Efter finanskrisen har bankerna höjt sitt krav på hur stort det egna 

kapitalet bör vara för att utlåning skall beviljas. Även här berättar Stefan Sundblom om att han i 

sitt yrke tar hänsyn till fler faktorer såsom skuldsättningsgrad. 

Vad är dina kommentarer på studiens resultat och om du får spekulera fritt, vad tror du att 

resultatet kan bero på?  

Stefans Sundbloms kommentarer till studiens resultat är att det finns mycket som spelar in och 

att finansanalytiker gör sina egna bedömningar av företagen, vilket kan sammanfattas som att 

oavsett värderingsprincip skapar de sig en egen uppfattning av företagets verkliga värde. Som 
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tidigare nämnt kan den avvikelsen bero på olika faktorer såsom vakansgrad, hyror och 

skuldsättningsgrad. Som studiens resultat visar så har inte börskursen och aktiekursen rört sig 

närmare varandra efter införandet vilket beror på att börsens och företagens värderingar är olika. 
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5. RESULTAT OCH ANALYS 

 

 

I studiens femte kapitel presenteras studiens resultat som återkopplas till studiens teoretiska 

referensram. Detta för att analysera studiens fynd i ett större sammanhang 

 

 

 

Studien syfte är att undersöka effekterna av IAS genom att se till fastighetsbranschen och 

utvärdera det egna kapitalet samt om redovisningen har blivit mer värderelevant. Redovisningen 

är som tidigare nämnt värderelevant då den samvarierar med kapitalmarknaden. För att 

undersöka detta har följande två frågeställningar använts: 

Har den nya redovisningspraxisen påverkat börskursen mot att kongruera mer med eget kapital 

jämfört med tidigare redovisningspraxis mätt under perioden 2000-2009? 

Har införandet av IFRS/IAS påverkat kostnaden för eget kapital mätt under perioden 2000-

2009? 

För att besvara frågorna använde författarna dels Tobins Q vid beräkningar av empirin för att se 

på förhållandet mellan börskurs och eget kapital samt CAPM för att beräkna kostnad för eget 

kapital. Utifrån Tobins Q beräkningarna kunde studien presentera förhållandet mellan börskurs 

och det egna kapitalet i avseende att se på om aktien handlas till en rabatt eller till ett överpris. 

Utifrån empirin går det inte att påvisa någon signifikans för att införandet av IFRS/IAS leder till 

att varken kostnad för eget kapital sjunker, ej heller går det att finna signifikans för att 

börskursen efter införandet samvarierar mer med det egna kapitalet inom fastighetsbranschen. 

Den tidigare ställda nollhypotesen; 

H0: µ1 - µ0 = 0 

H1: µ1 - µ0 ≠ 0 
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går alltså inte att förkasta då det inte föreligger någon signifikant skillnad mellan studiens två 

populationer, det vill säga perioden 2000-2004 samt perioden 2005-2009, varken vad gäller 

kostnad för eget kapital eller förhållandet mellan eget kapital och börskurs. Vad som däremot 

kan vara intressant att, ur ett rent spekulativt avseende, ta upp är att vad blotta ögat kan se ur 

tabellerna av CAPM från empirikapitlet är att medelvärdet ur den första perioden, före 

införandet var lägre (6,88) än efter införandet där medelvärdet var (7,45). Hade signifikans 

kunnat påvisas kan värdet ha stigit. Detta till skillnad från Tobins Q som trots att ingen 

signifikant skillnad ur grupperna gick att påvisa så var dock det senare geometriska medelvärdet 

lägre med 1,32 mot 1, 65 ur den tidigare tidsperioden.  

Åter till studiens resultat avseende förhållandet mellan börskurs och det egna kapitalet, så 

stämmer det överens med Bengtssons (2008) studie där ingen signifikans gick att finna för en 

ökad samvariation på lång sikt. Redovisningsprincipen har alltså inte lett till att börsens och 

företagens värdering rör sig mot varandra. Bengtssons studie kunde på kort sikt konstatera att 

det förelåg ett signifikant förhållande mellan redovisningsinformationen och aktiekursen. Dock 

gick det inte att konstatera att detta var en konsekvens av införandet av IAS 40. Denna studie ser 

på förhållanden mellan redovisningsinformationen och börskursen på lång sikt. Vilket kan 

återkopplas till kapitlet om beslutsfattandet där forskare inom psykologin på börsen påvisar att 

denna plattform styrs av kortsiktighet. Ett kortsiktigt perspektiv där investeringar skall generera 

hög avkastning på kort sikt, kan om detta stämmer förklara varför Bengtssons studie kunde 

påvisa signifikans på kort men inte på lång sikt. Aktörerna och börsen svarar direkt vilket även 

leder till de ökade kursrörelserna som Bengtsson observerade.  

Vidare till Häggs studie (1991) så påvisades även då, likt för den här studien, att börskursen ofta 

visade sig avvika från det redovisade egna kapitalet. Vilka övriga faktorer än redovisningen tas 

hänsyn till om redovisningsinformationen i sig inte på lång sikt går att påvisa påverkar 

börskursen? Enligt Bengtsson (2008) så torde fastighetsvärdena varit kända redan före 

införandet då de stod i noterna och att upp- eller nerskrivningarna inte kom som en överraskning 

och att de därför inte påverkar på lång sikt.  

Gällande resultatet från mätningarna av kostnad för det egna kapitalet som genomfördes med 

hjälp av CAPM beräkningar, fanns ej heller där någon signifikans att finna för att införandet av 

IAS 40 hade någon inverkan inom fastighetsbranschen. Detta till skillnad från bland annat 

Daske et al (2008) och Siqi Li:s (2008) studie, där båda undersöker ett stort urval av företag i 
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olika länder som tillämpar IFRS. Daske et al (2008) undersöker en kortare period än Siqi Li 

(2008), dock kommer båda fram till att kostnad för eget kapital sjunker under perioden efter 

införandet jämfört med perioden före. Skillnaden från dessa två studier och denna studie är att 

de, undersöker företag verksamma i flera länder av olika verksamhetsart. Inga särskilda 

branscher undersöks utan det liknar mer en urvalsstudie för hela företagspopulationen som 

inkluderas av IFRS/IAS. Den här studien är på det viset smalare och för fastighetsbranschen mer 

relevant, med en liten population kan de i båda ovannämnda studier inte till fullo varit 

representerade. Vad den här studien undersöker, till skillnad från deras studier, är att 

undersökningsobjekten är verksamma i samma land, som även nämndes under den teoretiska 

referensramen är det NASDAQ OMX som övervakar att den finansiella rapporteringen följer 

rådande praxis. Detta är något som kan se olika ut inom EU, då övervakningen i vissa länder är 

på statlig nivå. Enligt Siqi Li:s studie är den negativa korrelationen behäftad med 

förutsättningen att övervakningen skall vara legitim, och enligt studien klassificeras Sverige 

under en stark sådan. Vilket leder till att övriga förklarande faktorer borde finnas till varför 

fastighetsbranschen avviker från rådande forskningsfront på området. Som tidigare nämnts 

undersöks endast en bransch, i avseendet att utröna IFRS/IAS effekter, samt att branschen består 

av substansföretag vars tillgångsmassa består av realtillgångar och påverkas därmed till större 

grad av redovisning enligt IAS och då främst IAS 40. Då deras redovisning till större omfattning 

påverkas kanske en förklarande faktor är att marknaden förväntar sig att värderingen inte till 

fullo är lika med marknadspriset, då själva värderingen endast är en uppskattning av värdet som 

kan ges vid en eventuell försäljning mellan två kunniga partner som är intresserade av att affären 

genomförs. Kan hända att implementeringen av den nya standarden har tagit tid och att den på 

sikt kan komma att sätta sig då praxisen är förhållandevis ny, endast sex år, att jämföra med den 

tid som ägnats åt det historiska värdet.  

Denna studies resultat går även emot Barth et al (2010) och Easly et al (2004) att en mer 

transparent redovisning ska minska risken för informationsasymmetri och minska kostnaden för 

eget kapital.  

Både Barth et al (2010) samt Easly et al (2004) talar om informationsasymmetri samt 

informationens påverkan på det egna kapitalet. Vad gäller informationsasymmetrin har studien 

inte mätt om det förekommer informationsasymmetri mer om den information som publiceras 

leder till en mer värderelevant redovisning. Vilket den inte har gjort, dock har det lett till en 
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information som åskådliggörs i balans- och resultaträkningen. Huruvida om informations flödet 

är större har studien inte undersökt men skulle så vara fallet, kan möjligtvis HIP-modellen vara 

till hjälp att förklara varför en utökad information inte leder till större relevans då bearbetning av 

information enligt teorin är selektiv och inte rationell. 
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6. SLUTSATS 

 

 

I detta kapitel redovisas uppsatsens slutsatser härrörande ur föregående kapitel i punktform. 

Även ett resonemang om studiens syfte har uppnått förs. 

 

 

Huvudsyftet med studien är att undersöka effekterna av införandet av IAS inom 

fastighetsbranschen och se om de nya principerna har lett mot en mer värderelevant 

redovisning. 

 

Delsyftet med studien är att se på införandets effekter på det egna kapitalet, samt att 

utröna förhållanden före och efter införandet, då sett till två tidsperioder 2000-2004 och 

2005-2009. 

 

Slutsatserna för studien visar:  

 

 Det finns ingen signifikans för att införandet av den nya redovisningspraxisen, 

IFRS/IAS, har lett till att börskursen kongruerar mer med eget kapital för 

perioden 2005-2009 än perioden innan införandet 2000-2004.   

 

 Det går inte att påvisa någon signifikans för att införandet av IFRS/IAS har 

påverkat kostanden för eget kapital mätt under perioden 2000-2009.  

 

Studien visar alltså att det inte föreligger någon signifikans skillnad för studiens två 

populationer, perioden 2000-2004 samt perioden 2005-2009, varken vad gäller förhållandet 

mellan eget kapital och börskurs eller kostnad för eget kapital. Författarna anser med detta att 

studiens syfte uppnåtts.  
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7. AVSLUTANDE DISKUSSION 

 

 

Kapitlet diskuterar tankegångar kring studien samt granskar studien kritiskt. Det förs även en 

diskussion kring vidare forskning som kan göras inom problemområdet.  

 

 

7.1 Egna reflektioner 

Då författarna vid ett initialt läge av uppsatsarbetet kom att inrikta sig på redovisningspraxis i 

kombination med fastighetsbranschen, hade de olika delarna till en början skilda bakomliggande 

intressen. Varför redovisningspraxis var av särskild betydelse var den omvälvande effekt den 

haft, och att intresset för fastighetsbranschen har sin grund i dess historiska inblandning i 

finanskriser. När författarna sedan valde att kombinera ”värderelevans”, ”substansföretag” och 

”verkligt värde” föll de olika delarna på plats till att undersöka om teorin bakom den nya 

redovisningspraxisen faktiskt leder till högre relevans mellan börsen och substansföretagen. 

Denna studies resultat sammanföll inte med forskningsfronten, där ett negativt samband med 

signifikans kunde konstateras mellan ökad information och kostnad för eget kapital. Intervjun 

med Stefan Sundblom gav författarna möjlighet att låta en börsanalytiker från dennes perspektiv 

ge reflektioner på resultatet. Från intervjun kunde konstateras att oavsett redovisningspraxis 

skapar analytiker en egen värdering av företaget, detta på grund av att det fortfarande finns en 

risk vid själva värderingen av fastighetsbeståndet och att det kan förekomma delar av 

godtycklighet. Enligt Stefan Sundblom tar de hänsyn till faktorer såsom skuldsättningsgrad och 

vakansgrad. Då marknaden och företagen inte delar uppfattning om företagens värde handlas 

deras aktier till en premie eller en rabatt. Avseende studiens mätinstrument ansåg Stefan 

Sundblom att svagheten låg i att CAPM inte tog hänsyn till företagens skuldsättningsgrad. 

Enligt Stefan Sundblom kunde företagen uppvisa låg CAPM trots hög skuldsättningsgrad, efter 

finanskrisen 2008 då bankerna krävde större eget kapital skall då alltså skuldsättningsgraden 

sjunkit. Tanken bakom IFRS/IAS är att avge en utökad information samt tillåta företagen att 

lyfta fram dolda tillgångar, dock ansåg Stefan Sundblom att företagen även före införandet 

förmedlade tillräcklig information. Kan det vara så att företagen oavsett redovisningspraxis, 
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drivna av knappa resurser, alltid letar efter möjlighet att påverka redovisningen i syfte att se lite 

bättre ut än vad den egentligen är, i syfte att överleva på lång sikt.  

 

7.2 Vidare forskning 

Från analyskapitlet resonerades det kring om tidsaspekten kunde haft en inverkan på resultatet 

med avseende på att den nya praxisen kan behöva en längre period för att fungera fullt ut, och 

där det initiala syftet med den är att utgöra en god beslutsfattande grund. En annan aspekt som 

författarna inte tagit hänsyn till är de förändringar som finanskrisen 2008 kan ha haft på 

företagen, såsom skuldsättningsgrad samt om bankerna kräver större eget kapital. Förslag på 

vidare forskning är samma studie på samma population som även tar hänsyn till företagens 

skuldsättningsgrad och vakansgrad för att se på denna faktor som eventuellt påverkande. 

Gällande finanskrisen, vore det vara intressant att undersöka om den har haft en positiv inverkan 

på skuldsättningsgraden och då se om det föreligger en korrelation mellan denna förändring och 

kostnaden för eget kapital. Vad som även är intressant att undersöka är om det föreligger 

beroende förhållanden mellan kund och leverantör i olika riskmoment såsom mellan börsens 

övervakningsroll av dess kunder, noterade företag. Eller förhållandet mellan de externa 

värderare av fastighetsbestånden som används i årsredovisningarna för att styrka trovärdigheten 

och tillförlitligheten i tillgångsmassans värde, och dess betalande kund, fastighetsföretaget. 

Förhållandet kan liknas det företaget har till den anlitade revisorn, 

 

7.3 Kritisk granskning 

Som tidigare nämnts har studien endast sett till förhållandet mellan kostnaden för eget kapital 

och införandet av IFRS/IAS samt förhållandet mellan börskurs och eget kapital. Detta leder till 

att övriga faktorer såsom skuldsättningsgrad, vakansgrad, läge på fastigheterna eller 

förändringar på företagens balansräkning utelämnas helt. Inte heller effekter av finanskrisen 

2008 undersöks. Att inte utreda fler förhållanden i populationen leder till att en fullständig bild 

inte kan ges, endast ett konstaterande att IFRS/IAS inom fastighetsbranschen inte har lett till en 

mer värderelevant redovisning. Även mätinstrumentet CAPM kan granskas då den till fullo inte 

ger en god bild av förhållandet mellan skulder och eget kapital, samt att den endast ser till risken 

i förhållande till marknaden.  
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Övriga förhållanden granskade i studien leder till god reliabilitet då studien är en 

totalundersökning, avseende validiteten anses även den vara god då studiens data inhämtades 

från företagens egna årsredovisningar samt att samtliga beräkningar utfördes i Excel och SPSS 

vilket borde leda till få felberäkningar. Jämfört med övriga magisteruppsatser som har skrivits 

om införandet av IFRS/IAS så är ju den senast genomförda ur en tidsaspekt den mest utförliga 

med avseende på tidsperioden som kan undersökas. Denna studie har inkluderat maximalt 

möjliga år att undersöka efter införandet i kombination med lika många år före införandet. 
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8. BILAGOR  
 

8.1 Bilaga 1 
 

Presentation av populationen 

 

 Atrium Ljungberg  

Företaget är ett av Sveriges största fastighetsbolag som bildades genom ett samgående mellan 

Ljungberg Gruppen och Atrium Fastigheter 2006. Företaget finns på tillväxtorter och 

börsnoterades på Stockholmsbörsen 1994 (www.atriumljungberg.se 10)  

 Brinova  

Enligt företagets bolagsordning har företaget till föremål för sin verksamhet bland annat att både 

indirekt och direkt förvärva, förvalta, äga och bedriva handel med fast egendom. Företaget 

börsnoterades på Stockholmsbörsen 2003 (www.brinova.se 11) 

 Castellum  

Castellum är ett av de största renodlade fastighetsbolagen i Sverige där största delen utgörs av 

kommersiella lokaler. Företaget finns placerat runt om i landet med starkast närvaro i fem 

tillväxtregioner. Företaget finns noterat på Stockholmsbörsen för studiens hela 

undersökningsperiod, 2000 till 2009 (www.castellum.se 12) 

  

 Fabege  

Hette tidigare Wihlborgs fastigheter börsnoterades på Stockholmsbörsen 1990. Företaget har 

genom åren genomgått förvärv och avyttringar tills att idag främst koncentrera sig främst till 

Stockholmsregionen genom uthyrning och förvaltning av kontorslokaler och 

fastighetsutveckling (www.fabege.se 13) 

 

 Fast Partners AB  

Fast Partners AB är ett fastighetsbolag som främst äger, förvaltar och utvecklar egna fastigheter 

i Stockholm och Gävle där fastighetsbeståendet till störst del består av kommersiella fastigheter. 

Företaget börsnoterades på Stockholmsbörsen 1994 (www.fastpartner.se 14)  

http://www.atriumljungberg.se/
http://www.brinova.se/
http://www.castellum.se/
http://www.fabege.se/
http://www.fastpartner.se/
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 HEBA fastighets AB  

Företaget är ett fastighetsbolag med fokus på hyreslägenheter med fokus på 

Stockholmsregionen. Företaget noterades på Stockholmsbörsen 1994 (www.hebafast.se 15) 

 

 Hufvudstaden  

Detta är ett fastighetsbolag vars största fokus är på fastigheter i Stockholms och Göteborgs 

innerstad med fastigheter som blivit kända landmärken, till exempel NK.  Företaget finns noterat 

på Stockholmsbörsen för studiens hela undersökningsperiod, 2000 till 2009 

(www.hufvudstaden.se 16)  

 

 Klövern  

Börsnoterades på Stockholmsbörsen i slutet av 2003 och blev då ett av Sveriges största 

fastighetsbolag. Företaget arbetar främst med kommersiella lokaler (www.klovern.se 17)  

 

 Kungsleden  

Kungsleden är ett fastighetsbolag som både handar fastighetsförvaltning samt fastighetshandel 

och har varit börsnoterade på Stockholmsbörsen sedan 1999 och har sedan dess kommit att bli 

en av de ledande hyresvärdarna (www.kungsleden.se 18) 

 

 Wallenstam  

Fastighetsbolaget har sedan start arbetat med att bygga, förvalta och utvecklat fastigheter. 

Företaget är börsnoterat på Stockholmsbörsen sedan 1984 (www.wallenstam.se 19) 

 

http://www.hebafast.se/
http://www.hufvudstaden.se/
http://www.klovern.se/
http://www.kungsleden.se/
http://www.wallenstam.se/
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8.2 Bilaga 2  

Intervjufrågor  

Mötesintervju 2011-05-23 

Stefan Sundblom Head of Equity – Aktiechef Handelsbanken fonder (aktiechef för 

handelsbankens aktiefonder)  

 

 

1. Hur ser dina kunskaper ut angående den nya internationella redovisningspraxisen 

IFRS/IAS, då främst IAS 40? 

 

2. Vad tycker du har varit bra/dåligt med införandet av IFRS/IAS? 

 

3. På vilket vis har den nya principen haft en inverkan på ditt arbete med avseende på 

beslutsfattande? 

 

4. Enligt dig, hur reagerar marknaden, främst aktiekursen i ett företag när det sker 

förändringar i den ekonomiska informationen i årsredovisningar eller kvartalsrapporter? 

 

5. Vi har använt oss av CAPM för att få fram den förväntade framtida aktieavkastningen 

där betavärde, marknadsriskpremie samt riskfria räntan används i beräkningarna.  

 

Vi har även använt oss av Tobins Q där aktiekursen för ett företag sätts i förhållande till 

dess egna kapital.  

 

Vad anser du om validiteten för studiens resultat? Det vill säga hur pass bra eller relevant 

data representerar det som ska undersökas. 

 

Vad anser du om reliabiliteten för studien resultat? Med reliabilitet menas hur pass 

tillförlitlig data är. 

 

6. Utifrån empirin går det inte att påvisa någon signifikans för att införandet av IFRS/IAS 

leder till att varken kostnad för eget kapital sjunker ej heller går det att finna signifikans 

för att börskursen efter införandet samvarierar mer med det egna kapitalet inom 

fastighetsbranschen. 

 

Vad är dina kommentarer på studiens resultat och om du får spekulera fritt, vad tror du 

att resultatet kan bero på?  
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8.3 Bilaga 3  
Långa räntan och Marknadsriskpremien   

RF i % (långa räntan, 10-åriga stadsobligationen) 

       

ÅR 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Januari 5,97 4,85 5,36 4,56 4,71 3,77 3,48 4,08 3,96 3,11 

Februari 5,84 4,87 5,43 4,48 4,48 3,87 3,4 3,83 4,02 2,82 

Mars 5,38 4,75 5,68 4,64 4,27 3,75 3,68 3,93 4,02 3 

April  5,45 5,14 5,65 4,7 4,6 3,39 3,91 4,09 4,11 3,26 

Maj 5,18 5,43 5,65 4,21 4,66 3,26 3,9 4,27 4,39 3,77 

Juni 5,28 5,47 5,46 4,42 4,67 3 4,05 4,48 4,52 3,48 

Juli 5,31 5,25 5,27 4,64 4,55 3,06 3,84 4,31 4,22 3,35 

Augusti 5,35 5,13 5,14 4,72 4,39 3 3,71 4,22 4,07 3,32 

September 5,26 5,32 4,92 4,52 4,31 3,05 3,64 4,32 3,83 3,33 

Oktober 5,18 4,93 5,11 4,95 4,23 3,29 3,67 4,26 3,51 3,26 

November 5,08 5,02 5,05 4,99 4,05 3,39 3,58 4,19 2,91 3,2 

December 4,86 5,36 4,71 4,78 4,03 3,34 3,77 4,36 2,43 3,4 

Genomsnittligt RF per år  5,345 5,127 5,286 4,634 4,413 3,348 3,719 4,195 3,833 3,275 

 

Marknadens riskpremie (MRP) i % 

         

ÅR 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

MRP 4,3 4,5 4,55 4,6 4,3 4,3 4,5 4,3 4,9 5,4 
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8.4 Bilaga 4 
Genomsnittlig börskurs per år för perioden 2000-2004 

BÖRSKURS 2000-2004 - Genomsnitt per år   

Företag 2000 2001 2002 2003 2004 

Atrium Ljungberg 154 106 86,5 88 122,125 

Brinova     61 62,75 

Castellum 94,75 103,25 116,5 139,5 202,5 

Fabege  12,3 13,95 59,85 79 114,1875 

Fast Partner 9,7125 6,1 6,75 7,9 14,7 

HEBA 49,3 59 75,125 82,25 103,625 

Hufuvdstaden A 31,15 27,275 27,85 28,925 39,425 

Klövern    10,425 12,525 17,35 

Kungsleden  86,25 99,375 134,625 157,625 227,375 

Wallenstam B  51,8 64,25 88,625 129,375 232,25 
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8.5 Bilaga 5  
Genomsnittlig börskurs per år för perioden 2005-2009 

BÖRSKURS 2005-2009 - Genomsnitt per år  

FÖRETAG  2005 2006 2007 2008 2009 

Atrium Ljungberg 199,75 236,375 142,0625 65,125 64,5625 

Brinova  100,625 108,9063 114,5625 74,25 60,6 

Castellum 280,25 144,25 82,8125 63,0625 58,85 

Fabege 155,75 160,875 101,5 43,05 35,325 

Fast Partner 25,975 33,3 37,325 26,25 27,875 

HEBA 128 176,5 194,125 108,5 54,425 

Hufuvdstaden A 53 64,875 72,625 57,1875 50,1375 

Klövern  23,525 25,7 27,675 19,675 19,775 

Kungsleden  241 142,25 91,5625 53,9875 40,675 

Wallenstam B  174,75 114,625 140,625 94,75 96,8125 
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8.6 Bilaga 6  
Eget kapital per aktie för perioden 2000-2004 

 

EGET KAPITAL PER AKTIE     

Företag 2000 2001 2002 2003 2004 

Atrium Ljungberg 81,14718 49,48338 52,89079 56,27636 74,49809 

Brinova     102,3333 135,7316 

Castellum 93,81759 85,94568 93,20713 105,0964 110,3288 

Fabege  15,95534 17,05044 92,03339 99,60271 90,56192 

Fast Partner 13,03271 13,28685 13,82771 13,59126 13,73648 

HEBA 12,8016 12,86701 15,47238 14,62936 14,97093 

Hufuvdstaden A 18,09643 21,24475 22,36156 22,68319 24,65506 

Klövern    12,63188 13,47021 15,41806 

Kungsleden  96,60697 112,6688 118,8984 129,5179 162,2007 

Wallenstam B  49,84992 37,76808 47,10381 67,72036 109,3931 
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8.7 Bilaga 7  
Eget kapital per aktie för perioden 2005-2009 

EGET KAPITAL PER AKTIE    

Företag 2005 2006 2007 2008 2009 

Atrium Ljungberg 128,2997 110,5622 63,14461 67,27931 63,05566 

Brinova  58,40692 96,83504 103,4501 73,08175 73,37058 

Castellum 193,7746 54,44141 61,14176 61,14758 55,22336 

Fabege  105,5791 114,3123 63,23617 63,62847 57,36623 

Fast Partner 18,97563 23,86336 29,89565 30,05949 27,65821 

HEBA 38,61701 117,6217 133,3993 217,1257 46,00412 

Hufuvdstaden A 38,89649 47,24453 50,36872 53,15164 48,24633 

Klövern  17,30293 17,03063 26,94243 27,08714 24,23098 

Kungsleden  110,7588 59,35481 68,40468 59,88099 51,86133 

Wallenstam B  76,66221 102,9727 129,5081 137,5466 138,4449 
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8.8 Bilaga 8  
Börskurs i procent av eget kapital perioden 2000-2004 

 

BÖRSKURS I PROCENT AV EGET KAPITAL   

Företag  2000 2001 2002 2003 2004 

Atrium Ljungberg 1,897786 2,142133 1,635445 1,563712 1,639304 

Brinova     0,596091 0,46231 

Castellum 1,009939 1,20134 1,249904 1,327353 1,835422 

Fabege  0,770902 0,818161 0,650307 0,793151 1,260878 

Fast Partner 0,74524 0,459101 0,48815 0,581256 1,070143 

HEBA 3,851081 4,585371 4,855425 5,622255 6,921748 

Hufuvdstaden A 1,721334 1,283846 1,245441 1,275173 1,599063 

Klövern    0,825293 0,92983 1,125303 

Kungsleden  0,892793 0,88201 1,13227 1,217013 1,401813 

Wallenstam B  1,039119 1,701172 1,881483 1,91043 2,123077 
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8.9 Bilaga 9  
Börskurs i procent av eget kapital perioden 2005-2009 
 

 
BÖRSKURS I PROCENT AV EGET KAPITAL  

Företag 2005 2006 2007 2008 2009 

Atrium Ljungberg 1,556902 2,137936 2,249796 0,96798 1,023897 

Brinova  1,722827 1,124657 1,107418 1,015986 0,825944 

Castellum 1,446268 2,649637 1,354434 1,031316 1,065672 

Fabege 1,475198 1,407329 1,605094 0,676584 0,61578 

Fast Partner 1,368861 1,395445 1,24851 0,873268 1,007838 

HEBA 3,314602 1,500573 1,455217 0,49971 1,183046 

Hufuvdstaden A 1,362591 1,373175 1,441867 1,075931 1,039198 

Klövern  1,359596 1,509045 1,02719 0,72636 0,816104 

Kungsleden  2,1759 2,396605 1,338542 0,90158 0,784303 

Wallenstam B  2,27948 1,11316 1,08584 0,688857 0,699285 
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8.10 Bilaga 10  

Utveckling av CAPM perioden 2000-2004 

 

Företag 2000 2001 2002 2003 2004 

Atrium Ljungberg 4,711807 4,633999 6,340173 5,25471 8,073611 

Brinova     7,6359 

Castellum 2,421963 6,485167 5,789152 -0,20326 10,74514 

Fabgege  6,805974 6,873727 -1,25324 4,995548 7,029526 

Fast Partner 28,37735 7,007558 5,653688 4,588828 17,33045 

HEBA 5,219586 6,581044 7,030209 5,802611 7,032159 

Hufvudstaden 6,297457 6,347738 7,338067 6,652265 7,045569 

Klövern    8,895141 8,096806 

Kungsleden 5,03197 5,85746 7,246043 3,733908 8,087393 

Wallenstam 4,472431 6,268829 8,230475 6,100811 9,054253 
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8.11 Bilaga 11  

Utveckling av CAPM perioden 2005-2009 

Företag 2005 2006 2007 2008 2009 

Atrium Ljungberg 6,500735 10,36947 -5,92755 8,032715 8,586348 

Brinova 13,63827 11,44089 7,291197 5,341143 7,43359 

Castellum 6,128233 11,37386 6,3441 5,40108 7,274738 

Fabgege  6,573669 7,98736 0,780854 5,90466 10,70897 

Fast Partner 12,02309 11,9091 6,410563 4,961699 6,659791 

HEBA 7,153281 8,972156 8,140083 4,742864 3,431628 

Hufvudstaden 2,472038 11,3585 7,707196 4,14927 7,554545 

Klövern 11,27239 10,08749 8,882007 5,550006 7,800786 

Kungsleden -0,32839 22,26156 7,542112 6,36319 14,00742 

Wallenstam -0,97292 8,492017 6,270245 5,533818 10,88501 

 


