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Sammanfattning 

Titel: Relationen mellan värderelevanta redovisningsmått och aktiemarknaden             

- En värderelevansstudie avseende IAS 40 och dess effekter hos svenska börsnoterade bolag 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 

Författare: Robin Rahman, Edmund Wu 

Handledare: Peter Jönsson 

Datum: 2013-05-29 

Syfte: Studien ämnar till att undersöka korrelationen mellan redovisat värde och marknadsvärde 

med avseende på förvaltningsfastigheter. 

Metod: Studien har tillämpat en kvantitativ metodstrategi där data från kvartalsrapporter och 

aktiedata kvantifieras följt av att korrelationsanalyser genomförts.  

Slutsats: Signifikanta positiva samband uppmättes för samtliga utvalda redovisningsmått, 

således kan dessa mått anses vara värderelevanta utifrån studiens korrelationsanalyser och 

tidigare forskningsresultat. 

Förslag till vidare forskning: En multipel regressionsanalys med fler variabler än de valda i 

denna studie vore att föredra i framtiden, förslagsvis bör variablerna; förändring i utdelning, 

intern eller extern värdering i företagen ingå i en sådan studie. Vidare vore det även intressant att 

se en studie avseende hur företag säkerställer sin värdering av förvaltningsfastigheter. Ifall 

skillnader går att uppdaga mellan företag som endast gör interna utvärderingar alternativt endast 

externa utvärderingar eller en kombination av de två. 

Nyckelord: Värderelevans, verkligt värde, förvaltningsfastigheter, IAS 40, värdeförändringar
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Syftet med redovisning har sedan ett par decennier tillbaka ifrågasatts och ett flertal forskare vill 

hävda att den genomgår ett paradigmskifte till följd av stora förändringar inom 

redovisningspraxis. Paradigmskiftet kan förklaras av ett intensifierat informationskrav, vilket kan 

ses som en konsekvens av utvecklingen inom informationsteknologin och den globalisering som 

råder (Barlev & Haddad 2003). 

Inom redovisningens kvalitativa egenskaper har en förskjutning skett, från att tyngdpunkten legat 

på begreppet tillförlitlighet har forskare observerat att begreppet relevans får ett allt större 

utrymme (Shortridge & Smith 2009). Att redovisning ska präglas av relevans grundar sig i att 

redovisningsinformationen som presenteras skall vara användbar vid olika beslutsfattande 

situationer (Smith 2006).  

En konsekvens av att redovisning skall präglas av mer relevans och främst värderelevans är att 

det numera går att värdera enligt verkligt värde-metoden på vissa slag av tillgångar (Shortridge 

& Smith 2009). Där värdering enligt verkligt värde innebär att en tillgång ska tas upp till 

uppskattat marknadsvärde i balansräkningen och eventuella värdeförändringar tas upp i 

företagens resultaträkning (Barlev & Haddad 2003).  

Att värdera till verkligt värde blir extra intressant för bolagen i Sverige då bolagen under en lång 

tid förhållit sig till både realisationsprincipen och försiktighetsprincipen. Där 

realisationsprincipen kan kort förklaras enligt Gröjer (2002) som att ”inkomster anses uppkomna 

och skall redovisas som intäkter när en ekonomisk transaktion har ägt rum”, vilket gör att vissa 

inslag av värdering enligt verkligt värde (orealiserade värdeförändringar) går direkt emot 

realisationsprincipen. Försiktighetsprincipen kan kort förklaras som att tillgångar/skulder skall 

värderas på ett sådant sätt att resultatet under inga omständigheter värderas för högt utan hellre 

att de värderas lägre (Gröjer 2002).  

En kan hävda att både realisationsprincipen och försiktighetsprincipen i en viss mån fått ta ett 

steg tillbaka för det nya internationella regelverket som tillåter värdering enligt verkligt värde. 

Detta skulle kunna tolkas som att den relevans som utvinns genom att redovisa enligt verkligt 
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värde prioriteras högre än den tillförlitlighet som redovisningen kan anses ha om den förhåller 

sig till realisationsprincipen och försiktighetsprincipen av standardsättarna.  

Förespråkarna av verkligt värde har länge menat på att redovisningen får mer relevans jämfört 

med värdering enligt historiskt anskaffningsvärde. Genom att värdera till verkligt värde blir 

företagen mer transparanta och ”dolda reserver” (aktuella värdeförändringar) synliggörs på 

balansdagen istället för på den dagen de väl realiseras vilket kan uppskattas av externa 

intressenter (Laux & Leuz 2009). 

I samband med att alla noterade bolag i EU blev tvungna att börja tillämpa International 

Financial Reporting Standards (IFRS) år 2005 så ändrades även värderingsreglerna kring 

förvaltningsfastigheter. Bolagen fick nu möjlighet att värdera sina förvaltningsfastigheter till 

antingen verkligt värde eller historisk anskaffningsvärde enligt regelverket kring IAS 40. Väljer 

företagen då att värdera sina förvaltningsfastigheter till verkligt värde så tas bolagens tillgångar 

upp till det värde det ”faktiskt” har på balansdagen i balansräkningarna och eventuella 

värdeförändringar slår mot resultaträkningen. Till skillnad från att värdera enligt historiskt 

anskaffningsvärde som innebär att tillgångar tas upp till det bokförda värdet och systematiska 

avskrivningar görs årligen om inga särskilda skäl föreligger. Detta var den obligatoriska 

värderingsmetoden fram till år 2005 för förvaltningsfastigheter.  

Det nya sättet att redovisa har som syfte att bidra till en mer rättvisande bild av företagens 

ekonomiska förutsättningar. Det kan däremot antas att denna nya metod öppnar upp för en mer 

subjektiv redovisning, så redovisningens relevans och tillförlitlighet minskas för externa 

intressenter såsom aktiemarknaden (Bengtsson 2008). 

Vidare har tidigare forskning av bland annat Runsten (1998) påvisat att redovisningsmåttet 

”redovisat eget kapital” kan anses vara värderelevant. Runstens studie visar på starka samband 

mellan aktiemarknaden och företagens redovisning avseende detta mått på ett flertal unika 

svenska marknader när undersökningsperioden varit över en längre tidsperiod. Författarna 

AbuGhazaleh et al (2012) har i sin studie The Value Relevance of goodwill impairments, 

undersökt värderelevansen i redovisningsmåttet goodwill på den brittiska marknaden. I samband 

med deras studie fann författarna att redovisningsmåtten ”eget kapital” och ”resultat” kan anses 

vara värderelevanta då ett signifikant samband uppmättes avseende dessa mått.  
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Dessa starka samband kan anses inte vara lika självklara på förvaltningsfastighetsbranschen då 

tidigare forskning har påvisat att vid försäljning av fastighetsbolag i övriga Europa så avviker 

försäljningspriset ofta från det substansvärde som de förvärvade företagen upprättat genom att 

tillämpa verkligt värde (Barkham & Ward 1999). Avvikelser mellan substansvärdet och 

försäljningspris har en effekt på trovärdigheten gällande värderingarna till verkligt värde. Det 

kan påverka besluten som investerare tar och påverka marknadens värdering av bolagen 

(Nellessen & Zuelch 2010). 

1.2 Problemdiskussion 

Införandet av IAS 40 och dess värderingsregler anses av många vara komplexa. Avsaknaden av 

en bred aktiv marknad med ett flertal transaktioner bidrar till att en objektiv bedömning blir svår 

att utföra (Balans 2009). 

Förvaltningsfastigheter är den tillgång som skall generera framtida kassaflöden till 

fastighetsbolagen form av löpande avkastning och framtida försäljningsvinster. Därför kan 

förvaltningsfastigheter anses vara en viktig tillgång. När redovisning till verkligt värde tillämpas, 

skall värdeförändringar under det gångna året redovisas över resultaträkningen för vissa typer av 

tillgångar såsom förvaltningsfastigheter, oavsett om dessa har blivit realiserade eller inte.  

Det kan leda till att bolag som tillhandahåller en stor andel tillgångar värderade till verkligt värde 

får ett resultat som har påverkats av värdeförändringarna i ens tillgångar men inte bidragit till ett 

reellt kassaflöde (Smith 2006). Värdeförändringar som har en direkt resultatpåverkan anses av en 

del kritiker minska tillförlitligheten (Rayman 2007).  

Med detta som bakgrund anser vi att IAS 40 kan öppna upp för intressekonflikter mellan 

fastighetsbolagens företrädare och intressenter på marknaden. Fastighetsbolagsledningens 

generella uppgift kan antas vara att förvalta de bestånd man äger och förvärva nya bestånd som 

skall maximera framtida kassaflöden. De värdeförändringar som uppstår kan i vissa avseenden 

anses vara en kvittens på hur väl ledningen lyckats med sitt uppdrag. Således är det i ledningens 

största intresse att värdeförändringar som uppstår är så gynnsamma som möjligt. Investerare på 

marknaden vill däremot att bolagstillgångar värderas så att de i så hög grad som möjligt 

överensstämmer med marknadspriset. Det vill säga att de vill ha den relevans som verkligt värde 

erbjuder men samtidigt vill de ha tillförlitliga värden. Vi menar på att denna intressekonflikt kan 
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äventyra tillförlitligheten men främst relevansen i det som presenteras. Tidigare forskning har 

visat på att i de fall där marknaden misstänker att bolagens redovisning inte överensstämmer med 

verkligheten så tvingas investerare att söka information på egen hand utanför redovisningen.  

Skulle aktiemarknaden inte lita på den information som presenteras i företagens 

redovisningsrapporter (däribland informationen gällande värdeförändringar på 

förvaltningsfastigheter) utan värdera aktier mot bakgrund av annan information så anser vi att 

man kan ifrågasätta existensberättigandet av värderingsreglerna i IAS 40. IAS 40 är till en stor 

del utformad för att tillgodose externa intressenters behov att få en korrekt redovisning som 

underlag inför beslutsfattande (Bengtsson 2008). Om det skulle visa sig att marknaden inte 

bejakar det upprättade redovisade värdet relaterat till IAS 40 i bolagens redovisningar kan en 

undra för vem görs då denna värdering?  

Skulle denna marknad även förkasta erkända värderelevanta redovisningsmått så som ”resultat” 

och ”redovisat eget kapital” som stipulerats utifrån tidigare studier på andra marknader anser vi 

att det tåls att diskutera vem redovisningen i fastighetsbolagen är utformat för. Utformas 

redovisningen för att underlätta beslutstagande för bolagens intressenter eller är den skapat för 

interna ändamål och ses som en kanal för att marknadsföra sig själva gentemot konkurrenter? 

Om fallet är det andra går det starkt att ifrågasätta ifall syftet med att IAS 40 det vill säga bidra 

till en mer rättvisande bild av företagens ekonomiska förutsättningar kan relateras till 

redovisningen för dessa bolag. Det lämpar sig i så fall bättre att se redovisningen som ett ”kvitto” 

på ledningens och företegates prestationer under den föregående perioden.  

För att kartlägga om marknaden bejakar den information som presenteras i kvartalsrapporterna 

som är sammankopplade med värderingsreglerna i IAS 40 så har vi valt följande 

frågeställningar: 

1.3 Frågeställning 

1. Hur ter sig aktiepriset gentemot värdeförändringar av förvaltningsfastigheter hos svenska 

börsnoterade fastighetsbolag? 

2. Hur stor påverkan har förvaltningsfastigheternas värdeförändringar på resultatet hos svenska 

börsnoterade fastighetsbolag?  
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1.4 Syfte 

Studien ämnar till att undersöka korrelationen mellan redovisat värde och marknadsvärde med 

avseende på förvaltningsfastigheter. 
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2. Teoretisk referensram 

Detta kapitel syftar till att skapa förståelse för vår utgångspunkt, beskriva den forskning och 

regelverk vi refererar till samt ge ökad förståelse för de begrepp som används genomgående i 

studien. Inledande i detta kapitel kommer vi att beskriva utvecklingen av verkligt värde under 

1900-talet följt av en kortare inblick i aktuella debatten kring verkligt värde-metoden kontra 

historiskt anskaffningsvärde sedan följer en genomgång avseende innebörden av verkligt värde 

och IAS 40. Avslutningsvis behandlas redovisningens kvalitativa egenskaper samt förhållandet 

mellan redovisning och aktiemarknaden. Sist men inte minst ges en kort presentation av tidigare 

värderelevansstudier.  

2.1 Framväxten av verkligt värde 

Värdering enligt verkligt värde är inget nytt fenomen, fram till år 1938 var banker och andra 

finansiella institutioner tvungna att redovisa sina skulder/lån och finansiella tillgångar till 

marknadsvärde. Den ekonomiska recessionen ledde till att värdet på tillgångarna sjönk kraftigt 

vilket tvingade bankerna att göra stora nedskrivningar, redovisa förluster samt reducera deras 

kapital. För att klara av att täcka den obligatoriska kapitaltäckningsgraden var bankerna tvungna 

att begränsa utlåningen. Detta slog negativt mot affärsaktiviteter då möjligheten till belåning och 

nya investeringar hämmades och krisen förvärrades (Barlev & Haddad 2003). 

Marknadsvärdesmetoden hade en procyklisk effekt på den rådande krisen. I ett senare skedde 

byttes marknadsvärdesmetoden vid värdering av finansiella tillgångar ut mot historisk 

anskaffningsvärde och i juli 1947 tog Committee on Accounting Procedure (CAP) fram riktlinjer 

som förespråkade att inventarier skall värderas enligt lägsta värdets princip. Vidare tillkom nya 

riktlinjer åren därefter som förespråkade att inventarier får tas upp till försäljningspris, detta 

värde får inte överstiga nettorealisationsvärdet. Trots att det flaggades för att försäljningspriset 

inte kan fastställas objektivt så föredrog CAP relevansen i detta värde framför säkerhetsställandet 

av objektivitet och tillförlitlighet (Barlev & Haddad 2003). 

År 1973 såg FASB över de rådande finansiella och redovisningsproblem som var aktuella och 

efter några års överläggande övervägde nu FASB tillämpning av konceptet av verkligt värde 

inom ett flertal områden. Till en början initierades värdering enligt verkligt värde på icke 
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finansiella tillgångar och skulder som i exempelvis FAS13 (FASB, 1976) som berör leasing. 

Detta tankesätt applicerades sedan vidare i form av FAS 35 (FASB, 1980) som behandlar 

innehav av pensionsfonder (Barlev & Haddad 2003). 

År 1990 var ett stort genombrottsår för värdering enligt verkligt värde, dåvarande ordförande 

Richard Douglas Breeden för SEC (Securities and Exchange Commission) förklarade att 

”verkligt värde är det enda relevanta måttet och förslog att alla finansinstitut bör vara skyldiga 

att rapportera alla sina finansiella investeringar till marknadsvärde” (Barlev & Haddad 2003). 

Detta uttalande kallades ”det mest betydande initiativ för redovisningsprincipers utveckling på 

över 50 år” (Hendriksen & Van Breda 1992, se Barlev & Haddad 2003). 

Efter detta uttalande drevs FASB till att studera möjligheten att införa verkligt värde på fler 

tillämpningsområden inom redovisning och år 1991 utfärdade FASB, FAS 107 som innebar att 

upplysningar om verkligt värde möjliggjordes på samtliga finansiella instrument. Detta fick en 

dominoeffekt och verkligt värde-metoden kom att prägla ett flertal nya standarder såsom FAS 

114 (FASB, 1993a), FAS 115 (FASB, 1993b), FAS 119 (FASB, 1994), FAS 121 (FASB, 

1995a), FAS 123 (FASB, 1995b) och FAS 133 (FASB, 1998) för att nämna några (Barlev & 

Haddad 2003). 

2.2 Verkligt värde eller historiskt anskaffningsvärde? 

Denna diskussion har under en tid genomsyrat och delat forskningslägret i två läger främst på 

grund av den senaste finanskrisen 2008 då ett flertal motståndare till verklig värde-metoden vill 

hävda att denna värderingsmetod förvärrade krisen (Laux & Leuz 2009).  

I artikeln ”The crisis of fair-value accounting: Making sense of the recent debate ” av Laux och 

Leuz (2009) försöker författarna kartlägga den aktuella debatten som berör för- och nackdelar 

med verkligt värde-metoden. Författarna berör till stora delar avvägningen mellan att använda 

verkligt värde kontra att använda historiskt anskaffningsvärde som värderingsmetod. Författarna 

beskriver att det kan liknas vid en avvägning mellan transparens och stabilitet.  

Problemet handlar samtidigt om att avgöra vilken värderingsmetod som ger mest relevans och 

tillförlitlighet. Debatten grundar sig i att förespråkare av verkligt värde argumenterar för att 

verkligt värde-metoden reflekterar nuvarande marknadsvillkor eftersom det ger aktuell 

information och där av bidrar till en ökad transparens. Motståndarna anser att värdering enligt 
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verkligt värde baserat på modeller inte är pålitliga och att denna värderingsmetod påverkar 

cyklerna i det finansiella systemet. Laux och Leuz lyfter fram historiskt anskaffningsvärde som 

ett alternativ till verkligt värde i artikeln i syfte att påvisa att vissa delar av kritiken mot verkligt 

värde-metoden är sanna och relevanta, men i brist på bättre alternativ så anses verkligt värde-

metoden oftast vara en bättre värderingsmetod än andra alternativ (Laux & Leuz 2009). 

Varför föredra verkligt värde-metoden framför historiskt anskaffningsvärde? Starkaste 

argumenten utifrån artikeln är att verklig värde-metoden må ha sin brister och kan anses ibland 

vara en opålitlig informationskälla på marknaden, alternativet att värdera enligt historiskt 

anskaffningsvärde kan anses vara informationslöst och intetsägande. Motargumentet som lyfts 

fram är att verkligt värde kan vara procyklisk vid hög- och lågkonjunkturer samt bidra till 

spridnings- och smittoeffekter på marknaden. Detta innebär i korthet att exempelvis banker kan 

tvingas sälja tillgångar till lägre pris än dess fundamentala värde, på så sätt påverkas 

marknadspriset av dessa tillgångar (Laux & Leuz 2009). 

Andra aktörer på marknaden kan påverkas av detta eftersom verkligt värde-metoden värderar 

tillgångar efter aktuella marknadspriset. Effekten av några få större aktörers ”felvärderingar” kan 

således skapa en felaktig värdering på liknande tillgångar hos andra aktörer. Förespråkarnas svar 

till denna kritik är att det inte är verkligt värde som idé som är problemet, utan snarare så bottnar 

de problem som ofta förknippas med verkligt värde i implementeringsproblem. I praktiken är det 

regleringar som gör det mycket komplicerat för företag att avvika från marknadspriser även när 

dessa priser är under det fundamentala värdet eller kan ge upphov till smittoeffekter (Laux & 

Leuz 2009). 

Standarder som gäller i dagsläget är således mycket restriktiva. Dessa restriktioner anses vara 

välbehövliga då man vill förebygga manipulation av värderingar. Dock kan det vara väl svårt att 

avvika från marknadspriser när det faktiskt behövs (särskilda undantag kan ges enligt IFRS). 

Implementeringsproblemet handlar således om avvägningen mellan att ge ledningen flexibilitet 

när det är nödvändigt och samtidigt begränsa deras förmåga att manipulera när avvikelser inte är 

nödvändigt (Laux & Leuz 2009). 

Det andra implementeringsproblemet handlar inte så mycket om redovisningsstandarder i sig 

utan de straffrättsliga regler som påverkar ledningens agerande. På grund av ledningens rädsla att 

agera felaktigt gentemot institutionella ramverk som integrerar med redovisningsstandards kan 
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de välja att avstå att avvika från marknadspriser även i de fall detta vore lämpligt. Som 

avslutning på ovanstående debatt hävdar författarna att varken historiskt anskaffningsvärde eller 

verkligt värde-metoden kan anses given att generellt föredras (Laux & Leuz 2009). 

2.3 IAS 40 Förvaltningsfastigheter 

Definitionen för en förvaltningsfastighet är en fastighet vars syfte är att generera hyresinkomster 

eller värdestegring. Förvaltningsfastigheter värderas vid anskaffningstidpunkten till 

anskaffningsvärdet och ifall betalningen sker i efterhand så nuvärdesberäknas betalningen. Där 

skillnaden mellan anskaffningsvärdet och nuvärdet anses som ränta under kredittiden. 

Redovisningen och beräkningen av anskaffningsvärdet sker analogt med andra 

anläggningstillgångar i första hand. Förvaltningsfastigheters upphov till kassaflöden är 

oberoende av företagets andra tillgångar (Sundgren et al 2009). 

Enligt IFRS kan företaget välja efter anskaffningstidpunkten mellan två redovisningsprinciper; 

verkligt värde eller anskaffningsvärde. Vid värdering till anskaffningsvärde skall värderingen 

följa IAS 16 gällande anläggningstillgångar och avskrivning skall ske på vanligt sätt. Även ifall 

bolaget valt anskaffningsvärde minus avskrivningar så ska det alltid lämnas information om det 

verkliga värdet (Sundgren et al 2009). 

Vid värdering till verkligt värde så skall alla bolagets förvaltningsfastigheter värderas enligt 

samma metod, och värderingen ska följa IAS 40. Med förutsättning att en tillförlitlig 

marknadsvärdering kan utföras. I undantagsfall kan enstaka fastigheter värderas till 

anskaffningsvärdet, ifall verkligt värde inte går att fastställas (Sundgren et al 2009). 

2.3.1 Definitioner av begreppet verkligt värde enligt IAS 40 

Följande utdrag är direkt hämtade ur i IAS 40, syftet är att redogöra FARs definition av verkligt 

värde och påvisa komplexiteten i att tolka och verkställa dessa föreskrifter. 

”Verkligt värde är det belopp till vilket en tillgång skulle kunna överlåtas mellan kunniga parter 

som är oberoende av varandra och som har ett intresse av att transaktionen genomförs” (FAR 

2003) 
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”Det verkliga värdet på en förvaltningsfastighet är vanligen marknadsvärdet. Verkligt värde 

fastställs som det mest sannolika pris som rimligen kan erhållas på marknaden på balansdagen 

inom ramen för definitionen av verkligt värde” (FAR 2003) 

”Det verkliga värde återspeglar, bland annat, inkomster från löpande hyresavtal och rimliga 

antaganden om marknadens bedömning av hur kunniga parter skulle bedöma utvecklingen nivån 

på framtida hyresavtal mot bakgrund av rådande marknadsförutsättningar” (FAR 2003) 

”Definitionen av verkligt värde utgår från att parterna är oberoende av varandra. Innebörden 

av detta är att parterna inte har en sådan särskild intressegemenskap att ett överenskommet pris 

framstår som föga karaktäristiskt för marknaden. Transaktionen förutsätts äga rum mellan 

parter som är oberoende av varandra och som var och en agerar utifrån sina intressen” (FAR 

2003) 

2.4 IFRS 13 Verkligt värde 

Det verkliga värdet är nettomarknadsvärdet på tillgången. Det är det förväntade priset exklusive 

transaktionskostnader mellan kunniga och oberoende parter som har ett intresse för att affären 

ska genomföras (Sundgren et al 2009). 

När värdering enligt verkligt värde skall tillämpas brukar det talas om att det finns tre nivåer av 

värderingsätt att använda sig utav. Företagen ska i första hand värderas enligt nivå 1 och 2, ifall 

dessa nivåer inte går att tillämpa på grund av tillgångens/skuldens egenskaper skall nivå 3 

tillämpas (Landsman 2007). 

Nivå 1 Utgår ifrån att om det finns noterade priser på en aktiv marknaden för identiska 

tillgångar/skulder skall dessa priser tas i beaktande och tillämpas (Laux, Leuz, 2009). 

Nivå 2 Om det mot förmodan inte går att använda sig utav noterade priser på identiska 

tillgångar/skulder kan företagen välja att antingen använda sig utav noterade priser på liknande 

tillgångar/skulder på en aktiv marknad. Vid avsaknad av en aktiv marknad kan företagen 

använda sig av prissättningen på identiska eller liknande tillgångar/skulder på en passiv marknad 

(Laux & Leuz 2009). 
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Nivå 3 I sista led kan företagen använda sig utav övriga relevanta marknadsuppgifter och 

marknadsmodeller för att utifrån dessa antaganden härleda ett “verkligt värde”. Detta 

tillvägagångssätt kallas för ”mark-to-model” (Laux & Leuz 2009). 

Förespråkare av verkligt värde menar att; värdera enligt verkligt värde är en naturlig och 

nödvändig utveckling av värderingsmetodik, då den ökande globaliseringen och kravet på mer 

information i västvärlden är ett faktum. När företagen värderar sina tillgångar/skulder enligt 

verkligt värde ges en mer aktuell information och en mer rättvis reflektion över 

marknadsförutsättningarna för dessa tillgångar/skulder. På så sätt ökar värdering enligt verkligt 

värde företagens transparens (Laux & Leuz 2009). 

Motståndarna till verkligt värde menar däremot att värdera enligt verkligt värde inte alls är en 

nödvändig utveckling av värderingsmetodik. De menar snarare att verkligt värde är irrelevant 

och potentiellt missledande för tillgångar som innehafts under en längre tid, framför allt de 

tillgångar som behålls tills de förfaller. Priserna för dessa tillgångar kan störas av 

marknadsineffektivitet, irrationellt beteende hos investerare eller likvida svårigheter, alla faktorer 

som direkt och indirekt påverkar spelreglerna för värdering enligt verkligt värde. Antaganden 

och värderingar som baseras på nivå 3 kan vara opålitliga och anses inte vara tillförlitliga. 

Motståndarna hävdar även att verkligt värde bidrar till volatilitet i det finansiella systemet (Laux 

& Leuz 2009). 

2.4.1 Verkligt värde på förvaltningsfastigheter 

Regelverket inom IAS 40 ställer inga krav gällande avskrivningar på förvaltningsfastigheter 

enligt verkligt värde-metoden. Eventuella värdeförändringar på fastigheterna skall slå direkt i 

företagets redovisade resultat via resultaträkningen och ingå i rörelseresultatet. Enligt Sundgren 

et al kan denna metod ge betydligt högre volatilitet i redovisade resultat än om 

anskaffningsvärdesmetoden tillämpas. Däremot ger verkligt värde-metoden en betydligt högre 

relevans i balansräkningen (Sundgren et al 2009). 

Sundgren et al skriver att det har framförts farhågor att verkligt värde-metoden och de skärpta 

kraven på nedskrivning i IAS 36 skall bli god redovisningssed för alla företag med 

förvaltningsfastigheter på sikt, i vilket fall det uppkomma problem i glesbygdskommuner med 

hyresfastigheter på en svag marknad. Samt att relativt små nedskrivningar skulle kunna urholka 
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eget kapital och likvidationsplikt. Upplysningsplikten har uppfattats som ett problem genom de 

effekter ett lågt marknadsvärde kan ha på leverantörer och långivare (Sundgren et al 2009). 

I de fall en fungerande aktiv marknad förekommer är det verkliga värdet enkelt att fastställa. En 

aktiv marknad är en marknad där handeln avser likvärdiga objekt, där det finns intresserade 

köpare och säljare samt där marknaden har öppen prisinformation. Ett exempel är 

fastighetsmarknaden i tätbefolkade områden (Sundgren et al 2009). 

Företagen kan dock i det fall det saknas information utföra egna beräkningar. Beräkningarna 

förutsätts utgå ifrån uppskattningar av frivilliga transaktioner utan tvångsinslag, i vilket fall det 

finns utrymme för subjektiva bedömningar. I dessa fall är det revisorernas uppgift att bedöma 

ifall företagsledningens uppskattningar är troliga och godtagbara. Enligt Sundgren et al är 

revisorns uppgift inte avundsvärd och uppskattningarna är särskilt komplicerade i de fall objektet 

ingår i en annan kassagenererande enhet, där värdet på objektet bedöms utifrån det totala värdet 

för hela enheten (Sundgren et al 2009). 

Andra alternativa metoder är; att beakta priser på mindre aktiva marknader med omräkningar för 

ändrade förutsättningar, att beakta nuvärdet av framtida kassaflöden utifrån existerande 

hyresavtal alternativt beakta priser på marknader för fastigheter av ett annat slag (Sundgren et al 

2009). 

2.5 Redovisningens kvalitativa egenskaper 

De fyra grundläggande kvalitativa egenskaperna som anses vara viktigast enligt IASB:s 

föreställningsram (p.24) är relevans, tillförlitlighet, jämförbarhet och begriplighet (Sundgren et al 

2009). Ett viktigt komplement till de ovan nämnda egenskaperna som lyfts fram som en viktig 

del av redovisningen är en kostnads och nyttoaspekt (Smith 2006).  

2.5.1 Relevans 

Begreppet relevans kan delas in två underkategorier; prognosrelevans och återföringsrelevans 

(Smith 2006). Prognosrelevans syftar till att informationen som presenteras bör vara relevant för 

olika bokslutsintressenter samt att den anses vara relevant såtillvida den påverkar intressenternas 

beslut genom att underlätta bedömningen av inträffade, aktuella och framtida händelser. Med 

andra ord ska redovisningen vara användbar som beslutsunderlag. Återföringsrelevans kan 
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likställas med IASB:s föreställningsram (p.26) där det poängteras att informationen som 

synliggörs skall bekräfta eller korrigera tidigare bedömningar. Exempel på detta kan anses vara 

årsredovisningar som bekräftar de vinstprognoser som upprättats av analytiker på basis av 

delårsrapporter och annan information (Sundgren et al 2009). 

En utgångspunkt för detta kvalitativa begrepp är att aktieägare och långivare har ett behov av 

information om ett företags värde. Därav går det att argumentera för att balansräkningar som till 

stora delar baserats på verkliga värden är potentiellt relevanta för bokslutsintressenter (Sundgren 

et al 2009). 

Som det nämnts tidigare så har begreppet relevans under de senaste decennierna fått en stor 

genomslagskraft i IASB:s föreställningsram, då det är en fundamental utgångspunkt vid 

framtagning av nya standarder som upprättas av IASB att de är relevanta för beslutsfattande. 

2.5.2 Tillförlitlighet 

Information anses vara tillförlitlig när den inte innehåller väsentliga fel eller är vinklad (IASB:s 

föreställningsram p.31, se Sundgren et al 2009). Den skall överensstämma med verkligheten 

(Smith 2006). Information som anses vara relevant, men så pass osäker att det medför risk att 

finansiell rapporterna blir vilseledande, får stå tillbaka i redovisningen för att värna om att 

redovisningen skall förbli tillförlitlig (IASB:s föreställningsram p.32, se Sundgren et al 2009). 

Värdering enligt verkligt värde är till en viss mån ett offer för denna konflikt då problemet med 

värderingar baserade på framtida kassaflöden inte alltid är tillförlitliga (Sundgren et al 2009).  

Redovisningsstandarderna förutsätter att prognoser görs på så objektiva grunder som möjligt, 

vilket exemplifieras i bland annat regelverket för beräkning av återvinningsvärdet i samband med 

en nedskrivning. För att förtydliga kravet på objektivitet finns det i IAS 36 p.33 ett omfattande 

regelverk som bland annat förespråkar att kassaflöden skall basera sig på ”rimliga och 

verifierbara antaganden” samt på ”finansiella budgetar och prognoser” som stipulerats av 

företagsledningen. Vidare kan den osäkerhet som uppkommer i samband med värdering hanteras 

genom att kräva att företag ger noggrann information om hur värderingen gått tillväga (Sundgren 

et al 2009). 
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2.5.3 Jämförbarhet 

I IASB:s föreställningsram (p.39) anses jämförbarhet vara viktigt då det skall ge användarna en 

möjlighet att bilda en uppfattning om utvecklingen i företags resultat och finansiella ställning. En 

grundläggande förutsättning för att rapporter skall vara jämförbara över tid och emellan företag 

är att likartade händelser redovisas på ett uniformt sätt. Denna distinktion mellan jämförbarhet 

över tiden och jämförbarhet företag emellan skiljer sig i många avseenden från varandra 

(Sundgren et al 2009). Därav så skiljer sig även de krav som ställs på redovisningen för att uppnå 

jämförbarhet över tiden och jämförbarhet mellan företag (Smith 2006). 

En mer noggrann beskrivning av regler gällande vilken information företagen skall ge för att öka 

jämförbarheten finner man i IAS 1 p.36-41. Ett exempel på detta förespråkar IAS 1 p.38 att om 

ett företag förändrar uppställningen eller klassificeringen i bokslutet, skall vederbörande företag 

också klassificera om jämförelsedata för tidigare år om det är praktiskt möjligt (Sundgren et al 

2009). Med andra ord skall samma händelse idag redovisas på samma sätt som igår. 

Utöver detta syftar även regelverket i IAS 8 till att öka jämförbarheten där reglerna utgår från att 

företagen skall korrigera tidigare års resultaträkningar och balansräkningar om de bytt 

redovisningsprinciper eller korrigerat ett väsentligt fel då räkningar påverkar jämförelsetal i 

bokslutet (Sundgren et al 2009). 

2.5.4 Begriplighet 

Enligt IASB:s föreställningsram (p.25) bör den information som lämnas till användarna vara 

lättbegriplig, dock påpekas det även att användarna bör ha en fundamental och rimlig kunskap 

om bland annat affärsverksamhet och redovisning samt att information inte får exkluderas med 

argumentet att den kan uppfattas vara allt för svår för vissa användare (Sundgren et al 2009). 

2.5.5 Värderelevans 

Ett allt mer centralt begrepp inom redovisningen, som är starkt sammankopplat med dess 

förmåga tillhandahålla relevant information är värderelevans. Där begreppet syftar till 

redovisningens kapacitet att återspegla ett bolags verkliga värde (Bengtsson 2008). 

Bengtsson (2008) menar i sin avhandling att en god samvariation mellan redovisningsmått och 

aktiepris över en längre period kan vara en indikation på att aktieplacerarna använder företagens 
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redovisning som underlag för sina beslut. Vilket skulle kunna tolkas som det Barth et al (2001) 

hävdar att redovisningen är värderelevant om det finns ett samband mellan bolagets redovisade 

värde och aktiemarknadens värdering av företaget. 

Vidare har forskarna Holthausen och Watts (2001) beskrivit att det finns två sätt att se på 

begreppet värderelevans, där det ena perspektivet benämns ”input-to-equity-valuation” vilket 

kortfattat kan förklaras som redovisningens möjlighet att påverka aktiemarknaden. 

Redovisningens värderelevans bedöms då utifrån dess förmåga att agera beslutsunderlag för 

investerarare. Det andra perspektivet benämns ”direct valuation” som studerar sambandet mellan 

bolagets redovisade värde och bolagets börsvärde. 

Bengtsson (2008) understryker även att det finns en motsatt uppfattning till det som nämns ovan, 

att marknaden mera intresserar sig för kursrörelserna i sig än företagets rapportering så kallad 

”teknisk analys”. 

2.6 Redovisning & aktiemarknaden 

För att få en bredare uppfattning om denna studies metodik och referensram lämpar det sig väl 

att få en överblick kring vad en aktiemarknad är, problematik som kan uppstå på denna marknad, 

hur denna marknads aktörer samverkar och vilken funktion som redovisningen spelar. Nedan har 

vissa teman valts att belysas väldigt kortfattat. Merparten av det som presenteras i detta kapitel är 

utdrag ur Bengtsson (2008) Redovisningens värderelevans i svenska fastighetsbolag före och 

efter införandet av IAS 40.  

2.6.1 Externredovisningens uppgift 

Redovisningen anses ha en servicefunktion. Tidigare har uppfattningen varit att redovisningen 

skall uppfylla syftet att tillgodose externa och interna intressenters informationsbehov. Tanken 

med redovisningen är att den skall kunna ge relevant information som sedan kan användas som 

beslutsunderlag (Bengtsson 2008).  

I det internationella ramverket för externredovisning kan följande utläsas: 

”The users of financial statements include present and potential investors, employees, lenders, 

suppliers and other trade creditors, customers, governments and their agencies and the public. 
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They use financial statements in order to satisfy some of their different needs for information” 

(IASC 1998, sid 36, se Bengtsson 2008). 

Enligt författaren Ijiri (1967) utgörs fundamentet i redovisning av en ansvarsrelation mellan den 

redovisningsskyldige och den redovisningsberättigade huvudmannen. För att denna relation skall 

anses vara meningsfull bör ett antal villkor upprättats och uppfyllas som exempelvis att 

ansvarsområdet måste vara klart definierat. Det måste framgå klart och tydligt vilket ansvar 

respektive part har gentemot den andra. Redovisningen måste följa god redovisningssed och 

dessutom måste det finnas sanktioner mot den som inte tar sitt ansvar eller bryter mot god 

redovisningssed. Således bör redovisningens uppgift framför allt vara att utöva kontroll enligt 

författaren (Ijiri, Y. 1967, se Bengtsson 2008).  

Författarna Watts och Zimmerman (1986) anser att redovisningens uppgift är att förse företagets 

revisor med information och revisorns roll är att behjälpa huvudmannen att utöva en 

kontrollerande funktion över företagsledningen(Watts et al 1986, se Bengtsson 2008). Således 

ställer sig både författaren Ijiri (1967) och författarna Watts och Zimmerman(1986) bakom 

föreställningen om att redovisningens uppgift är att praktisera kontroll över företagsledningen. 

2.6.2 Aktörer på aktiemarknaden 

Vilka är det som agerar på aktiemarknaden och vilka målsättningar kan de antas ha? För en 

utpräglad ”finansiell placerare” kan aktiemarknaden antas vara en andrahandsmarknad för 

eventuella utdelningsströmmar. För en utpräglad ”daytrader” ses aktiemarknaden endast som en 

exploaterbar volatilitet och för en ”industriell investerare” kan aktier ses som en marknad och 

verktyg för att utöva företagskontroll (Bengtsson 2008).  

De skilda aktörerna har till följd av sina olika intressen och incitament tilldelat sig diverse roller i 

aktiehandeln och deras inverkan på kursbildningen kan anses vara viktig för att få full förståelse 

av förhållandet mellan redovisningsinformation och förändring av aktiepris. I och med att det 

finns olika typer av aktörer så finns det olika slags önskemål och påverkan på en aktiekurs 

utveckling. Där exempelvis den aktive handlaren (daytradern) är den som ställer krav och är i 

behov av en varierande kurs med korta tidsintervaller för att kunna göra övervinster. I och med 

den ökande möjligheten att handla aktier snabbt och kostnadseffektivt över internet sedan början 

av 2000-talet har denna grupp av aktörer(daytraders) fått en allt större och viktigare roll i 
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kursbildningen av aktier. Det kan även antas att denna grupp inte utgår från företagens 

kvartalsrapporter då de i normala fall agerar på väldigt kort sikt vilket gör att de varken vill eller 

kan utgå ifrån redovisningsrapporter (Bengtsson 2008). 

2.6.3 Volatilitet och aktiemarknadens effektivitet 

Volatilitet eller kursrörlighet som det kan benämns i vardagsspråk kan preciseras som ett mått på 

hur stor osäkerheten är gällande den framtida kursutvecklingen i en aktie. Volatilitet är med 

andra ord de kortsiktiga rörelser i aktiens pris som kan ha noterats under en dag eller från en dag 

till en annan. En hög volatilitet kan leda till att de finansiella marknaderna blir instabila 

(Bengtsson 2008).  

Enligt författaren Campbell (2001) uppdagades volatilitetsproblematiken först i USA och 

effekten av detta fenomen vart att en del investeringar gav riktigt höga avkastningar medan andra 

tvärtom gav mycket låga avkastningar. Författaren Blomberg (2004) vill mena på att det är 

möjligt att de klassiska teorierna om marknaden och dess sätt att verka inte längre samstämmer 

med den verklighet som råder idag. Där en påverkande faktor till avvikelserna mellan teori och 

verklighet kan vara det allt mer utbredda intresset för kortsiktiga placeringar i aktier. Denna form 

av handel kan antas spela rimligen, åtminstone i vissa branscher en större roll för 

kursutvecklingen. De kortsiktiga handlarna har troligtvis inte samma intresse av att ha företagets 

grund som utgångspunkt för sina beslut. Istället är det aktiekursernas rörelser i sig som får agera 

beslutsunderlag vid köp och sälj av aktier (Blomberg 2004, se Bengtsson 2008). 

De nya tekniska möjligheterna som exempelvis börshandel över internet med låga 

transaktionskostnader som blomstrat upp det senaste decenniet har bidragit till att handeln idag 

allt mer präglas av spekulationer. Detta har lett till att företagens rapportering har i det 

kortsiktiga perspektivet inte samma inverkan på kursutvecklingen som varit fallet tidigare 

(Bengtsson 2008). 

Vid bedömning av samband mellan företagens rapportering och börskurser bör det tas hänsyn till 

vilka sorts aktörer som finns för stunden i en viss aktie. Detta för att säkerhetsställa om aktien är 

ett inslag i en spelmarknad eller inte, eftersom spelare (daytraders) dras till aktier med hög 

volatilitet, vilket leder till en ökad omsättning i aktien och spär på volatiliteten på marknaden. 

Vid ett senare skede där omsättningen avstannar kan detta efter en tid leda till stora 
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kurssvängningar som egentligen inte har något med företagets verksamhet att göra. 

Aktiekurserna kommer då att ”leva sitt eget liv” och om fallet är så kan det inte förväntas att det 

skall finnas samvariation mellan företagets redovisade egna kapital och börsvärdet (Thorsell et al 

2000, Se Bengtsson 2008).  

Avseende marknadens effektivitet finns det både för- och motargument gällande denna teoris 

vara eller icke vara. En förenklad beskrivning av varför marknaden kan anses vara effektiv är 

den omedelbara reaktionen på nyheter, bra som dåliga nyheter. Det finns ett antal studier som 

påvisar att marknaden reagerar omedelbart vid de tillfällen när ny information offentliggörs. Av 

detta kan slutsatsen dras att marknaden är i enlighet med vedertagen nationalekonomisk teori. 

Således kan det antas vara omöjligt att förutse kursförändringar (Bengtsson 2008). 

2.6.4 Aktiemarknadens förväntningar kontra företagens redovisning 

Att marknadens förväntningar påverkar aktiekursen är ingen hemlighet, snarare kan en hävda att 

aktiekurserna drivs av förväntningar. För en som följt aktiehandeln under en tid kan det ofta 

noteras att positiva och bra resultat i företagens rapportering kan bidra till sänkta aktiekurser 

medan dåliga resultat i samma slags rapporteringar kan en annan dag ibland bidra till att uppgång 

av aktiekursen.  

För att kunna förstå sig på detta fenomen då stimuli responsförhållandet kan anses vara 

irrationellt gäller det att beakta det rådande ”förväntningsläget” i samband med 

rapporteringstillfället. Ifall marknaden förväntar sig en viss vinst eller förmögenhetsökning, 

kommer detta ha en inverkan på kursutvecklingen direkt vid rapporteringstillfället. Detta innebär 

att kursen inte enbart påverkas av vad som faktiskt rapporteras i förhållande till tidigare 

rapportering. Utan vad som faktiskt rapporteras måste alltid relateras till hur marknadens 

förväntningar ser ut när man vill studera kursförändringar. Detta kan leda till att korrelationen 

mellan förändringar i företagets redovisade egna kapital och dess börsvärde kan te sig vara svag 

vid mätningar över korta tidsintervaller dock skall det svaga korrelationssambandet inte 

förväxlas med lågt förtroende för redovisningen på lång sikt (Bengtsson).  

Anmärkningsvärda kursförändringar på kvartalsrapporteringsdagarna behöver nödvändigtvis inte 

innebära bristande tilltro till företagets förmåga på lång sikt utan kan istället ses som en justering 

av förväntningar. Ofta sker dessa justeringar redan dagarna före eller till och med en vecka före 
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det att kvartalsrapporterna presenteras. Detta kan härledas till att aktieanalytiker offentliggör sina 

profetior eller genom att företagen själva går ut med vinstvarningar. Dock avviker 

förvaltningsfastighetsbranschen från detta fenomen då en studie av pressmeddelanden gjorts och 

ovannämnda beskrivning faller inte inom ramen för denna bransch istället har illustrationen ovan 

hämtats från andra branscher med mer omfattande aktiehandel (Bengtsson 2008). 

2.7 Tidigare forskning 

2.7.1 Övergripande genomgång 

Det har gjorts ett stort antal relevansstudier inom kapitalmarknadsforskningen. Studier som sökt 

efter samband mellan företagens redovisningsmått och någon variabel som inte hämtats från 

redovisningen som exempelvis aktiekurser. Mer än 1000 vetenskapliga artiklar har presenterats 

inom detta forskningsfält det senaste 30 åren. Denna typ av studier tog fart i början på 1960-talet 

efter det att hypotesen om effektiva marknader introducerats detta kombinerat med framväxten 

av positiv redovisningsteori har haft en stark betydelse för framväxten av värderelevansstudier. 

Författare som Ball, Brown och Beaver anses vara föregångare inom denna forskningsinriktning 

(Kothari, S.P. 2001, se Bengtsson 2008). 

De publicerade artiklarna inom denna forskningsinriktning har många olika inriktningar och 

tillämpar skilda metodologier. Vissa av dessa beskriv som ”ögonblickstudier” och andra som 

”korrelationsstudier”. Vid en ögonblickstudie studeras och analyseras ett företags aktiekurs 

precis vid den tidpunkt som företaget offentliggör sin kvartalsrapport medan en 

korrelationsstudie analyserar förändringar hos eller mellan variabler över tid. Generellt för dessa 

studier är att de ofta avser jämförelser av starkt och svagt ägarskydd samt jämförelser av hur 

sambanden mellan variabler skiljer sig åt i olika länder och redovisningskulturer (Holthausen, R. 

& Watts, R. 2001, se Bengtsson 2008).  

2.7.2 Tidigare studier med fokus på redovisningens värderelevans 

Att försöka kartlägga redovisningens värderelevans är inget nytt fenomen, mängder av forskning 

har gjorts inom detta område som det framgår ovan. En studie av denna karaktär kan dock ha ett 

flertal olika infallsvinklar och därmed ge svar på en rad olika frågor gällande redovisningens 

värderelevans. Ett par studier som vi anser är relevanta för denna uppsats och bör belysas då de 

direkt eller indirekt undersökt den problematiken vår studie försöker kartlägga är: 
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Bengtsson, B. (2008), Redovisningens värderelevans i svenska fastighetsbolag före och efter 

införandet av IAS 40. 

I Bengtssons avhandling studeras samband mellan redovisat eget kapital och marknadsvärde i 

svenska fastighetsbolag. Studien är gedigen och omfattade åtta bolag under tidsperioden 2002-

2007. Studien kommer bland annat fram till att samvariationen mellan de valda parametrarna har 

förbättras och stabiliserats efter implementeringen av IAS 40 år 2005. Vad eller vilken parameter 

som är drivkraften i detta fenomen kan dock inte bedömas utifrån den studie han gjort. Det kan 

vara att aktiemarknaden gör sina bedömningar med hjälp av företagets redovisning fast det skulle 

lika gärna kunna vara så att företagen anpassar sin redovisning till aktiemarknadens bedömningar 

av företagets värde.  

Hung, M. (2001), Accounting standards and value relevance of financial statements. An 

international analysis. 

I författaren Hungs artikel undersöks den periodiserade redovisningens relevans för 

aktiemarknaden från ett internationellt perspektiv. Studien mäter sambandet mellan aktiepriser 

och redovisningsinformation. I studien delas materialet in i två grupper där redovisningens 

informationsinnehåll får utgöra utgångspunkten för jämförelsen mellan grupperna. Författaren är 

väldig noga med att poängtera att studien inte har som syfte att påvisa huruvida 

redovisningsinformationen används som beslutsunderlag för aktiemarknaden. Att det eventuellt 

finns ett kausalitetssamband mellan parametrarna ”redovisningsinformation” och ”aktiepris” är 

ett antagande, som författaren har som utgångspunkt. Studien kommer fram till att 

värderelevansen kan anses vara lägre i länder där redovisningen inte har ett starkt fokus på 

aktieägarintresset jämfört med länder med en mer transparent redovisning med starkare fokus 

aktieägarna (Hung, M. 2001, se Bengtsson 2008).  

Dietrich, J.R., Harris, M.S. & Muller, K.A. (2001), The reliability of investment property fair 

value estimates. 

Författarna Dietrich et al (2001) har i sin studie undersökt värderelevansen i att redovisa 

förvaltningsfastigheter till verkligt värde. Undersökningen är gjord i England och mellan åren 

1988-1996. England är ett land där förvaltningsfastigheter redovisats till verkligt värde långt 

innan införandet av IAS 40. Denna regel har som många andra redovisningsregler inte varit 
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frivillig utan tvingande för förvaltningsfastighetsbolagen i England. Studiens fundamentala fråga 

och utgångspunkt var huruvida om relevansen i redovisningen förbättrats med redovisningen 

enligt verkligt värde jämfört med redovisningen med utgångspunkt i fastigheternas 

anskaffningsutgifter. Studien fann att redovisning efter verkligt värde bättre avspeglar faktiska 

försäljningspriser. De värderingar som bolagen upprättar görs med ”försiktighet”, då 

försäljningspriset av genomförda förvaltningsfastighetsförsäljningar var en aning högre än vad 

värderingarna utvisat. Värderingarna låg i genomsnitt 6 % lägre än vad fastigheterna såldes för. 

Studien påvisar även att genom en bättre samvariation mellan dessa bolags redovisat eget kapital 

och börsvärdet av bolagen anses värderelevansen ha ökat i och med värdering efter verkligt 

värde (Dietrich et al 2001, se Bengtsson 2008).  

Runsten, M. (1998) The Association between accounting information and stock prices. Model 

development and empirical tests based on Swedish data. 

I Runstens avhandling undersöks korrelationen mellan värdet av företagets egna kapital och 

företagets aktievärde. Studien omfattade 252 noterade företag på Stockholmsfondbörs under åren 

1967-1993. Studien kommer fram till att kursförändringar till en viss del kan förklaras av 

förändringar i redovisat eget kapital dock ska det läggas till att förklaringsförmågan ökar med 

längre tidsintervall. Där samvariationen över ett år låg på 33,8 % detta jämfört med 62,9 % över 

10 år. 
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3. Metod 

Detta kapitel syftar till att beskriva hur vi har gått tillväga och vilka verktyg vi har använt oss av 

för att genomföra studien. Inledningsvis beskrivs en motivering av ämnesval, metodvalet, val av 

strategi för att sedan beakta vad studien är baserad på. Avslutningsvis behandlas studiens 

validitet och realibitet samt kritik mot studiens valda metodik.  

3.1 Ämnesval 

Under våra studier inom ekonomi uppmärksammande vi redovisningens betydelse för 

aktiemarknaden. Aktiemarknaden följer företagens redovisning genom årsredovisningar, 

kvartalsrapporter och andra informationskällor. Redovisningens betydelse som beslutsunderlag 

kan antas vara  stor för aktiemarknaden, där redovisningen används för att ge en bild över 

företagens ekonomiska situation. 

I kombination med redovisningens betydelse för aktiemarknaden och redovisningens omtvistade 

diskussioner fick det oss att förkovra oss i ämnet. Redovisningen har utvecklats genom åren och 

det finns många teorier och tyckare som har en egen talan om hur redovisningen ska utformas. 

Vissa förespråkar försiktighetsprincipen och andra att redovisningen främsta uppgift är att visa 

en relevant bild på företaget. Ett väldigt omdiskuterat område är värderingen av tillgångar och 

skulder.  

Det var dessa diskussioner som gjorde att vi fick upp våra ögon för verkligt värde-metoden, som 

är ett högaktuellt område i och med införandet av IFRS. Eftersom verkligt värde-metoden 

påverkar förvaltningsfastighetsbolagens resultat och metoden motsätter sig mot principer som 

varit grundläggande för svensk redovisning. Det gjorde att vi ville se ifall verkligt värde-metoden 

uppfyller dess syfte, att ge relevant information. 

Det utmynnade till vårt syfte, att undersöka korrelationen mellan redovisat värde och 

marknadsvärde avseende förvaltningsfastigheter. Vi studerar förvaltningsfastighetsbolagens 

rapporter för att utarbeta väsentliga redovisade värden avseende förvaltningsfastigheter och dess 

påverkan på marknadsvärdet för bolagen. I kapitel 3.3 Forskningsstrategi förklaras studiens 

upplägg mer ingående. 
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3.2 Metodval 

Det finns huvudsakligen två metoder att använda sig av vid insamling av empiriskt material. En 

av metoderna är kvantitativ metod, där den insamlade data är i allmänhet numerisk. Den andra 

metoden är kvalitativ metod, där data handlar i allmänhet mer om ord än numeriska siffror 

(Bryman & Bell 2010). I vår studie har vi använt oss av den kvantitativa metoden där studiens 

empiriska material utgörs av insamlad data från bolagens kvartalsrapporter. Den insamlade data 

kvantifieras med hjälp av statistiska metoder.  

3.2.1 Val av statistiska modeller 

Våra val av statistiska modeller är en korrelationsanalys, där vi mäter sambandet av utvalda 

parametrar mot varandra. Från korrelationsanalysen får vi fram korrelationskoefficienten och 

förklaringsgraden mellan parametrarna. Med hjälp av informationen från korrelationsanalysen 

får vi en bild över sambanden. 

Pearsons produktmoment korrelationskoefficient 

Korrelationskoefficienten är en sambandsanalys som mäter ifall det finns ett linjärt samband 

mellan två variabler. Ekvationen anger riktning och styrka av sambandet. 

Korrelationskoefficienten uttrycks med ett värde mellan -1 och 1.  

r = 1 har variablerna ett positivt linjärt samband och samtliga observationer ligger på linjen.  

r = -1 har variablerna ett negativt linjärt samband och samtliga observationer ligger på linjen. 

r = 0 har variablerna inget linjärt samband.  

Ett värde nära 1 ger ett starkt positivt samband, det betyder att ifall variabel 1 ökar så ökar även 

variabel 2. Ett värde nära -1 ger ett starkt samband fast negativt, vilket betyder att ifall variabel 1 

ökar så minskar variabel 2. Att ett samband är starkt betyder att det finns mycket som tyder på att 

det finns något samband mellan dem. Riktningen visar hur sambandet är mellan parametrarna. 

Korrelationskoefficienter mellan -1, 0 och 1 kategoriseras i starkt, medel och svagt samband, där 

medel är runt r = 0,5 och r = -0,5 (Körner & Wahlgren 2006). 
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Determinationskoefficienten 

Determinationskoefficienten (r
2
) mäter förklaringsgraden. Förklaringsgraden anger andelen i 

procent av hela variationen för den beroende variabeln som kan förklaras av det linjära 

sambandet med den oberoende variabeln där den resterande andelen går att hänföra till andra 

variabler. Determinationskoefficienten är korrelationskoefficienten (r) i kvadrat, alltså r
2
 (Körner 

& Wahlgren 2006). 

3.3 Forskningsstrategi 

Förespråkare av verkligt värde har länge argumenterat för att den information som synliggörs via 

tillämpning av verkligt värde är något marknaden efterfrågar och informationen anses vara 

värderelevant för externa intressenter. För att kunna bekräfta detta har vi valt att göra en 

värderelevansstudie, vilket enligt Bengtsson (2008) innebär att företagets börsvärde/aktiekurs 

relateras till något eller några redovisade värden i företagens redovisning. Där studiens 

undersökta redovisade värden är: förvaltningsfastigheters värdeförändringar, resultat före skatt 

samt redovisat eget kapital. 

I studien undersöks huruvida fastighetsbolagens marknadspris korrelerar med fastighetsbolagens 

redovisade värde avseende förvaltningsfastigheter. Där våra redovisningsmått ur företagens 

redovisning är ”värdeförändringar förvaltningsfastigheter” som relateras till företagens aktiepris 

(Frågeställning 1). 

Studien undersöker även till vilken grad ”värdeförändringar förvaltningsfastigheter” korrelerar 

med företagens resultat. Detta för att påvisa vilken påverkan ”värdeförändringar 

förvaltningsfastigheter” har på företagens resultat (Frågeställning 2). 
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En ytterligare korrelationsanalys avseende förändringar i resultatet och förändringar i 

marknadspris har också undersökts i denna studie. Tidigare forskning har påvisat att resultatet är 

ett värderelevant mått då starka samband mellan företagens resultat och aktiepris har uppdagats. 

Får denna studie ett liknande utfall kan våra resultat beroende på hur väl ”värdeförändringar 

förvaltningsfastigheter” korrelerar med resultatet visa på att dessa värdeförändringar indirekt via 

resultatet påverkar marknadspriset till en väsentlig grad och därav är värderelevant. 

Till sist undersöks även om börsvärdet (antal utestående aktier*aktiepris), det vill säga 

marknadens värdering av företaget överensstämmer med företags substansvärde (tillgångar-

skulder), i vårt fall det redovisade egna kapitalet. Detta för att påvisa en eventuell samvariation 

mellan dessa mått då tidigare forskning som hävdat att när redovisning anses vara värderelevant 

finns en samvariation mellan dessa variabler.  

3.4 Urval 

Populationen för denna studie är börsnoterade svenska fastighetsbolag som varit verksamma 

mellan åren 2008-2011. De valda företagen i denna studie grundar sig i ett bekvämlighetsurval 

då tidigare avhandlingar och magisteruppsatser som vi anser vara relevanta för vår studie 

undersökt dessa bolag. Vi har undersökt och säkerställt att de bolagen i vår studie är fortfarande 

börsnoterade i Sverige och uteslutit uppköpta bolag under tidsspannet. Sammantaget ingår 14 

bolag i vår undersökning. 

Tidsspannet har begränsats till 2008-2011 då en studie gjorts av Bengtsson (2008) i hans 

avhandling ”Redovisningens värderelevans i svenska fastighetsbolag före och efter införandet av 

IAS 40”. Där denna studie undersöker värderelevansen av IAS 40 och innefattar en 

undersökningsperiod fram till 2007. Vi anser att det är intressant att undersöka om Bengtssons 

resultat samstämmer med våra för svenska fastighetsbolag efter 2007. 

Förutsättningarna för att ingå i denna studie är att majoriteten av fastighetsbolagens 

tillgångsmassa består av tillgångar som kan redovisas till verkligt värde, således kommer 

studieobjekten enbart att vara utpräglade börsnoterade fastighetsbolag på den svenska 

aktiebörsmarknaden. 

Ett försök till att klara av att redovisa och ta hänsyn till alla de olika faktorer som kan tänkas 

påverka en aktiekurs är självfallet inte realistiskt inom ramen för denna studies omfång. Således 
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är vår största avgränsning att enbart titta på hur de redovisningsmått som denna studie valt att 

undersöka påverkar aktiekurserna allt annat lika. 

3.5 Tillvägagångssätt 

Eftersom studien är en värderelevansstudie med korrelationsanalyser kom vi fram till att den 

mest lämpliga datainsamlingsmetoden var att hämta kvartalsrapporter från företagens hemsidor. 

Anledningen att vi valde kvartalsrapporter var för att det är obligatorisk för alla börsnoterade 

bolag på Nasdaq OMX Stockholm. Samt att alla bolag redovisar de parametrar som studien 

undersöker och kvartalsrapporter kommer ut varje kvartal till skillnad från årsredovisningar.  

Från kvartalsrapporter hämtar vi data från utvalda parametrar. Där vi sedan utför 

korrelationsanalyser med statistiskverktyg. I kapitlen 3.5.1 Datainsamling, 3.5.2 Databearbetning 

samt 3.5.3 Sampel beskriver vi mer ingående hur vi genomförde det empiriska material. 

3.5.1 Datainsamling 

I studien använder vi oss enbart av sekundärdata eftersom all information som vi samlar in består 

av offentlig statistik. Data som har använts i denna studie är hämtade ur företagens egna 

kvartalsrapporter för tidsperioden 2008-2011, dessa har varit tillgängliga på företagens egna 

hemsidor. Komplement data har även hämtats från databaserna ORBIS och Nasdaq OMX 

Stockholm, data har sedan sammanställts, samkörts och analyserats (se bilagor). 

ORBIS innehåller marknadsinformation om drygt trettio miljoner företag. Databasen innehåller 

alla sorter av finansiell data som lätt sorteras med databasens inbyggda söksystem. ORBIS 

innehåller också bolagsrapporter och analyser. 

Nasdaq OMX är ett bolag som driver börserna i Stockholm, Helsingfors, Köpenhamn, Island, 

Tallinn, Riga, och Vilnius. Nasdaq OMX tillhör Nasdaq OMX Group Inc. som är världens 

största börsföretag. Nasdaq OMX har en gedigen datasamling och verktyg. Från deras databas 

hämtar vi de historiska aktiekurserna på svenska börsnoterade bolag (Nasdaq 2013). 

Med hjälp av statistikverktyget SPSS och kalkylprogrammet Microsoft Excel har de insamlade 

data sammanställts och behandlats. Sedan har korrelationsanalyser utförts samt grafer för att visa 

utvecklingen över åren för de valda variablerna. 
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3.5.2 Databearbetning 

Studien omfattar cirka 1900 manuella observationer som sammanställts i kalkylprogrammet 

Microsoft Excel. De värden som tagits till beaktande ur den data vi samlat är:  

 Bokslutsdatum 

 Analysperiod (dagen då kvartalsrapporten blir offentlig till dagen innan nästkommande) 

 Aktiekursens genomsnitt för analysperioden 

 Stängningskursen på rapportdagen 

 Antal aktier  

 Redovisat eget kapital 

 Börsvärde (antal utestående aktier * aktiekursens stängningskurs på rapportdagen) 

 Värdeförändringar förvaltningsfastigheter 

 Kvartalets resultat före skatt 

För en mer noggrann datasammanställning se bilaga 1. 

3.5.3 Sampel 

I denna studie har fyra omfattande sampels utformats, detta har gjorts med hjälp av dataverktyget 

SPSS, för en komplett genomgång av de värden som fastställts i alla sampels se bilaga 3. 

Resultaten av dessa sampels redogörs i tabellform i kapitel fyra. 

Sampel 1 består av data som undersöker hur aktiepriset ter sig gentemot redovisningsmåttet 

”värdeförändringar förvaltningsfastigheter” hos svenska börsnoterade fastighetsbolag.  

Sampel 2 består av data som undersöker korrelationen mellan redovisningsmåtten ”resultat före 

skatt” och ”värdeförändringar förvaltningsfastigheter” hos svenska börsnoterade fastighetsbolag.  

Sampel 3 består av data som undersöker hur aktiekursen förhåller sig till redovisningsmåttet 

”resultat före skatt”. 

Sampel 4 undersöker till vilken grad det redovisade egna kapitalet samvarierar med börsvärdet 

för dessa företag. 
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3.6 Validitet och reliabilitet 

Begreppet validitet omfattas av två frågeställningar. Den första frågeställningen är: vad är det 

som studien mäter? Den andra: avspeglar resultatet verkligheten? (Arbnor & Bjerke 2004)  

Vi menar att utifrån den metodredogörelse som presenterats ovan och den som följer nedan, att 

det är upp till er läsare att bedöma graden validitet och reliabilitet som denna studie besitter. Vi 

har i ett försök till att stärka studiens validitet försäkrat att merparten av de data som nyttjats i 

denna studie är direkt hämtade ur bolagens egna finansiella rapporter som vi anser vara 

trovärdiga. Dessutom har den data som bearbetas av oss varit densamma som investerare tidigare 

tagit del av och eventuellt grundat sina beslut efter.  

Det finns givetvis alltid en risk för tryckfel i dessa rapporter, dock anser vi att denna risk är 

väldigt liten. Om det mot förmodan finns fel i dessa rapporter är det fel som även marknaden 

grundat sina beslut på, således anser vi att data vi använt oss av återspeglar starkt de verkliga 

förutsättningar som studien försöker kartlägga. Studien har även uppdagat några enstaka 

extremvärden som ligger långt ifrån övriga observationer, det kan vara värt att fundera på om 

dessa värden skall tas bort då de riskerar att påverka resultatet från korrelationsanalysen på ett 

missvisande sätt. Vi har dock gjort bedömningen att ta med dessa värden då ambitionen med 

denna studie är att utföra en totalstudie, i vilket fall vi anser det lämpar sig att ta hänsyn och 

bejaka alla de värden som presenterats i verkligheten, extrema eller inte. Dock är det viktigt att 

läsaren är med på noterna och är införstådd i att extremvärden har tillämpats i mätningarna för 

denna studie. 

En studie anses ha hög reliabilitet om samma resultat uppnås vid upprepning av undersökningen 

(Arbnor & Bjerke 2004). Ett försök till att uppnå hög reliabilitet har gjorts genom att vi under 

studiens förlopp genomgående kontrollerat att de värden vi använt oss utav är korrekt återgivna. 

Detta har bland annat skett genom att merparten av alla observationer har granskats en extra 

gång samt genom ett stickprov motsvarande uppskattningsvis 15 % av den insamlade empirin 

har testats igen. Vidare har ett försök till en så hög transparens gällande studiens metodik och 

våra tankegångar redovisats i tidigare stycke.  
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3.7 Metodkritik 

Till att börja med är det värt att poängtera en ytterligare gång att urvalet har gjorts genom ett 

bekvämlighetsurval. Vidare är det viktigt att ha i åtanke att vår studie i viss mån har utgått från 

att redovisningen påverkar aktiemarknaden. Ett exempel på detta är att vi antagit att aktiekursen, 

den beroende variabeln, påverkas av de valda redovisningsmåtten, de oberoende variablerna i 

denna studie. Vid ett uppmätt samband kan det inte uteslutas att det istället är aktiekursen i ett 

tidigare skede som påverkat de valda redovisningsmåtten och att det i själva verket är den 

oberoende variabeln som är beroende i denna studie. Således är det lämpligt att betrakta den 

statistik som presenteras med en viss försiktighet. Även om studien finner matematiska samband 

så innebär det inte per automatik att dessa samband går att applicera i verkligheten i alla företag. 

Ytterligare kritik till denna studie kan av vissa anses vara att vi enbart genomfört en 

korrelationsanalys och inte kompletterat med en multipel regressionsanalys som tar hänsyn till 

flera olika oberoende variabler, detta då aktiemarknaden rimligtvis påverkas av en mängd olika 

faktorer. Givetvis ligger det något i denna kritik och vi är väl medvetna om att studien skulle få 

mer tyngd om dessa analyser hade upprättats. Vi menar dock att utifrån de valda frågeställningar 

och den infallsvinkel som bestämts för denna studie så är en korrelationsanalys ändamålsenlig. 

Vidare skulle en undersökning avseende hur bolagen värderat och fastställt sina 

värdeförändringar, det vill säga om företagen använt sig utav intern eller extern värdering lyft 

denna studie. Risken för subjektiva värderingar kan öka vid tillämpning av intern värdering. 

Subjektiva värderingar kan anses äventyra redovisningsmåttets tillförlitlighet och relevans. En 

diskussion kring studiens problematik och förslag till hur denna studie skulle kunna ha utförts på 

ett bättre tillvägagångssätt finns att utläsa i slutet av kapitel 6 (Avslutande diskussion) och i 

kapitel 6.1 (Förslag till vidare forskning). 

Med detta sagt så blickar vi framåt och i nästa kapitel presenteras de resultat denna studie funnit. 

Utförliga diagram, grafer och sammanställningar över våra resultat finns att finna i Bilaga 1-3.  
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4. Empiri 

Detta kapitel syftar till att redovisa de resultat studien funnit. För att betrakta resultatet och 

utvecklingen över tid på företagsnivå vänligen se bilaga 2. 

4.1 Aktiekurs – Värdeförändringar förvaltningsfastigheter 

 

 

Förvaltningsfastigheters värdeförändringar gentemot den genomsnittliga aktiekursen för 

analysperioden har ett sammanlagd totalvärde på 0,294 med en signifikansnivå 1 %. Sambandet 

är svagt positivt, vilket tyder på att värdeförändringar påverkar aktiekursen svagt. 

Förklaringsgraden är låg vilket stärker antagandet att värdeförändringar påverkar aktiekursen 

svagt. 

Företagen enskilt har en stor spridning på korrelation där värden med signifikansnivå 1% har ett 

mycket stark positivt samband. De med signifikansnivå 5 % har även de ett positivt samband fast 

en aning mindre stark. Värden med en högre signifikansnivå har generellt en lägre korrelation 

och anses inte vara signifikanta för populationen. I ett företag, Balder, är korrelationen negativ 

medel, där sambandet är värdeförändringar och aktiekursen går åt motsatt håll. 

Företag Korrelation Linjärt samband Förklaringsgrad 

AB Sagax 0,533* Positiv medel 28% 

Atrium Ljungberg 0,739** Positiv starkt 55% 

Balder -0,478
1 

Negativ medel 23% 

Castellum 0,785** Positiv starkt 62% 

Catena 0,398
2 

Positiv medel 16% 

Diös 0,794** Positiv starkt 63% 

Fabege 0,811** Positiv starkt 66% 

Fastpartner 0,597* Positiv medel 36% 

HEBA 0,222
3 

Positiv svagt 5% 

Hufvudstaden 0,869** Positiv starkt 76% 

Klövern 0,834** Positiv starkt 70% 

Kungsleden 0,244
4 

Positiv svagt 6% 

Wallenstam 0,690** Positiv medel 48% 

Wihlborgs 0,298
5 

Positiv svagt 9% 

Total 0,294** Positiv svagt 9% 

* Signifikansnivå α=0,05 (tvåsidig) 
** Signifikansnivå α=0,01 (tvåsidig) 
1 Signifikansnivå α=0,061 (tvåsidig) 
2 Signifikansnivå α=0,126 (tvåsidig) 

3 Signifikansnivå α=0,408 (tvåsidig) 
4 Signifikansnivå α=0,363 (tvåsidig) 

5 Signifikansnivå α=0,262 (tvåsidig) 

Tabell 1 – Sammanställning av korrelationsanalyser (Aktiekurs – Värdeförändringar förvaltningsfastigheter) 



 31 

Spannet för förklaringsgraden mellan företagen är 5-76 % och såsom korrelationen visat har 

värden med signifikansnivå 1 % och 5 % generellt ett högt förklaringsvärde relativt de resterande 

värdena med avvikande signifikans. 

4.2 Resultat före skatt – Värdeförändringar förvaltningsfastigheter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Värdeförändringar och resultat före skatt får ett väldigt starkt linjärt samband bland företagen 

med en signifikansnivå 1 %. Resultat före skatt härleds med 70 % förklaringsgrad till 

värdeförändringar. 

I samtliga fall med en signifikansnivå på 1 % är korrelationen runt 0,90, vilket är nästintill ett 

fullständigt positivt samband mellan variablerna. Resultatet med signifikansnivå på 5 % är 

korrelationen positiv medel och fallet med en högre signifikansnivå än 5 % är sambandet positivt 

svagt.  

Förklaringsgraderna är även generellt väldigt höga förutom för två företag. Resultat före skatt 

förklaras till en stor grad av värdeförändringar. 

Företag Korrelation Linjärt samband Förklaringsgrad 

AB Sagax 0,538* Positiv medel 29% 

Atrium Ljungberg 0,996** Positiv starkt 99% 

Balder 0,851** Positiv starkt 72% 

Castellum 0,878** Positiv starkt 77% 

Catena 0,976** Positiv starkt 95% 

Diös 0,914** Positiv starkt 84% 

Fabege 0,948** Positiv starkt 90% 

Fastpartner 0,985** Positiv starkt 97% 

HEBA 0,993** Positiv starkt 99% 

Hufvudstaden 0,995** Positiv starkt 99% 

Klövern 0,905** Positiv starkt 82% 

Kungsleden 0,171
10 

Positiv svagt 3% 

Wallenstam 0,970** Positiv starkt 94% 

Wihlborgs 0,926** Positiv starkt 86% 

Total 0,835** Positiv starkt 70% 

* Signifikansnivå α=0,05 (tvåsidig) 

** Signifikansnivå α=0,01 (tvåsidig) 
10 Signifikansnivå α=0,527 (tvåsidig) 

Tabell 2 – Sammanställning av korrelationsanalyser (Resultat före skatt – Värdeförändringar förvaltningsfastigheter) 
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4.3 Aktiekurs – Resultat före skatt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I den här analysen mellan resultat före skatt och aktiekursens genomsnitt för analysperioden har 

korrelationen för samtliga bolag totalt positiv svagt samband. Signifikansnivån är 1 % och 

förklaringsgraden är 9 %. 

Värden med signifikansnivå 1 % har gemensamt en hög korrelation. De två resultaten med 

signifikansnivå 5 % är positiv medel korrelation. De som inte anses vara signifikanta har en 

större spridning på resultatet och har generellt lägre korrelation än de signifikanta. Företaget 

Balder en negativ korrelation, vilket avviker från de andra som har positiv korrelation. 

Det är ett stort spann på förklaringsgraden och såsom korrelationen visat har värden med 

signifikansnivå 1 % och 5 % generellt ett högre förklaringsvärde jämfört med de resterande 

värdena med avvikande signifikans. 

  

Företag Korrelation Linjärt samband Förklaringsgrad 

AB Sagax 0,605* Positiv medel 37% 

Atrium Ljungberg 0,757** Positiv starkt 57% 

Balder -0,180
6 

Negativ svagt 3% 

Castellum 0,746** Positiv starkt 56% 

Catena 0,392
7 

Positiv medel 15% 

Diös 0,772** Positiv starkt 60% 

Fabege 0,745** Positiv starkt 56% 

Fastpartner 0,573* Positiv medel 33% 

HEBA 0,233
8 

Positiv svagt 5% 

Hufvudstaden 0,876** Positiv starkt 77% 

Klövern 0,817** Positiv starkt 67% 

Kungsleden 0,766** Positiv starkt 59% 

Wallenstam 0,667** Positiv medel 44% 

Wihlborgs 0,441
9 

Positiv medel 19% 

Total 0,303** Positiv svagt 9% 

* Signifikansnivå α=0,05 (tvåsidig) 

** Signifikansnivå α=0,01 (tvåsidig) 
6 Signifikansnivå α=0,504 (tvåsidig) 
7 Signifikansnivå α=0,133 (tvåsidig) 

8 Signifikansnivå α=0,386 (tvåsidig) 
9 Signifikansnivå α=0,087 (tvåsidig) 

Tabell 3 – Sammanställning av korrelationsanalyser (Aktiekurs – Resultat före skatt) 
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* Signifikansnivå α=0,05 (tvåsidig) 

** Signifikansnivå α=0,01 (tvåsidig) 
11 Signifikansnivå α=0,073 (tvåsidig) 
12 Signifikansnivå α=0,183 (tvåsidig) 

13 Signifikansnivå α=0,423 (tvåsidig) 

4.4 Börsvärde – Redovisat eget kapital  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korrelationsanalysen mellan börsvärde och redovisat eget kapital ger ett positiv starkt samband. 

Korrelationen är 0,927 med signifikansnivå 1 %. Börsvärdet förklaras till 86 % utav redovisat 

eget kapital. 

Även i den här korrelationsanalysen har signifikansnivån och korrelationen ett tydligt samband, 

där hög korrelation har en signifikansnivå på 1 % och 5 %.  

Förklaringsgraden har en stor spridning bland företag, där flertalet har en hög förklaringsgrad.

Företag Korrelation Linjärt samband Förklaringsgrad 

AB Sagax 0,917** Positiv starkt 84% 

Atrium Ljungberg 0,627** Positiv medel 39% 

Balder 0,943** Positiv starkt 89% 

Castellum 0,654** Positiv medel 43% 

Catena 0,460
11 

Positiv medel 21% 

Diös 0,904** Positiv starkt 82% 

Fabege 0,725** Positiv starkt 53% 

Fastpartner 0,780** Positiv starkt 61% 

HEBA 0,609* Positiv medel 37% 

Hufvudstaden 0,614* Positiv medel 38% 

Klövern 0,351
12 

Positiv medel 12% 

Kungsleden 0,215
13 

Positiv svagt 5% 

Wallenstam 0,942** Positiv starkt 89% 

Wihlborgs 0,612* Positiv medel 37% 

Total 0,927** Positiv starkt 86% 

Tabell 4 – Sammanställning av korrelationsanalyser (Börsvärde – Redovisat eget kapital) 
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5. Analys 

I detta kapitel analyseras den data som presenteras i resultatet. Kapitlet inleds med ett 

förtydligande av de resultat som påträffats i empirin följt av en längre analys gällande 

”Aktiekurs – Värdeförändringar förvaltningsfastigheter”. Samt en kortare analys av de övriga 

resultaten. 

5.1 Analys av Aktiekurs – Värdeförändringar förvaltningsfastigheter 

Våra resultat indikerar att det finns ett korrelationssamband mellan värdeförändringar och 

marknadspriset av bolagen på den svenska fastighetsmarknaden, dock en svag sådan sett till alla 

de undersökta bolagen tillsammans. Vid analys av korrelationsresultatet på företagsnivå finner vi 

att 6 av 14 undersökta bolag i tabell 1 har en stark korrelation, vilket kan tyda på att 

redovisningen och främst redovisningsmåttet värdeförändringar i dessa bolag kan anses präglas 

av värderelevans. Med värderelevans syftar denna del till ”direct valuationen” som den beskrivs 

av Holthausen et al (2001). 

Dock kan studien inte uttala sig om den värderelevans som uppdagats på företagsnivå även är av 

karaktären ”input-to-equity-valuation”, som enligt Holthausen et al (2001) står för 

redovisningens möjlighet att påverka aktiemarknaden och dess förmåga att agera 

beslutsunderlag. Studiens resultat visade även att i ett företag (Balder) förekommer det en 

negativ korrelation, vad detta kan bero på återkommer senare i detta kapitel.  

Vår ambition med denna studie var att göra en totalstudie vilket innebär att vi har behövt 

kartlägga förhållandet mellan de valda parametrarna på hela den marknad som de undersökta 

bolagen utgör. Således måste utvecklingen i alla bolag tillsammans beaktas för att kunna uttala 

oss om IAS 40 är värderelevant och gör vi det finner vi en svag korrelation. 

I avsaknad av att en god samvariation inte kunnat stipuleras utifrån denna studie ställer vi 

författare oss tveksamma till om detta redovisningsmått generellt sätt används som 

beslutsunderlag eller för den delen är särskilt värderelevant sett till hela marknaden.  

Samtidigt går det inte att förneka att det, sett till alla företag, förekom ett svagt signifikant 

samband och ett starkt signifikant samband i ett halvdussin av företagen, således kan posten 

”värdeförändringar förvaltningsfastigheter” anses vara värderelevant för hela marknaden utifrån 
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Barth et al (2001) föreskrifter där de hävdar att om samband över en längre period återfinns 

mellan variabler så anses dessa vara värderelevanta.  

En given förklaring till varför en del företag har en positiv stark korrelation är svår att urskilja 

utifrån denna studies metodik. Dock anser vi författare att en intressant skillnad mellan bolagen 

med stark korrelation och de med svag korrelation är att de ”starka” bolagen har flest 

utomstående aktier av de undersökta bolagen. Om detta har någon betydelse kan vi enbart 

spekulera i. 

Som det nämnts tidigare i detta kapitel så uppmättes en negativ korrelation i bolaget Balder, 

vilket var unikt i förhållande till de övriga undersökta bolagen. Även i detta fall kliar vi oss 

författare i huvudet vid försök till att förklara detta fenomen. Detta då studiens metodik 

begränsar våra förklaringsmöjligheter. En avsevärd faktor som är värd att nämna och som kan ha 

påverkat resultatet vi fick för detta bolag är att Balder under vår undersökningsperiod förvärvade 

det relativt stora fastighetsbolaget Din Bostad, vilket kan ha lett till att investerare fattat beslut 

och värderat bolaget mot information som inte innefattas av studiens valda parametrar och 

därmed gett det ”avvikande” resultatet. 

5.2 Analys av Resultat före skatt – Värdeförändringar 

förvaltningsfastigheter 

Studien påträffade en stark koppling mellan företagens resultat och dess värdeförändringar av 

förvaltningsfastigheter i nästan samtliga bolag. Det indikerar att företagens resultat påverkas till 

en väsentlig grad av de värdeförändringar som uppstår, ett utfall vi anser kan äventyra begreppet 

tillförlitlighetens innebörd. Förhåller det sig så att företagens resultat fortsätter att till stora delar 

bestå av värdeförändringar som till merparten är orealiserade, istället för bolagens 

huvudverksamhet som är att generera löpande ”faktiska” intäkter. Finns det en risk att resultatet 

indirekt blir en konsekvens av subjektiva värderingar och egenintressen. Detta då verkligt värde-

metoden öppnar upp för en mer subjektiv redovisning enligt Bengtsson (2008). 
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5.3 Analys av Aktiekurs – Resultat före skatt 

Studien undersökte även i tabell 3 sambandet mellan förändring i resultat och förändring i 

marknadsvärde, detta för att tidigare forskningsresultat funnit starka samband mellan dessa 

parametrar på ett flertal marknader där bland Forsgårdh och Hertzens (1975) avhandling utgör ett 

exempel på en sådan studie. Eftersom vi studerat en relativ ung marknad, då IAS 40 

möjliggjordes år 2005 för svenska fastighetsbolag, var en del av vår ambition med denna studie 

att undersöka huruvida tidigare forskningsresultat gick att applicera på fastighetsmarknaden.  

Utfallet av denna korrelationsanalys visade att det fanns ett svagt positivt korrelationssamband 

mellan dessa parametrar vilket inte går helt i linje med tidigare fynd på andra marknader där 

starka positiva samband mellan dessa variabler uppdagats. Våra fynd kan antas påvisa att 

redovisningsmåttet ”resultat” har en begränsad värderelevans syftat till ”direct valuation” inom 

fastighetsbranschen.  

Att våra resultat av denna korrelationsanalys visar på ett svagt positivt samband är inte särskilt 

förvånande, då vi fann ett starkt samband mellan värdeförändringar och resultat (tabell 2) vilket 

gör att resultaten i dessa företag kan likställas värdeförändringarna. Vi fann även ett svagt 

samband mellan värdeförändringar och marknadspris (tabell 1), alltså bör resultatet av denna 

korrelationsanalys rimligen vara det utfall vi fick. 

5.4 Analys av Börsvärde – Redovisat eget kapital 

Till sist undersöktes även sambandet mellan redovisat eget kapital och marknadspris (tabell 4). 

Resultatet från denna korrelationsanalys visar på en god samvariation mellan dessa parametrar. 

Detta kan tolkas som att marknadsvärderingen gällande svenska fastighetsbolag överensstämmer 

med företagens substansvärde. Därmed kan det hävdas att redovisningen som helhet men främst 

måttet redovisat eget kapital är värderelevant för denna marknad då marknaden inte förkastar den 

värdering företagen upprättat utan snarare bejakar den till fullo. Våra resultat i denna analys 

samstämmer med Runstens resultat från år 1998 som undersökte denna korrelation för 252 

företag spridda över ett flertal branscher.  
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6. Avslutande diskussion 

I detta kapitel ges det en mer övergripande sammanfattning av hela studien särskilt dess resultat 

och slutsatser. Intressanta iakttagelser som påträffats under studiens förlopp lyfts fram och 

diskuteras. Vidare positioneras studien i förhållande till tidigare svenska värderelevansstudier. 

Avslutningsvis ges förslag till möjlig framtida forskning. 

Studiens ambition var att mäta värderelevansen i vissa utvalda redovisningsmått hos 

förvaltningsfastighetsbranschen i Sverige. Med facit i hand kan det konstateras att samtliga 

utvalda redovisningsmått för denna studie kan anses vara värderelevanta beroende på vilket 

perspektiv eller teori man väljer att ta avstamp ifrån. Studiens resultat kan indikera på att 

redovisningen i dessa bolag utformas för att tillgodose intressenternas behov av beslutsunderlag 

då samvariation uppdagats. Däremot går det inte att utesluta om redovisningen kan anses vara ett 

”kvitto” på ledningens prestationer eller för den delen är en kanal för bolagen att marknadsföra 

sig. Utan det vi kan uttala oss om är att marknaden bejakar de utvalda redovisningsmått för 

denna studie till olika hög grad oavsett vad de bakomliggande incitamenten är vid utformandet 

av dessa bolags redovisningsrapporter. 

Studien har gjort intressanta iakttagelser som redan nämnts i analyskapitlet men är även värdiga 

att lyftas upp i detta kapitel, däribland att företagens resultat i princip kan likställas de 

värdeförändringar som uppstår i företagen. En utveckling vi anser kan äventyra den tänkta 

innebörden av de kvalitativa redovisningsbegreppen tillförlitlighet och relevans. Ponera att 

resultatet fortsätter att präglas i en allt högre grad av värdeförändringar. Sett till risken att en mer 

subjektiv redovisning blir möjlig vid värdering av verkligt värde går det inte att låta bli och 

fundera över huruvida begreppet tillförlitlighet kan appliceras på måttet ”resultat” för 

förvaltningsfastighetsbolagen i framtiden då skiljelinjen mellan ett resultat som återger objektiva 

faktiska värden kontra subjektiva värden kan te sig att bli tunnare.  

Visar det sig vidare att den intressekonflikt som studien antagit kan uppstå vid värdering av 

verkligt värde faktiskt sker, att företagsledningarna värderar företagens tillgångar efter 

egenintressen så att värderingarna blir subjektiva och felaktiga och på så sätt även lyckas 

manipulera resultatet, går det starkt att ifrågasätta både tillförlitligheten i redovisningsmåttet 

”resultat” men främst relevansen i dessa bolags redovisningsrapporter. I detta fall kan även 
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existensberättigande av IAS 40 som möjliggör den ovannämnda problematiken, börjas diskuteras 

på allvar.  

Varför det enbart uppdagats en positiv stark korrelation i dryga hälften av de undersökta bolagen 

avseende aktiekurs-värdeförändringar och inte samtliga förblir ett enigma för oss. Orsakerna till 

varför hälften av bolagen hade en positiv medel-svag korrelation kan vara ett flertal men enligt 

oss skribenter kan de bakomliggande faktorerna till det svaga korrelationssambandet rimligen 

förklaras av värderingsproblematik. 

Värderingsproblematik som grundar sig i bland annat att vissa bolag förvaltar fastighetsbestånd 

som är utspridda över större geografiska områden där det kan saknas aktiva marknader. Således 

kan det förhålla sig att marknaden förkastat de värderingar som upprättats av bolagen enligt 

värderingsnivåerna 2 och 3 som de beskrivs av Laux och Leuz (2009) och därav det svaga 

korrelationssambandet i denna studie. 

Vidare har tidigare studier båda från övriga Europa och inom Sverige avseende värderelevans 

inom förvaltningsfastighetsbranschen påvisat att marknadens värderingar av bolagens tillgångar 

och det upprättade värdet av företagen inte alltid är i symbios med varandra. I övriga Europa 

uppdagades att det upprättade substansvärdet av förvaltningsbolag avvek från det slutgiltiga 

försäljningspriset av bolagen vilket kan påverka trovärdigheten i bolagens värderingar men 

samtidigt så har forskare funnit att redovisning efter verkligt värde-metoden bättre avspeglar 

faktiska försäljningspriser jämfört med bokfört värde efter historiskt anskaffningsvärde. I 

Sverige har det uppdagats att de redovisade värdena avseende förvaltningsfastigheter i 

redovisningsrapporterna präglas av en viss försiktighet och ett konservativt synsätt från 

företagen. Då merparten av de fastighetsbestånd som sålts efter införandet av IAS 40 i Sverige, 

sålts för ett högre pris än vad de är bokförda till enligt IAS 40. Det skall tas i beaktande att dessa 

avvikelser mellan bokfört värde och försäljningsvärde kan grunda sig i att när värdering enligt 

IAS 40 upprättas får inte synergi effekter tas med i värderingen medan vid ett förvärv av nya 

bestånd kan synergieffekter av förvärvet troligtvis återspeglas i det pris man är villig att betala.  

Kan värdering enligt verkligt värde anses vara det mest beslutsrelevanta värderingsätt? Eller ska 

man återinföra historiskt anskaffningsvärde som det enda och obligatoriska värderingsätt 

avseende dessa tillgångsslag? Vilket en skulle kunna hävda att man i så fall indirekt premierar 

stabilitet framför relevans. För att återkoppla till debatten kring denna fråga som redogjorts 
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tidigare i denna studie, anser vi skribenter att varken historiskt anskaffningsvärde eller verkligt 

värde-metoden kan anses given att generellt föredras, detta i linje med författarna Laux och Leuz 

(2009). Båda värderingsätten har sina brister och styrkor och det är svårt att hävda att det ena 

skulle vara mer optimalt än det andra utan det beror på vad man vill uppnå med redovisingen och 

vilket perspektiv som väljs som utgångspunkt. Däremot kan vi redogöra vad tidigare forskning 

har visat på och sett till svenska marknaden så har Bengtsson (2008) i sin omfattande studie 

funnit en bättre samvariation mellan marknadens värderingar av bolagen och bolagens egna 

värderingar efter införandet av IAS 40. Från ett värderelevans perspektiv skulle Bengtssons 

resultats kunna tolkas som att verkligt värde-metoden kan anses vara mer beslutsrelevant än 

historiskt anskaffningsvärde. Således kan verkligt värde-metoden antas att föredra framför 

historiskt anskaffningsvärde utifrån ett marknadsperspektiv. Vår studie ställer sig bakom 

Bengtssons (2008) fynd avseende graden av redovisningsvärderelevans efter införandet IAS 40 

då våra resultat för undersökningsperioden 2008-2011 pekar åt samma håll som Bengtssons 

(2008) resultat för undersökningsperioden 2002-2007.  

Studien påvisade även samklang med tidigare forskningsstudier gällande värderelevansen i 

redovisningsmåttet ”redovisat eget kapital” däribland Runsten (1998) och AbuGhazaleh et al 

(2012) . Detta mått var i särklass det mått där vår studie fann starkast korrelation med 

marknadens värdering av företagen. Om det är så att marknaden främst bejakar detta värde, 

innebär detta att vi kan sluta diskutera värderelevansen i andra redovisningsmått? Kan det vara så 

enkelt att vi härmed kan stryka alla andra mått i redovisningen och i framtiden enbart beakta och 

diskutera värderelevansen i redovisat eget kapital, då en så god samvariation uppdagats?  

Givetvis inte, utan vår insikt efter denna studie är att det rimligen finns en mängd olika 

redovisningsmått som påverkar marknaden och kan anses vara värderelevanta. Att statiskt välja 

ut vissa mått och mäta värderelevansen i dessa kan antas ha begränsade förklaringsmöjligheter. 

Troligtvis så utgör redovisningsrapporterna en del i det babelska informationstorn som 

marknaden har upprättat och har att tillgå, värdering sker troligtvis efter en dynamisk blandning 

av all information som finns tillgänglig. 

Det är med blandade känslor vi författare summerar ihop denna studie. Vi känner en viss 

belåtenhet men samtidigt en frustration vid denna slutfas av studien. En belåtenhet som grundar 

sig i att vi anser att denna studie kan antas vara ett, om en aning begränsat bidrag till rådande 
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forskningsfält. En frustration som härleds till alla de obesvarade frågor och förklaringsgåtor som 

studien frambringat vilka eventuellt skulle kunna ha besvarats om en mer omfattande studie hade 

genomförts. Istället förblir dessa obesvarade för stunden och får istället utgöra frön till möjlig 

framtida forskning. 

6.1 Förslag till vidare forskning 

Det finns flera intressanta aspekter för vidare forskning inom detta område såsom en mer 

omfattande studie över svenska och utländska bolag är en sådan där det undersöks ifall det går att 

utläsa någon signifikant skillnad mellan olika länder. Dessutom att genomföra en studie över en 

längre period för att ha ett större empiriskt underlag vore intressant. 

En annan aspekt är att genomföra en multipel regressionsanalys med fler variabler än de valda i 

vår studie, förslagsvis variablerna; förändring i utdelning, intern eller extern värdering i 

företagen samt förväntat resultat från marknaden. Genom att studera flera variabler i förhållande 

till varandra, kan man utläsa hur stor del av varje enskild variabel påverkar marknadsvärdet. Då 

få en bredare bild över redovisningens påverkan på aktiekursen. 

Det skulle även vara intressant att se en studie avseende hur företag säkerställer sin värdering av 

förvaltningsfastigheter och dess värdeförändringar. Undersöka ifall det råder en övervägande 

skillnad mellan företag som endast gör interna utvärderingar, externa utvärderingar eller en 

kombination av de två och även undersöka hur det går att säkerställa en tillförlitlig och relevant 

värdering för en mindre marknad. 
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Bilaga 2 

Figur 1 
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Figur 3 

Balder 

 

Figur 4 

Castellum 
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Figur 5 

Catena 

 

Figur 6 
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-500,00

0,00

500,00

1000,00

1500,00

2000,00

2500,00

2008 2009 2010 2011

Värdeförändringar förvaltningsfastigheter

Resultat före skatt

Aktiekurs*Antal aktier

0,00

500,00

1000,00

1500,00

2000,00

2500,00

2008 2009 2010 2011

Börsvärde Redovisat eget kapital

-500,00

0,00

500,00

1000,00

1500,00

2000,00

2500,00

3000,00

2008 2009 2010 2011

Värdeförändringar förvaltningsfastigheter

Resultat före skatt

Aktiekurs*Antal aktier

0,00

500,00

1000,00

1500,00

2000,00

2500,00

3000,00

2008 2009 2010 2011

Börsvärde Redovisat eget kapital



 55 

Figur 7 

Fabege 

 

Figur 8 

Fastpartner 
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Figur 9 

HEBA 

 

Figur 10 

Hufvudstaden 
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Figur 11 

Klövern 
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Kungsleden 
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Figur 13 

Wallenstam 

 

Figur 14 

Wihlborgs 
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