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Sammanfattning 

  

Titel: Redovisningsinformationens värderelevans – en jämförande studie innan och 

efter införandet av IFRS i Sverige 

Författare: Christian Andersson & Victor Lundberg 

Handledare: Jurek Millak 

 

 

Problem: Hur påverkar bokfört värde på eget kapital och redovisat resultat, marknadsvärdet 

för svenska bolag? Är dessa nämnda mått att anse som värderelevanta och i så fall 

har de blivit mer eller mindre värderelevanta efter införandet av IFRS i Sverige? 

 

Syfte: Syftet är att undersöka om redovisningsinformationen som svenska företag 

publicerar har blivit mer användbar för de aktörer som värdesätter bolagen på 

aktiemarknaden. 

 

Teorier: Vi har i uppsatsen använt oss av teorier som vi anser är relevanta och applicerbara 

på vår studie. Samtliga teorier är: Definition av värderelevans, Den effektiva 

marknaden, Externredovisningens uppgift, redovisningens kvalitativa kriterier 

samt aktiemarknaden och dess aktörer. 

 

Metod: Metoden vi har valt är ett marknadsassociationstest. Mer precist har vi använt oss 

av två olika statistiska analysmetoder, ett Chow-test samt en multipel 

regressionsanalys.  

 

Resultat: Både korrelationen och den justerade förklaringsgraden har ökat efter 

implementeringen av IFRS, däremot har lutningskoefficienterna blivit något 

lägre. 

 

Slutsatser: Utifrån resultaten kan vi konstatera att värderelevansen för bokfört eget kapital 

samt redovisat resultat har ökat efter implementeringen av IFRS i Sverige. 

Redovisat resultat är det mått som har högst värderelevans dock har bokfört värde 

på eget kapital totalt sett haft en kraftigare ökning.  
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1. Inledning  

I det inledande kapitlet kommer vi att behandla bakgrunden till studien samt presentera en 

diskussion till problem som vi identifierat inom ämnesområdet. Vi kommer slutligen att 

presentera syftet med studien samt de forskningsfrågor vi avser att undersöka och tillhörande 

avgränsningar.  

1.1 Bakgrund 

De flesta människor har en uppfattning om vad redovisning är, vi måste alla betala våra 

räkningar och kontrollera hur mycket pengar vi spenderar, vilket således leder till att vi måste 

allokera våra resurser för att ha tillräckligt med pengar tills nästa lön. Ungefär på samma sätt 

fungerar det för företagen, däremot är det en mer komplicerad process. Varje dag sker det 

enorma mängder affärstransaktioner världen över och företagens ledning så väl som dess 

intressenter vill ha kontroll över hur företagen presterar och förvaltar sina resurser. Redovisning 

är en metod som ska hjälpa dem med detta. Det finns två olika typer av redovisning beroende 

på vem den riktar sig till, internt eller externt. Den interna redovisningen är en metod för att ge 

olika parter inom företaget ekonomisk information som behövs för att kunna fatta olika 

affärsmässiga beslut1. 

 

Den externa redovisningen, vilken ligger till grund för denna studie, är informationen som 

offentliggörs och visar en organisations ekonomiska ställning. Informationen används ofta  som 

underlag i olika beslut som rör diverse externa intressenter. Den externa redovisningen skiljer 

sig dock mellan olika länder och upprättandet samt utformandet av informationen beror på olika 

redovisningstraditioner2.   

 

Det finns två grundläggande redovisningstraditioner, den kontinentala och den anglosaxiska. 

Den primära faktorn till varför det uppstår skillnader i redovisningstraditioner anses vara olika 

finansieringskällor och kopplingen mellan redovisning och beskattning3. Sverige har historiskt 

sett tillhört den kontinentala redovisningstraditionen som karaktäriserats av att redovisningen 

till stor del reglerats i lagar och regler. Syftet med att reglera redovisningen på så sätt har bland 

annat varit att värna om borgenärsintresset och statens skatteintresse, men även för att skapa en 

                                                 
1 Smith, D. ”Redovisningens språk” (2006), s.67-68 
2 Ibid. s. 68 
3 Ibid. s. 70 
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tillförlitlig och stabil redovisning. Borgenärernas intresse har legat i att man vill förhindra 

företagen att övervärdera tillgångar och på så sätt skapa en felaktig bild av företagets 

välmående. Därför har det i bokföringslagen stadgats lagar som anger vilka värderingsmetoder 

företagen tillåts använda vid beräkning av tillgångars värde. Samtidigt har statens intresse varit 

att förhindra att företagen inte värderar sin tillgångar allt för lågt, vilket då leder till sämre 

resultat och mindre skatteintäkter för staten. Skatteintresset har således bidragit till att det finns 

krav som förhindrar företagen att värdera tillgångar för lågt4. 

 

På senare tid har redovisningen i Sverige påverkats mer av den anglosaxiska 

redovisningstraditionen och det som kvartsår idag från den kontinentala traditionen är den 

starka kopplingen mellan redovisning och beskattning. Undantaget anses vara 

koncernredovisningen som är en sorts frikoppling mellan redovisningen och 

beskattningsreglerna. I koncernredovisningen presenteras det exempelvis inte några 

bokslutsdispositioner eller obeskattade reserver utan dessa måste räknas om och belasta 

resultat- och balansräkning5. 

 

Idag är världens allra flesta ekonomier mer integrerade än någonsin tidigare, det sker 

gränsöverskridande transaktioner i stort sätt hela tiden och inte minst på aktiemarknaderna. 

Sålunda har det växt fram behov på en mer harmoniserad redovisning för att lättare kunna 

jämföra finansiell information mellan företag. Ett problem som bidragit till att sådana 

jämförelser har varit, och till viss del fortfarande är, svåra är att länder haft olika 

redovisningspraxis kopplade till antingen den kontinentala eller den anglosaxiska 

redovisningstraditionen6.  

 

I ett försök att reducera problemen infördes den första januari 2005 nya regler för alla 

börsnoterade företag inom den Europeiska Unionen (EU). Detta innebar att svenska 

börsnoterade företag nu var tvungna att redovisa i enlighet med International Financial 

Reporting Standards (IFRS). IFRS som regelverk är framtaget och utvecklat av en organisation 

vid namn International Accounting Standards Board (IASB). Deras grundläggande målsättning 

var att skapa en internationell harmonisering. Detta skulle bidra till att jämförbarheten i  

                                                 
4 Ibid. s. 70 
5 Ibid. s. 70-72 
6 Ibid, s. 72-75 
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informationen som företagen publicerar i sina finansiella rapporter ökar både inom specifika 

länder som för EU i sin helhet7. 

 

Informationen i de finansiella rapporterna ska vara av sådan karaktär att den ska kunna tillämpas 

som beslutsunderlag i ekonomiska frågor för parter kopplade till företagen. I IASB’s 

föreställningsram kan man läsa att bland användarna av de finansiella rapporterna ingår 

nuvarande och potentiella investerare, anställda, långivare, leverantörer, kunder men även 

staten och samhället i övrigt. Investerarna är de som tillför riskkapital till företagen, och man 

brukar säga att det är denna grupp av intressenter som är av största vikt för företagen när de 

utformar sina finansiella rapporter. Det som är av vikt för andra intressenter är oftast betydande 

även för investerarna och ägarna8. 

 

Implementeringen av IFRS innebar bland annat att börsnoterade bolag var tvungna att förhålla 

sig till ett antal riktlinjer när de utformade sina finansiella rapporter. IASB anger i 

föreställningsramen hur man bör förhålla sig till fyra kvalitativa egenskaper. Egenskaperna 

innebär konkret att informationen ska vara begriplig för användarna, företagen ska inte 

utelämna information för att den anses för teknisk eller komplex. Företagen ska dessutom 

redovisa allt som kan vara av relevans för användaren och informationen ska vara tillförlitlig, 

det vill säga inte innehålla några väsentliga felaktigheter eller vara vinklad på något sätt. Till 

sist ska även informationen vara jämförbar både mellan företag och över tid9. 

 

På grund av ovan anser vi att redovisningen bör ha fått ökad betydelse för aktörer på 

aktiemarknaden efter införandet av IFRS. Detta kan även beskrivas som att informationen bör 

ha blivit mer värderelevant. Värderelevans är ett något kontroversiellt begrepp och innebär i 

grunden att förändringar i finansiell information får konsekvenser på utvecklingen av ett 

företags marknadsvärde. Det finns idag en uppsjö av olika internationella studier som har 

undersökt värderelevansen hos olika redovisningsmått och resultaten är långt ifrån entydiga. 

Ett exempel på en studie är Devalle, Onali och Magarini som under 2010 undersökte 

värderelevansen för redovisat resultat samt för bokfört värde på eget kapital i fem europeiska 

länder. Resultaten visade bland annat att värderelevansen för måtten har ökat efter införandet 

                                                 
7 The Conceptual Framework for Financial Reporting (2011) 
8 Ibid 
9 Ibid 
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av IFRS i Storbritannien och Frankrike, däremot har den minskat i Tyskland, Spanien och 

Italien10.  

 

I Sverige finns det bristfällig forskning inom området och frågan är om värderelevansen ökat 

eller minskat efter införandet av IFRS. Vi har därför valt att fokusera på detta forskningsområde 

och undersöka hur värderelevansen för specifika redovisningsmått har utvecklats efter dess 

införande. 

 

1.2 Problemdiskussion  

Mot bakgrund av tidigare forskning kan värderelevans likställas med att det föreligger ett 

statistiskt samband mellan redovisningsmått och noterade börskurser. Således kan 

värderelevansen tolkas som om redovisningsinformationen korrelerar eller avspeglar faktorer 

som påverkar börskursen11. Vid studier kring redovisningsinformationens värderelevans är det 

viktigt att förstå att marknadsvärdet på ett företags eget kapital bestäms utifrån vad 

aktiemarknaden anser att ett företags aktier är värda. Den kanske mest centrala utgångspunkten 

när det gäller prissättning av aktier är de förväntade framtida vinsterna som företaget förväntas 

göra. Detta på grund av att framtida vinster för företagen är starkt förknippat med framtida 

utdelning till aktieägarna. Ett företag med goda framtidsutsikter har därför ofta ett högre 

börsvärde än de med sämre. Problematiken här är att aktörerna på aktiemarknaden gör 

subjektiva bedömningar kring hur framtiden för företagen ser ut. Forsgårdh och Hertzen (1975) 

förklarar: 

 

“För att aktiemarknaden skall fungera tillfredsställande i förhållandet mellan 

redovisningsinformation och kursbildning bör kurserna ge en så riktig och aktuell 

bild som möjligt av företagets framtidsutsikter” 12  

 

Således anser vi att det är viktigt att informationen i redovisningen bland annat förhåller sig till 

de kvalitativa egenskaper som IFRS förutsätter och att den speglar verkligheten företagen 

befinner sig i. Problemet kan kopplas samman med hypotesen om den effektiva marknaden som 

behandlar vilka typer av information som avspeglas i aktiepriset, denna teori kommer att 

                                                 
10 Devalle, A. Onali, E & Magarini (2010), s.85-119 
11 Skogvik, S. (2002), s.28-29 
12 Forsgårdh, Hertzen. (1975) 
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presenteras ingående i kapitel 3.2. För att kunna uttala sig om värderelevansen måste ett 

antagande göras om att aktiemarknaden åtminstone är informationseffektiv i halvstark form. 

Det innebär att priser på aktiemarknaden återspeglar all offentlig redovisningsinformation på 

ett korrekt sätt och reagerar således endast på värderelevant information13. 

 

Genom transparens skapas förståelse för den finansiella rapporteringen och för de beslut som 

fattas.  Transparens är därför viktigt för alla olika typer av investerare, såväl privata som 

institutionella. Då kapitalmarknaderna mer och mer går från att vara nationella marknader till 

att bli globala handelsplatser där företag kan söka riskvilligt kapital krävs även en 

harmonisering av företagens sätt att utforma sina finansiella rapporter. Transparens och 

harmonisering ses därför idag som en förutsättning för att kapitalmarknader ska kunna fungera 

effektivt och bör av denna anledning vara av största vikt för normgivare av 

redovisningsstandarder14. 

 

I ett försök att uppnå mer transparens på marknaderna och en internationell harmonisering av 

redovisningsstandarder införde den Europeiska Unionen (EU) direktiv om att alla börsnoterade 

bolag från och med den första januari 2005 ska redovisa i enlighet med IFRS. Det är däremot 

spridda meningar om införandet av IFRS verkligen leder till högre värderelevans. Exempelvis 

så menar Barth, Landsman  och Lang att internationella redovisningsstandarder bidrar till 

avsaknad av flexibilitet vilket i sin tur kan leda till svårigheter för företagen att redovisa deras 

sanna finansiella ställning. Således är det oklart om regelverket bidrar till en högre 

värderelevans för den finansiella informationen15. 

 

IFRS har medfört stora omställningar för svenska börsnoterade företag. Från att ha följt 

standarder påverkade av den kontinentala redovisningstraditionen till att efter 2005 redovisa 

enligt standarder präglade av anglosaxiska traditioner. Detta innebär att fokus traditionellt sett 

bör ha legat på balansräkningen men att det nu kan vara resultatorienterade mått som får 

avgörande betydelse för hur företag värderas. På grund av detta  finner vi det intressant att 

undersöka om införandet av detta regelverk i Sverige har bidragit till ökad värderelevans för 

den finansiella information som företagen presenterar. 

 

                                                 
13 Skogvik, S. (2002), s.16 
14 Devalle, A. Onali, E & Magarini (2010), s.85-119 
15 Barth, M. Landsman, W. & Lang, M (2008) s.467-498 
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1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka om införandet av IFRS har medfört att företagen 

publicerar finansiell information som tycks fånga mer adekvat information än tidigare. Således 

blir syftet även att undersöka om informationen har blivit mer användbar, det vill säga mer 

värderelevant, för de aktörer som värdesätter bolagen på aktiemarknaden. 

 

Ett delsyfte med studien blir att undersöka hur implementeringen av IFRS har påverkat 

harmonisering och jämförbarhet mellan bolag i Sverige. 

 

1.4 Forskningsfrågor: 

Mot bakgrund av vad som diskuterats tidigare i kapitlet har vi kommit fram till två 

forskningsfrågor som uppsatsen kommer att behandla. Dessa är: 

 

 Hur påverkar bokfört värde på eget kapital och redovisat resultat, marknadsvärdet för 

svenska bolag? 

 Är dessa mått att anse som värderelevanta, och i så fall har de blivit mer eller mindre 

värderelevanta efter införandet av IFRS i Sverige? 

 

1.4.1 Avgränsning 

För att genomföra studien har vi valt att avgränsa oss till en period om tolv år, som sträcker sig 

mellan år 1999 och 2010. Detta innebär att vi kommer att studera företag sex år innan införandet 

av IFRS samt sex år efter. Vi valde denna tidshorisont för att få en så tillförlitlig bild som 

möjligt av hur aktiemarknaden har anpassat sig till de nya kraven på företagens 

redovisningsinformation. Vi har vidare valt att enbart studera svenska bolag som för respektive 

år varit noterat på listan för stora bolag. Fram till och med år 2007 har den hetat  A-listan, men 

i och med en fusion bytte den namn och heter numera Large-cap. 

 

För att kunna studera värderelevansen kommer vi behöva göra ett antagande om att den svenska 

aktiemarknaden är informationseffektiv i en halvstark form. Detta antagande måste vi göra för 

att resultaten i studien ska vara användbara, eftersom vi inte kommer att undersöka om 

aktiemarknaden är i en halvstark form. Vidare kommer uppsatsen inte att behandla hur 

redovisning historiskt sett har förändrats eller hur redovisningen har påverkat av den 

kontinentala och anglosaxiska redovisningstraditionen. I studien kommer vi endast att beakta 
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värderelevansen av ovan nämnda redovisningsmått och således kommer vi att utesluta annan 

information i företagens redovisning samt information från andra källor som kan tänkas påverka 

företagens börsutveckling.  
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2. Tidigare studier  

I det här kapitlet kommer vi att presentera tidigare forskning inom studiens ämnesområde. 

Nedan kommer vi först allmänt diskutera ämnet och redogöra för olika uppfattningar. Detta 

kommer sedan resultera i att vi presenterar ett antal studier som vi valt att lägga fokus på och 

diskutera kring hur dessa förhåller sig till vår studie. 

 

Redovisningsinformationens värderelevans är ett högaktuellt ämne, speciellt efter att 

implementeringen av regelverket IFRS har ägt rum. Det har framförts en hel del forskning kring 

ämnet, mestadels av dessa studier är utförda i andra länder än Sverige. Forskningen visar på att 

det inte finns någon definitiv slutsats utan resultaten skiljer sig beroende på var och när studien 

är utförd. Callao, Jarne och Lainez kom exempelvis i sin studie från 2007 fram till 

att värderelevansen minskat efter implementeringen av IFRS i Spanien. Författarna menar att 

bokfört värde på eget kapital förhåller sig sämre till marknadsvärdet efter införandet av IFRS 

än tidigare16. Andra studier konstaterar att värderelevansen har ökat i Europa efter införandet 

av IFRS. Det föreligger således inte en delad mening om att IFRS har bidragit till en högre 

värderelevans. Nedan kommer vi att presentera de tidigare studier vi finner relevanta för 

studien, vi kommer att presentera studier kring hur värderelevansen har sett ut innan och efter 

implementeringen av IFRS internationellt, samt även studier kring hur det har sett ut i Sverige 

innan IFRS.  

 

2.1 Information, förväntningar och aktiekurser 

1975 publicerade Forsgårdh och Hertzen en studie där de undersökte sambanden mellan 

informationen som företagen lämnar i sina finansiella rapporter, i förhållande till marknadens 

förväntningar och vad detta har för effekt på aktieutvecklingen. De ansåg under den här tiden 

att kunskaperna kring hur den svenska aktiemarknaden fungerade vad begränsade, och syftet 

med avhandlingen var därför att sprida och förbättra kunskapen inom ämnet17. 

 

Vi är medvetna om att denna studie är att betrakta som förhållandevis gammal, men vi anser 

det vara av intresse och dessutom betydelsefullt för studiens ändamål att förstå hur den 

finansiella rapporteringen och dess relevans historiskt har utvecklats i Sverige. 

 

                                                 
16 Callao, Jarne, Lainez (2007) s. 148-178 
17 Forsgårdh, Hertzen. (1975) 
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Studien de genomförde benämns som en ögonblicksstudie, med detta menas att de gjorde den 

första mätningen innan företagen hade släppt sina delårsrapporter för att sedan göra ännu en 

mätning då de publicerats. Studien omfattade totalt 26 börsnoterade företag där författarna 

forskade kring styrkan i interaktionen mellan kursbildning och den information företag 

redovisade i sina finansiella rapporter genom att använda sig av en sambandsanalys. 

Kursutvecklingen ansågs i studien vara den beroende variabeln. 

 

I undersökningen utgick Forsgårdh och Hertzen ifrån att det fanns ett samband mellan de 

studerade variablerna. Eftersom information som lämnas i finansiella rapporter bygger på 

historiska fakta i företagen är det inte självklart att informationen är ny för alla på marknaden, 

vilket de ansåg vara ett problem. På grund av detta tog författarna fram en strategi som skulle 

reducera problemet. Vid två tillfällen gjordes enkätundersökningar med en grupp 

börsspecialister, vars synpunkter skulle bidra till högre tillförlitlighet i resultaten18. 

 

Resultatet i studien visar bland annat att den information som är mest värderelevant gentemot 

kursbildning är resultatinformationen och att det är årsredovisningar, kvartalsrapporter och 

bokslutskommunikéer som är basen för dessa bedömningar. Forsgårdh och Hertzen menar 

dessutom att aktiemarknaden och dess aktörer anpassar sig till viss del av ny information redan 

veckan innan den publicerats. Detta kan antas ha att göra med ej fullkomlig 

marknadseffektivitet och aktörers förväntningar. Marknaden anpassas dock huvudsakligen efter 

det att informationen i de finansiella rapporterna har blivit offentliggjord19. 

 

Eftersom Forsgårdh och Hertzen bedömer årsredovisningar som en tillförlitlig 

informationskälla kommer detta vara utgångspunkten för datainsamlandet i vår studie, även då 

vi ej genomför en ögonblicksstudie. Vi undersöker sambanden under en längre tidsperiod och 

således anser vi att tillförlitligheten bör bli än högre, då små kursvariationer inte kommer att 

avspeglas i studiens resultat. 

 

  

                                                 
18 Ibid. 
19 Ibid. 
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2.2 En internationell jämförelse av information i resultat- & balansräkning 

År 2003 publicerade Black och White sin studie där de jämförde redovisningens värderelevans 

i Tyskland, Japan och i USA under åren 1986-98. Studien var av statistisk karaktär där de 

genom beräkningar av korrelation och hypotesprövningar, årligen beräknade hur 

marknadsvärdet på eget kapital förhöll sig till bokfört värde på eget kapital samt resultat före 

extraordinära poster. Med andra ord hur dessa två sistnämnda oberoende variabler förhöll sig 

till den beroende variabeln marknadsvärdet20.  

 

Dessa ovan nämnda variabler kommer vi även att använda oss av i vår studie, förutom att vi 

kommer att använda oss av årets resultat istället för resultat före extraordinära poster. Årets 

resultat anser vi är mer intressant att mäta, då resultatet visas efter skatt och bokslutdispositioner 

samt att bokslutsdispositioner är väldigt unikt för Sverige. 

 

Författarna kom fram till att det fanns skillnader mellan vilka poster som var mest 

värderelevanta för de olika länderna. I Tyskland och till viss del i Japan var värderelevansen 

för bokfört värde på eget kapital högre än resultat före extraordinära poster. I USA däremot var 

värderelevansen på resultat före extraordinära poster högre än bokfört värde på eget kapital. 

Författarna menar att detta beror på olika redovisningsstandarder och olika institutionella 

faktorer som skiljer sig mellan länderna. I Tyskland och Japan är redovisningen mer 

balansräkningsorienterad där man riktar redovisningen till bankerna som i större utsträckning 

är de största ägarna i företagen. På grund av att bankerna och företagen har bra relationer och 

att bankernas placeringar tenderar att bli långsiktiga, tenderar även redovisningen att bli mer 

balansräkningsorienterad. Däremot i USA är redovisningen mer resultaträkningsorienterad och 

riktad mot de privata ägarna, som är de största ägarna i bolagen. De privata investerarna är mer 

intresserade av kortsiktiga vinster vilket leder till att redovisningen tenderar att bli mer 

resultaträkningsorienterad21. 

 

Utifrån resultaten i denna studie kommer vi i vår studie att kunna jämföra och se om Sveriges 

redovisning är mer balansräknings- eller resultaträkningsorienterad. Vilket således även ger oss 

svar på vilka som är de största ägarna i bolagen.  Resultaten är dessutom någonting vi kan 

                                                 
20 Black, E. L. White, J.J. (2003) s.29-34 
21 Ibid, s. 35-46 
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jämföra med i vår studie för att således undersöka vilka internationella skillnader som uppstått 

och om detta är en konsekvens av institutionella hinder. 

2.3 Sambandet mellan redovisning information och aktiekursen 

År 1998 publicerade Runsten sin doktorsavhandling med syfte att studera relationen mellan 

traditionella redovisningsmått och aktiepriser i Sverige. Runsten valde bland annat att jämföra 

bokfört värde på eget kapital och marknadsvärdet på eget kapital för svenska företag under 

perioden 1966-1993. Studiens avgränsningar resulterade i ett urval om totalt 252 företag som 

varit noterade på Stockholms fondbörs under den presenterade tidsperioden22.  

 

I början av sin avhandling presenterar Runsten en modell som beskriver att det finns tre olika 

sätt att bedöma ett företags värde: 
 

 Redovisat värde, som bygger på en värdering av historisk fakta av de "faktiska 

kassaflödena" som blivit publicerade i ekonomiska rapporter som till exempel 

kvartalsrapporter, delårsrapporter och årsredovisningar. 

 

 Marknadsvärde, som bygger på att tillgångar minus skulder är lika med redovisat eget 

kapital (A-L=B, vilket bilden nedan illustrerar) och att aktiemarknaden själva styr 

marknadsvärdet i form av aktiehandel. 

 

 Ekonomiskt värde, som styrs utifrån förväntade framtida kassaflöden. 

                                                 
22 Runsten, M. (1998), s.3-20 
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Runsten, M. (1998), s.5 

 

Runsten sammanfattar modellen genom att påpeka att det inte räcker med att värdera ett bolag 

enligt en av dessa metoder för att få ett bra estimat för ett företags värde. Han menar att det 

gäller att kombinera alla tre metoder för att få en så bra uppskattning som möjligt angående det 

verkliga värdet på företaget. Samtidigt påpekar Runsten att värderingar som bygger på 

förväntade framtida kassaflöden kan vara mycket problematiskt och således blir en fullständig 

värdering av ett företag mycket komplicerad23. 

 

Utifrån modellen ovan  kommer vi att ta hänsyn till redovisade värden i form av bokfört eget 

kapital och årets resultat efter avdrag för skatt. Vi kommer dessutom att använda oss av det 

marknadsmässiga värdet på företaget, det vill säga vad aktiemarknaden anser bolaget är värt, 

för att på så sätt få ett bra underlag för att studera hur väl informationen speglas i 

marknadsvärdet. Som vi nämnde ovan är det förväntade framtida kassaflöden mycket svåra att 

uppskatta, vilket således leder till att vi inte kommer att beakta detta mått i vår studie.  

 

                                                 
23 Ibid, s. 3-6 
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Runsten gjorde även en kort redogörelse för elektronikföretaget Ericsson där han under åren 

1966 till 1996 jämförde marknadsvärdet månadsvis (antal utomstående aktier multiplicerat med 

aktiepriset) kontra årsredovisningarna. Runsten menade att sambandet mellan marknadsvärdet 

och bokfört värde på eget kapital sannolikt påverkas av bland annat hur företagets tillgångar får 

värderas och att förväntningar om framtiden kan ge direkta effekter på marknadsvärdet. 

Resultatet visade att marknadsvärdet ibland är högre än bokfört värde på eget kapital och vice 

versa. Däremot under en längre tidsperiod så förhåller sig kurvorna gentemot varandra 

förhållandevis bra vilket borde indikera på att redovisningen påverkar marknadsvärdet24. 

 

Sammanfattningsvis kom Runsten i sin avhandling fram till att under längre tidsperioder ökar 

sambandet mellan redovisat eget kapital och marknadsvärdet på eget kapital. Men under kortare 

tidsperioder så kan det vara stora fluktuationer mellan dessa mått. Detta menar Runsten 

framförallt beror på förväntningar om företagen på kort sikt medan det på lång sikt faktiskt 

speglar företagens verkliga prestationer25. Detta anser vi är relevant för vår studie då vi valt att 

studera en relativt lång tidsperiod vilket innebär att vi bör kunna undersöka om sambanden 

mellan variablerna har ökat under tiden.  

2.4 Värderelevansens utveckling efter införandet av IFRS i Europa  

Devalle et al. publicerade år 2010 en studie där de genom att undersöka ett urval, bestående av 

3.721 företag listade på 5 olika börsmarknader i Europa, avsåg att mäta eventuella skillnader i 

värderelevans innan och efter införandet av IFRS. Data inhämtades därför för alla företag under 

perioden 2002-2007. Börsmarknaderna författarna valde var: Frankfurt, Madrid, Paris, Milano 

och London. De ansåg att dessa börser finns i olika länder med olika typer av rättssystem samt 

olika storlekar på kapitalmarknader vilket de menade att tidigare forskning inte tagit hänsyn 

till. 

 

För att kunna mäta värderelevansen använder sig författarna av två generellt accepterade 

analysmetoder som använts vid liknande test, nämligen ett regressionstest följt av ett Chow-

test. Ett Chow-test innebär att de testar variablerna från två regressionsanalyser, i detta fall 

innan och efter IFRS, och jämför om dessa är lika. De anser att kombinationen av dessa tester 

ökar reliabiliteten i studiens resultat. Variablerna som författarna undersökte var aktiepriset för 

                                                 
24 Ibid, s. 10-15 
25 Ibid, s.284-302 
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ett specifikt företag under en specifik period, bokfört värde på eget kapital per aktie samt 

resultat per aktie för samma företag under samma period26.  

 

Vi har valt att genomföra en liknande metod som forskarna Devalle et al. har använt sig av, 

däremot kommer vi inte att undersöka variablerna per enskild aktie. Att undersöka värdena per 

aktie genomförs ofta då man vill eliminera storleksskillnader mellan företagen, men eftersom 

vi ska undersöka hur väl informationen speglas i marknadsvärdet anser vi inte att detta val 

kommer att påverka resultaten i studien. Den metod som vi valt att använda i studien kommer 

att diskuteras mer ingående i kapitel 4.3. 

 

Resultaten visar att värderelevansen för resultat per aktie har ökat medan den för bokfört värde 

på eget kapital per aktie har minskat något för samtliga företag i studiens urval. De menar dock 

att de har uppfattat skillnader mellan länderna när de undersökt regressionsanalysens 

förklaringsgrad. Om man ska anse att förklaringsgraden är ett mått på värderelevans, påstår 

författarna att den genom regressionsanalysen har minskat i Tyskland, Spanien och Italien, 

medan den ökat i Storbritannien och Frankrike.  

 

Eftersom denna studie är gjord på länder efter införandet av IFRS i Europa, är denna studie 

väldigt intressant för oss att använda för att kunna jämföra de resultaten vi får i Sverige efter 

implementeringen av IFRS.  

  

                                                 
26 Devalle, A. Onali, E & Magarini (2010), s.85-119 
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3. Teorier  

I det här kapitlet kommer vi att presentera de teorier som vi anser är relevanta och applicerbara 

på vår studie.   

 

3.1 Definition av värderelevans 

Enligt Holthausen och Watts27 är definitionen på  värderelevansen att jämföra om det finns 

någon statistisk association  mellan  redovisningsinformation och börsvärdet på ett företag. 

Francis och Schipper28 definierar värderelevansen som om information som publiceras av 

företagen påverkar investeraren i sitt beslutsfattande, och att detta kan iakttas i hur 

aktiekurserna utvecklas. I föreliggande studie kommer således värderelevansen att innebära 

hur finansiella rapporter återspeglar eller korrelerar med faktorer som påverkar börskursen.  

 

3.2 Den effektiva marknaden 

Denna teori har haft stor betydelse för utvecklingen av redovisningsstandarder och för hur 

information ska presenteras i finansiella rapporter. På senare tid har teorin varit mycket 

omdiskuterad där kritiker menar att avsaknaden av enighet för presentation av finansiell 

information leder till att investerare kan få en missvisande bild av ett företags välmående29. 

 

Hypotesen om den effektiva marknaden förutsätter precis som det antyder att marknader 

fungerar effektivt men att prissättningen bestäms utifrån den information som köparen har 

tillgänglig. Marknader kan utifrån denna teori klassificeras i tre olika grundläggande kategorier, 

där skillnaderna mellan kategorierna ligger i vilken mängd information om företagen som 

speglas i aktiernas pris: 

 

1. Svag form, innebär att priset speglas av all historisk information som finns tillgänglig 

för specifika företag och att denna information därför inte kan användas av investerare 

för att få en fördel vad gäller att förutsäga kursutveckling30. 

 

2. Halvstark form, innebär att priser reflekterar all tillgänglig information om företag. Med 

andra ord har investerare som använder sig av strategier som baseras på fundamental 

                                                 
27 Holthausen & Watts. (2001), s.3-75 
28 Francis & Schipper. (1999), s.319-352 
29 Richard G. Schroeder et al. (2011), s.117-119 
30 Ibid, s.117 



  Christian Andersson & Victor 

Lundberg   

 
 16 

analys eller företagsspecifika nyheter inga fördelar vad gäller att förutsäga 

kursrörelser31. 

 

3. Stark form, innebär förutom ovan att även insiderinformation finns inkluderat i priser. 

Detta innebär att så fort någon inom ett företag får reda på information kommer detta 

att reflekteras i priset och att det därför inte blir möjligt för investerare att använda sig 

av den informationen vid investeringsbeslut32. 

 

Denna teori kommer att vara en utgångspunkt för vår studie eftersom vi kommer att behöva 

göra ett antaganden om att den svenska aktiemarknaden är effektiv i åtminstone halvstark form. 

Motivet bakom detta är att tidigare forskning pekar på att de flesta marknader anses tillhöra 

denna kategori. Utan att göra ett antagande om informationseffektivitet kan man inte uttala sig 

om värderelevansen. Detta eftersom aktörer på aktiemarknaden då reviderar sina uppfattningar 

om ett företag på information som ej är relevant, alltså på felaktig information. 

 

3.3 Externredovisningens uppgift 

Sundgren, Nilsson, och Nilsson menar att externa redovisningen, som vi kort presenterade 

under inledningen, har två huvudsakliga syften. Den ska först och främst tillgodose externa 

intressenters informationsbehov men den ska dessutom visa hur organisationens ledning har 

förvaltat de resurser de anförtrotts. Informationen i rapporterna ska vara av sådan karaktär att 

den ska vara användbar som beslutsunderlag för olika intressenter. Dessa intressenter är bland 

annat nuvarande och potentiella investerare, långivare men även andra kreditgivare. Exempel 

då informationen i den externa redovisningen är användbar för intressenter är bland annat vid 

sälj och köpbeslut av andelar i företaget. Det kan även vara vid beslut om man ska tillhandahålla 

eller lösa upp lån, andra former av krediter och försäkringar33. 

 

Uppfattningen är att de externa finansiella rapporterna som företagen publicerar ska vara 

utformade så att informationen tolkas lika av de användare som har för syfte att använda den 

som underlag vid beslutsfattande. Många anser därför att det behövs regelverk kring den externa 

redovisningen så att företagen inte helt fritt kan välja hur de vill redovisa, men att de fortfarande 

har ett intresse av att utveckla standarderna. Den lagenliga externa redovisningen ska bestå av 

                                                 
31 Ibid, s.118 
32 Ibid, s.118 
33 Sundgren, Nilsson, Nilsson. (2009), s.19-25 
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en balansräkning, en resultaträkning och en kassaflödesanalys, därutöver tillkommer även 

information i noter men samt andra tilläggsupplysningar34. 

 

Det finns dessutom regler kring vad som anses som relevant information att ta med i företagens 

finansiella rapporter, dessa brukar benämnas redovisningens kvalitativa egenskaper och kan 

hittas i IASB’s föreställningsram35. De kvalitativa egenskaperna är någonting vi kommer 

diskutera i nästkommande avsnitt 3.4 men de har till uppgift att underlätta för organisationen 

att identifiera vilken typ av information som sannolikt är användbar för olika intressenter. Det 

är dock viktigt att förstå att det generella syftet med den externa redovisningen inte kan fylla 

alla intressenters informationsbehov, och därför är det sällan endast en källa som intressenterna 

använder sig av. Intressenterna använder sig därför ofta av annan offentlig information och 

väger in dessa vid beslut som rör organisationen. 

 

3.4 Kvalitativa kriterier 

3.4.1 Informationsekonomi 

Produktion av information är en ekonomisk aktivitet som påverkar företagens intäkter och 

kostnader. Intäkterna definieras som värdet av de förbättrade beslut som tas på grund av att 

informationen finns tillgänglig. Kostnaderna definieras som den kostnad som uppstår då man 

producerar och kommunicerar informationen till användarna. Däremot räcker det inte med att 

kvalitativt förbättra redovisningsinformationen eller utöka denna för att skapa bättre 

information för användaren. För att förbättra informationen krävs det att värdet av de 

förbättrade besluten är större än kostnaderna för att framställa informationen. Problemet med 

informationsekonomi är att relevanta förändringar i redovisningen är svåra, nästintill omöjliga, 

att värdera och uttrycka i pengar36. 

 

3.4.2 Relevans 

Huvudkriteriet för redovisningens information är att den skall vara relevant. Informationen 

anses vara relevant om informationen påverkar användaren i sitt beslutsfattande och att den ska 

underlätta bedömningen eller korrigera tidigare bedömningar. Det finns två aspekter på relevans 

                                                 
34 Ibid, s.26-28 
35 The Conceptual Framework for Financial Reporting (2011) 
36 Smith, D. (2006), s.32 
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när det kommer till redovisningens användbarhet för beslutsfattande. Dessa är prognosrelevans 

och återföringsrelevans. 

 

Prognosrelevansen innebär att man tillämpar exempelvis använder redovisningsdata som 

underlag för att upprätta prognoser på aktiemarknaden vilket i sin tur ligger till grund för köp- 

och säljbeslut. Problemet med prognosrelevansen är att det för investerare kan det vara svårt att 

veta vilka samband man skall anta mellan historiska redovisningsmått och de framtida 

händelser man vill förutsäga37.  

 

Med återföringsrelevansen avser man att redovisningsdata ligger till grund för att kontrollera 

och säkerställa relevansen i tidigare utförda prognoser. Detta i sin tur bidrar till att man skapar 

ett lämpligare underlag för kommande prognoser och således även för kommande beslut38. 

 

3.4.3 Validitet 

Validitet innebär att redovisningsinformation ska återspegla de aspekter av verkligheten som 

den avser att återge. Detta innebär att informationen på bästa möjliga sätt skall återspegla 

verkligheten ett företag befinner sig inom. Detta anses vara problematiskt eftersom det inte 

finns någon enhetlig aspekt av verkligheten som redovisningen avser att återge. Däremot finns 

det krav på neutralitet hos redovisningsproducenterna, vilket innebär att redovisningen ska 

avbilda verkligheten så som man uppfattar den. Brist på neutralitet kan till exempel vara när 

man gör omotiverat stora av- eller nedskrivningar. Till slut ska redovisningen vara fullständig 

vilket innebär att alla ekonomiska händelser samt alla väsentliga aspekter av företagets 

ekonomiska tillstånd ska redovisas39. 

 

3.4.4 Verifierbarhet 

Inom redovisningssammanhang är verifierbarhet att man till exempel kan verifiera en kostnad 

med något form av bevis, det vill säga en verifikation i form av en faktura, kvitto eller liknande. 

En del mått som används i redovisningssammanhang är ibland påverkade av subjektiva 

bedömningar som exempelvis värdering av lager, osäkra kundfodringar, värdering av 

fastigheter med mera. För att öka verifierbarheten i ovan nämnda situationer kan man använda 

                                                 
37 Ibid, s.24 
38 Ibid, s.25 
39 Ibid, s.27 
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sig av oberoende personer som genomför värderingen. Detta innebär att såväl verifierbarheten 

som relevansen av posterna ökar40.  

 

3.4.5 Jämförbarhet 

Det finns två aspekter på jämförbarhet, den ena aspekten behandlar jämförbarhet mellan olika 

företag och den andra avser jämförbarhet över tiden för ett och samma företag, vilket innebär 

att företaget ska redovisa liknande händelser och tillstånd på samma sätt varje år. Jämförbarhet 

mellan företag har en stark koppling till relevans, för att exempelvis investerare ska kunna välja 

bästa placeringsalternativ krävs det att företagens redovisning är jämförbara. Detta ska inte 

likställas med att företag ska skriva av tillgångar över samma tid, med samma belopp eller följa 

precis samma regler, utan att det finns standarder med syfte att få företag att redovisa liknande 

händelser och tillstånd på samma sätt41. 

 

3.5 Företagens intressenter 
Med koppling till uppsatsens syfte anser vi att det är av vikt att presentera företagens olika 

intressenter. En intressent kan definieras som en person, fysisk eller juridisk, som är engagerad 

och har ett ekonomiskt intresse i en organisation. En annan förutsättning för att uppfattas som 

en intressent är att personen påverkas av och kan vara med och påverka organisationens 

aktiviteter42. Genom en fungerande redovisning säkerställs dessutom intressenternas insyn i 

bolagen. En organisations intressenter kan exempelvis utgöras av dess ägare, kunder, anställda, 

leverantörer, långivare men även stat och kommun. I kommande avsnitt avser vi att presentera 

dessa olika grupper samt redogöra för hur de förhåller sig gentemot en organisation men även 

klargöra deras informationsbehov.  

 

Ägarna är oftast den största gruppen av ett företags intressenter och kan utgöras av både interna 

och externa ägare. Aktieägarna har investerat riskvilligt kapital i företagen och förväntar sig i 

gengäld avkastning på det satsade kapitalet. Med anledning av detta är aktieägarna oftast 

intresserade av information som rör resultat och utdelningsbara vinster.  

 

                                                 
40 Ibid, s.28 
41 Ibid, s.30 
42 Freeman, R. E (2010) 
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Kunder är en annan grupp intressenter och egentligen grunden till att företag finns till, de betalar 

för varor och tjänster och behöver information kring företagets välmående för att på så sätt 

kunna genomföra och säkerställa transaktioner. 

 

De anställda är de som utför eller tillverkar de produkter och tjänster som företagen bidrar med. 

I utbyte mot sin arbetsprestation får de anställda kompensation i form av lön och andra 

förmåner.  

 

Leverantörer är de som bistår företaget med material, produkter och tjänster så att företaget ska 

kunna bedriva sin verksamhet. I utbyte mot dessa prestationer utgår ersättning, vilket leder till 

att leverantörer har behov av att veta att företagen verkligen klarar av att leva upp till de krav 

som ställs. Exempel på information som är av intresse för leverantörer är mått på om företaget 

är skuldsatt och om företaget har tillräcklig likviditet. 

 

Långivare bistår företagen med lån och andra krediter. Här ställs krav på företaget att betala 

tillbaka lånet plus eventuell ränta. För att långivare ska bevilja lån till företagen krävs att de kan 

göra bedömningar kring företagets kreditvärdighet. Här kan mått som soliditet och räntabilitet 

vara av intresse. 

 

Till sist finns en grupp intressenter som består av stat och kommun. Företagens redovisning 

ligger till grund för skatter och andra avgifter så som mervärdeskatt. Staten i sin tur bidrar med 

infrastruktur och regleringar i form av lagar. Staten är även intresserad av en hög sysselsättning 

vilket företagen bidrar med genom att anställa arbetskraft.43 

 

3.5.1 Ägarna och deras marknad 
Då det är ägarna som är av intresse för denna studie avser vi nu att presentera marknaden för 

dessa samt förklara hur ägarna kan agera utifrån olika målbilder och hur det kan tänkas påverka 

börskursernas utveckling.  

 

Aktiemarknaden kan ses som en samlingsplats för köpare och säljare av värdepapper där 

handeln kan ske på olika sätt, exempelvis bilateralt eller genom en börs, som Nasdaq OMX 

Stockholm. När handeln sker bilateralt innebär detta att köpare och säljare på egen hand 

                                                 
43 Grönlund, A. Tagesson, T. & Öhman, P. (2010), s.16-18 
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kommer överens om en affär medan en börs har som uppgift att koppla samman parterna så att 

affären smidigt kan äga rum. 

 

Runsten menar att aktörerna på aktiemarknaden är många och placeringsperspektiven skiljer 

sig åt beroende på vad aktören har för syfte med affären. För en “finansiell placerare” kan aktier 

och aktiemarknaden ses som alternativ till bankernas sparkonton, för en “daytrader” kan det 

istället innebära en möjlighet att utnyttja små kursförändringar. Det finns dessutom de som 

handlar med aktier för att få kontroll i företag, dessa brukar benämnas “industriella investerare” 

och gemensamt för alla de olika typerna av aktörer är att de investerar med syfte att i framtiden 

få positiva kassaflöden. Skillnaderna i aktörernas intressen påverkar dock aktiernas utveckling 

olika och detta anser vi vara viktigt att förhålla sig till när man studerar samband mellan 

redovisningsinformation och aktiekurser44. 

 

Vad som har förklarats ovan är lika relevant idag som när Runsten publicerade sin avhandling. 

Däremot är fenomenet "daytrader" idag ingenting nytt, men i och med tekniska innovationer 

har begreppet högfrekvenshandel utvidgats och omfattar idag även algoritmisk handel. Detta 

innebär att en dator genom avancerade algoritmer själv kan agera på aktiemarknaden och göra 

snabba köp- och säljbeslut.    

                                                 
44 

Runsten, M. (1993), s.14-26 
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4. Metod  

I detta kapitel kommer vi att beskriva hur vi har gått tillväga under studien. Först presenteras 

forskningsmetod och urval. Vi kommer sedan att framföra en diskussion kring olika metoder 

för att genomföra en värderelevansundersökning för att sedan presentera de slutliga statistiska 

modeller som ligger till grund för denna studie. Till sist kommer vi att framföra kritik av det 

valda tillvägagångssättet samt en diskussion kring begrepp som reliabilitet och validitet. 

 

4.1 Forskningsmetod 

Studien kommer att genomföras utifrån en kvantitativ forskningsansats, detta innebär att vi 

kommer att samla in kvantifierbara data för att sedan använda olika statistiska analysmetoder 

för att kunna undersöka samband mellan marknadsvärdet och bokfört eget kapital samt årets 

resultat. Empirin kommer framförallt hämtas ur databaserna Orbis och EcoWin, men i de fall 

databaserna saknar den sökta informationen använder vi oss av källor så som Dagens Industri, 

Retriever Buisiness samt företagens egna hemsidor och årsredovisningar för att komplettera 

sammanställningen.  

 

4.2 Urval 

Tidigare studier visar att det finns främst två olika sätt att hantera sitt urval på. Det ena sättet är 

att undersöka företag som under det sista året i mätperioden funnits listade på Large-cap eller 

A-listan för att sedan undersöka dessa bak i tiden. Den andra metoden är att man väljer att 

studera listorna årsvis. Det sist nämnda är vad vi valt att göra på grund av att denna metod 

minimerar eventuella bortfall. Detta anser vi även kommer att bidra till att studiens resultat blir 

mer generaliserbart och relevant då fler företag är observerade. 

 

Mätperioden sträcker sig över en 12 års period, 1999-2010. I slutet av denna period, den 25 maj 

2007, gick Nasdaq samman med den svenska börsoperatören OMX. Detta innebar bland annat 

att börslistorna fick nya namn och att kriterierna för att listas på dessa gjordes om. Med 

anledning av detta har vi valt att studera företag som under respektive år för perioden 2007-

2010 varit noterade på Nasdaq OMX Stockholms lista för stora företag, Large-cap. Tiden innan, 

det vill säga 1999-2006, har vi valt att studera företag som för respektive år varit noterade på 

A-listan. A-listan ses som Large-cap’s föregångare och vi anser därför att det är en relevant 

målgrupp. 
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För att ett företag ska få bli listat på Large-cap krävs att vissa kriterier är uppfyllda. Bland annat 

ska bolagen ha ett börsvärde som överstiger 1 miljard euro, vilket i dagsläget motsvarar cirka 

8,5 miljarder svenska kronor. Detta innebär att det är de allra största och viktigaste bolagen för 

den svenska ekonomin som finns listade på Large-cap. Kravet för att ett företag skulle bli 

noterat på A-listan innan år 2007 var att företaget skulle ha ett börsvärde motsvarande 300 

miljoner svenska kronor45. 

 

Sammanlagt innebär det gjorda urvalet att vi har studerat 115 olika företag under hela 

mätperioden. Detta har i sin tur medfört totalt 773 observationer. Observationer innebär således 

det totala antalet årsredovisningar som data har inhämtats ifrån och i vårt fall var inte alla 

företagen verksamma under alla på Large-cap eller A-listan. 

 

4.3 Statistiska modeller 

Värderelevans har tidigare i studien definierats som förmågan hos redovisningsinformation att 

fånga information som påverkar marknadsvärdet på ett företag. Definitionen är etydig, däremot 

finns det olika metoder för att mäta värderelevansen. Två metoder som använts vid tidigare 

studier kring värderelevans är prognostest samt marknadsassociationstest. Prognostest innebär 

att man genom att använda sig av redovisningsmått i en värderingsmodell kan estimera en akties 

motiverade värde. Vid användande av värderingsmodeller är det främst framtida värden på 

vissa exogena variabler som är av intresse, då det kan vara problematiskt att estimera dessa 

värden valde vi att genomföra studien med ett marknadsassociationstest46.  

 

Marknadsassociationstest innebär att man undersöker om det finns samband mellan någon 

marknadsvariabel, i vårt fall börsvärde, och redovisningsinformation, redovisat resultat och 

bokfört värde på eget kapital. Fördelen med detta test är att även om en marknad inte är 

informationseffektiv så kan redovisningens marknadsrelevans fastställas dock krävs, som vi 

tidigare nämnt, ett antagande om att aktiemarknaden är åtminstone halvstarkt effektiv för att 

man ska kunna uttala sig om värderelevansen47. 

 

                                                 
45 Affärsvärlden.se 
46 Skogsvik, S. (2002), s. 48 
47 Ibid, s. 49 
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Mer konkret kommer vi använda oss av två olika statistiska analysmetoder, det ena är ett Chow-

test och det andra en multipel regressionsanalys. Genom att kombinera dessa två metoder anser 

vi att reliabiliteten i studiens resultat kommer att öka.  

 

4.3.1 Multipel regressionsanalys 

För att testa sambanden mellan de olika variablerna har vi valt att göra en multipel 

regressionsanalys48. Den beroende variabeln är företagets marknadsvärde, alltså antal 

utestående aktier multiplicerat med aktuellt pris för aktierna. Marknadsvärdet är hämtat från 

hur det förhöll sig den sista december under varje år. De oberoende variablerna är bokfört värde 

på eget kapital och företagens redovisade resultat. Ekvationen för regressionslinjen kommer 

således att se ut på följande sätt: 

 

𝑀𝑉𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽1 ∗ 𝐵𝑉𝐸𝐾𝑖𝑡 + 𝛽2 ∗ 𝑅𝑅𝑖𝑡 

 

Där: 

𝑀𝑉𝑖𝑡  = Marknadsvärde för företag i under år t. 

𝐵𝑉𝐸𝐾𝑖𝑡  = Bokfört värde på eget kapital för företag i under år t. 

𝑅𝑅𝑖𝑡 = Redovisat resultat för företag i under år t. 

𝛼 = Regressionslinjens intercept. 

𝛽1 = Lutningskoefficient för bokförtvärde på eget kapital. 

𝛽2 = Lutningskoefficient för redovisat resultat. 

 

Enligt litteraturen krävs att regressionsanalysen uppfyller ett antal antaganden för att resultaten 

ska kunna anses valida49. Dessa antaganden kommer att presenteras och testas under studiens 

empiriavsnitt. 

 

Regressionsanalysen kommer att genomföras i två omgångar, en för perioden innan införandet 

av IFRS samt en annan för perioden efter. Av detta kommer vi bland annat att få fram ett 

förklaringsvärde (𝑟2- värde). Tidigare studier har förklarat att detta värde kan ses som ett 

estimat för hur värderelevansen i de båda variablerna förhåller sig till marknadsvärdet50. Vi 

                                                 
48 Lind, D. W. Marchal och S. Wathen (2011), s. 513 
49 Ibid, s. 531 
50 Devalle, A. Onali, E & Magarini (2010), s. 85-119 
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kommer dessutom få en uppfattning om hur sambandet mellan variablerna varierar med 

marknadsvärdet genom att studera de olika 𝛽- värdena. Lutningskoefficienterna kan förklaras 

på följande sätt:  𝛽1 mäter förändringen i medelvärdet för marknadsvärdet, per enhet i 𝐵𝑉𝐸𝐾 

under förutsättning att 𝑅𝑅 hålls konstant. Lutningskoefficienterna kommer således vara av vikt 

för betydelsen i börsutvecklingen. Till sist kommer vi även kunna studera hur variablerna 

korrelerar med varandra, det vill säga styrkan och riktningen på sambandet. 

 

För att få en uppfattning om hur värderelevansen både ser ut och hur den har utvecklats för var 

och en av de oberoende variablerna kommer vi att utföra bivariata regressionsanalyser för 

respektive oberoende variabel enligt följande: 

 

𝑀𝑉𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽1 ∗ 𝐵𝑉𝐸𝐾𝑖𝑡 

Och: 

𝑀𝑉𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝛽2 ∗ 𝑅𝑅𝑖𝑡 

 

Genom att undersöka respektive variabel kommer vi att kunna peka på skillnader för de 

specifika variablerna. Med andra ord kommer vi att kunna mäta och jämföra om en oberoende 

variabel har fått ökad eller minskad värderelevans i och med införandet av IFRS. 

 

Tillsist kommer vi att göra hypotesprövningar för att säkerställa statistisk signifikans i 

resultaten. Vi börjar med att formulera våra hypoteser, en nollhypotes och en mothypotes. 

Utifrån vald signifikansnivå och antal frihetsgrader, hittar vi sedan vårt kritiska värde i tabellen 

över t-fördelningen. Härefter kan vi formulera vår beslutsregel: förkasta nollhypotesen och 

således godta mothypotesen, om det beräknade t-värdet överstiger den kritiska gränsen. Till slut 

kommer vi alltså komma fram till slutsatsen om de beräknade variablerna är statistiskt 

signifikanta eller ej. 

 

4.3.2 Chow-test 
Gregory C. Chow publicerade 1960 en statistisk metod för att testa hur koefficienterna i två 

linjära regressionsanalyser är lika eller inte. Han utvecklar detta genom att förklara att denna 

metod används för att mäta om det finns så kallad strukturell stabilitet mellan två olika grupper 

av data51. Detta har för läsaren illustrerats nedan i en graf: 

                                                 
51 Gregory C. Chow (1960), s.591-605 
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Denna metod kommer i vår studie att användas som ett komplement till den regressionsanalysen 

för att således kunna mäta om de två mätperioderna karaktäriseras av strukturell stabilitet eller 

om  införandet av IFRS medförde att det uppstod skillnader i de studerade oberoende 

variablerna. Chow-testet följer f-fördelningen vilket är en sannolikhetsfördelning som bland 

annat används för att testa om två populationer har samma varians. Den är även användbar för 

att testa flera populationsmedelvärden samtidigt52. 

 

Det första steget i Chow-testet är att göra en regression med all data, för perioden 1999-2010. 

Nästa steg är att göra två specifika regressionsanalyser för de två undersökta perioderna, innan 

och efter införandet av IFRS. Från de nu tre gjorda regressionsanalyserna ska man hämta 

residualernas kvadratsumma (RSS) för att sedan lyfta in i ekvationen nedan: 

 

𝐶𝐻𝑂𝑊 =
[𝑅𝑆𝑆 − (𝑅𝑆𝑆1 + 𝑅𝑆𝑆2)]/(2𝑘 − 𝑘1 − 𝑘2)

(𝑅𝑆𝑆1 + 𝑅𝑆𝑆2)/(𝑛1 + 𝑛2 − 𝑘1 − 𝑘2)
 

 

Där: 

  𝑅𝑆𝑆 = ”Residual sum of squares” för hela perioden 1999-2010. 

  𝑅𝑆𝑆1 = ”Residual sum of squares” för perioden 1999-2004. 

  𝑅𝑆𝑆2 = ”Residual sum of squares” för perioden 2005-2010. 

  𝑘 = Antalet oberoende variabler i respektive regressionsanalys. 

  𝑛 = Antalet observationer i respektive regressionsanalys. 

 

                                                 
52 Lind, D. W. Marchal och S. Wathen (2011), s. 411-413 
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Nästa steg är att formulera hypoteser, en nollhypotes och en mothypotes. Ett kritiskt f-värde 

hittar man i f-fördelningen genom en bestämd signifikansnivå samt genom att studera antal 

frihetsgrader, enligt (2𝑘 − 𝑘1 − 𝑘2) och (𝑛1 + 𝑛2 − 𝑘1 − 𝑘2). Härefter kan vi formulera vår 

beslutsregel. Denna innebär att vi ska förkasta nollhypotesen, således godta mothypotesen, om 

vårt beräknade Chow-värde överstiger det kritiska f-värdet. Till slut kommer vi alltså komma 

fram till slutsatsen om det finns en statistisk signifikant stabilitet eller om de två mätperioderna 

är statistiskt sätt olika. 

 

4.4 Metodkritik 

Det är av vikt att förstå att den metod vi valt att använda grundar sig i ett antagande om att 

aktiemarknaden är informationseffektiv i halvstark form. Forskare har länge ansett att 

informationseffektivitet i halvstark form varit bekräftat på de allra flesta aktiemarknader. Detta 

har däremot på senare tid kommit att ifrågasättas, eftersom kritiker menar att det faktiskt är 

möjligt att genom placeringsstrategier baserade på redovisningsinformation erhålla övernormal 

avkastning, vilket i så fall betyder att ett antagande om halvstark form är problematiskt53.  

 

Skogsvik är en av de få som studerat kring begreppet informationseffektivitet på den svenska 

marknaden. I sin doktorsavhandlig pekar resultaten på att informationseffektiviteten har stärkts 

under den studerade perioden54. Detta är något vi anser pekar på att ett marknadsassociationstest 

är applicerbart på vår studie. 

 

Det kan dessutom diskuteras kring vårt val av statistisk modell. Att använda sig av en linjär 

regressionsanalys innebär att ett antagande om ett linjärt samband mellan de studerade 

variablerna är nödvändigt. Kritiker menar dock att det inte går att utesluta att sambanden inte 

är fullkomligt linjära. För att minska osäkerheten kring om regressionsmodellen är applicerbar 

eller ej kommer vi i kapitel 5.2.4 presentera och testa nödvändiga kriterier för att resultat från 

en regressionsanalys skall vara användbara. 

 

Med anledning av diskussioner ovan anser vi att det är nödvändigt att tolka resultaten av våra 

statistiska analysmetoder med viss försiktighet. 

                                                 
53 Ibid, s. 16 
54 Ibid, s. 377 
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4.5 Reliabilitet 

Begreppet behandlar frågan om en upprepning av samma tester som i denna studie skulle 

innebära samma resultat. Vi har använt oss av information från företagens offentliga 

årsredovisningar som till största del funnits tillgänglig i olika databaser. I de fall den inte funnits 

tillgänglig i databaserna har vi varit ytterst noggranna, detta för att säkerhetsställa 

informationens pålitlighet vilket i sin tur bidrar till att reliabiliteten inte bör bli lidande. Då 

informationen inte förändras över tiden kommer den att förbli densamma, vilket innebär att en 

studie vid ett senare tillfälle med största sannolikhet skulle använda sig av samma information.  

 

4.6 Validitet 

Begreppet behandlar frågan om våra tester verkligen mäter vad de avser att mäta. Vi har haft 

för avseende att mäta värderelevansen för redovisat resultat samt det bokförda värdet på eget 

kapital, varför vi också har studerat dessa mått tillsammans med företagens börsvärde. Detta är 

även något som går i linje med hur tidigare studier har förhållit sig vid studier kring 

värderelevans. En del andra studier har däremot valt att studera resultat och bokfört värde på 

eget kapital per aktie ställt mot börspriset på en aktie. De menar då att man bortser från 

storleksskillnader då företagen ofta har olika många aktier utestående. Detta val kommer 

däremot inte ha någon betydelse för de resultat som kommer att presenteras. Valet av 

redovisningsmått gjorde vi dessutom på grund av att så gott som alla företag redovisar dessa i 

årsredovisningarna, vilket i sin tur gör det enkelt att använda för jämförelser mellan olika bolag. 

 

En annan fråga som vi ställt oss i samband med studien är huruvida vi skulle inkludera eller 

exkludera jämförelsestörande poster i årets resultat. Vi har valt att inkludera dessa då de måste 

anses påverka aktiemarknadens värdering av bolagens aktier, vilket dessutom innebär att de är 

relevanta för studiens ändamål. Det kan eventuellt diskuteras kring huruvida dessa tekniska val 

påverkat studiens validitet, därför anser vi att det skulle vara intressant att genomföra en annan 

studie, med samma mått dock med ändring av ovan diskuterade val. 
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5. Empiri  

I detta avsnitt kommer vi att presentera den data vi har tagit fram i samband med 

undersökningen. Vi kommer först att presentera vårt Chow-test för att visa på om det finns 

skillnader mellan de olika regressions perioderna. Sedan kommer vi systematiskt att gå igenom 

de olika variabler som vi presenterade under metodavsnittet för att på så sätt kunna isolera 

skillnaderna till specifika variabler. 

 

5.1 Chow-testet 

Testet går ut på att konstatera om det finns signifikanta skillnader mellan två olika 

regressionsanalyser och kommer alltså ge oss svar på om det finns någon strukturell stabilitet 

innan och efter införandet av  IFRS. För att resultaten ska vara användbara förutsätts att man 

genom en hypotesprövning fastställer statistisk signifikans. Hypoteserna har i vår studie 

formulerats på följande sätt: 

 

H0: Det finns ingen skillnad i de oberoende variablerna mellan perioderna. 

H1: Det finns en skillnad i de oberoende variablerna mellan perioderna. 

 

Antal frihetsgrader beräknades enligt (2k − k1 − k2) och (n1 + n2 − k1 − k2). Detta 

resulterade i 𝑓(3; 709) frihetsgrader och med en konfidensgrad på 99 procent, blev det kritiska 

f-värdet 3.809. Beslutsregeln blir således att vi måste förkasta H0 och godta H1 om 𝐶ℎ𝑜𝑤-

𝑣ä𝑟𝑑𝑒 > 3.809. 

 

Då Chow-testet följer f-fördelningen fick vi genom att använda beräkningsformeln fram ett f-

värde om 47.192. Detta innebär att vi kan förkasta nollhypotesen och på så sätt konstatera att 

det finns en statistiskt signifikant skillnad mellan regressionsanalyserna för de olika perioderna. 

 

5.2 Multipel regressionsanalys 

Vi kommer först att presentera resultaten av vår regressionsanalys, där vi systematiskt, variabel 

för variabel, kommer att presentera de regressionskoefficienter som vi anser vara av betydelse 

för studien. I slutet av kapitlet kommer vi, som nämnt under metodavsnittet, att testa så att 

regressionsanalysen förhåller sig till de antagandena som krävs för att resultaten ska vara 

användbara som underlag till studiens slutsatser. 
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5.2.1 Korrelationen 

För att mäta sambandet mellan variablerna har vi använt oss av ett korrelationstest. 

Korrelationskoefficienten betecknas ”r” och kan anta ett värde mellan -1 och 1. Ett positivt 

värde innebär att det finns ett positivt samband mellan variablerna, det vill säga att en ökning 

av någon oberoende variabel, X1 eller X2, medför en ökning av den oberoende variabeln, Y, 

eller vice versa. Ett negativt värde innebär att en ökning i X1 eller X2 medför en minskning av 

Y. Är korrelationskoefficienten 0 saknar variablerna samband. En korrelation med ett värde om 

-1 eller 1 innebär fullständig korrelation, det vill säga att alla observationer i ett diagram hamnar 

på regressionslinjen. Den matematiska beräkningsmetoden för korrelationskoefficienten ser ut 

enligt följande55: 

 

𝑟 =
∑(𝑋 − �̅�)(𝑌 − �̅�)

(𝑛 − 1)𝑆𝑥𝑆𝑦
 

Där: 

 �̅� = Medelvärdet för den oberoende X-variabeln 

 �̅� = Medelvärdet för Y-variabeln 

 𝑛 = Antal observationer 

 𝑆𝑥 = Standardavvikelse för den oberoende X-variabeln 

 𝑆𝑦= Standardavvikelse för Y-varabeln 

 

För att illustrera resultatet på ett så lätt sätt som möjligt för läsaren presenteras de i en 

egenkonstruerad tabell. Samtliga resultat direkt hämtade ur SPSS finns dock tillgängliga för 

läsaren i bilaga 3. 

 

Tabell 1: Korrelationskoefficienter 

 Innan IFRS (1999-2004) Efter IFRS (2005-2010) 

 r Sig. r Sig. 

Eget kapital .582 .000 .726 .000 

Redovisat resultat .650 .000 .779 .000 

Båda variablerna .671 .000 .815 .000 

  

 

                                                 
55 Lind, D. W. Marchal och S. Wathen (2011), s.468 
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Av tabellen ovan kan vi konstatera att korrelationen för alla variabler under de olika perioderna 

har varit positiv, och sambandet har dessutom under hela mätperioden varit mer eller mindre 

starkt. Signifikansen har i samtliga fall varit .000, med en konfidensgrad på 99 procent, vilket 

innebär att risken för att det inte finns något samband mellan variablerna i stort sätt är obefintlig, 

resultaten är  därför med mycket hög sannolikhet statistiskt signifikanta. 

 

Vi kan dessutom utläsa att sambandet mellan båda variablerna har ökat mellan perioderna innan 

och efter införandet av IFRS. Även om man undersöker variablerna var för sig kommer man 

fram till samma slutsats. Detta anser vi kan vara en antydan på att båda dessa mått har blivit 

mer värderelevanta i och med de nya regelverken 2005. 

 

5.2.2 Förklaringsgraden 

Förklaringsgraden kan beskrivas som i vilken utsträckning variationer i den beroende variabeln, 

Y, kan förklaras av variationer i de oberoende variablerna, X1 och X2. I statistiska termer kallar 

man denna förklaringsgrad för determinationskoefficienten och den beräknas genom att 

kvadrera korrelationskoefficienten, alltså r2. Determinationskoefficienten kan anta ett värde 

mellan 0 och 1. Ett värde på exempelvis 0.6 innebär således att 60 procent av variationen i den 

beroende variabeln kan förklaras genom variationer i de oberoende variablerna. Resterande 40 

procent är av den orsaken variation som förklaras av annan information än den undersökta. 

 

Det justerade r2- värdet tar hänsyn till att förklaringsgraden tenderar att stiga när man använder 

fler än en oberoende variabel. Måttet ger därför ett något lägre och säkrare uppskattat värde. 

Nedan presenteras de förklaringsvärden som vi uppskattat i samband med regressionsanalysen: 

 

Tabell 2: Determinationskoefficienter 

 Innan IFRS (1999-2004) Efter IFRS (2005-2010) 

 r2 Just. r2 r2 Just. r2 

Eget kapital .338 .337 .527 .526 

Redovisat resultat .423 .421 .607 .606 

Båda variablerna .451 .447 .664 .662 

  

Av tabellen ovan kan vi konstatera att förklaringsgraden för båda de oberoende variablerna har 

ökat från dryga 45 procent under perioden innan införandet av IFRS till cirka 66 procent under 
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perioden efter. Man kan även här se liknande samband som för korrelationen, båda de 

oberoende variablerna har även var för sig fått ökad förklaringsgrad gentemot variationen i den 

beroende variabeln. 

 

5.2.3 Lutningskoefficienter 

Innan undersökningen tog vi fram två hypoteser som skulle vara till hjälp nu när vi ska 

undersöka om våra resultat är statistiskt signifikanta, dessa är: 

 

H0: Alla β-värden är lika med 0. 

H1: Alla β-värden är inte lika med 0. 

 

De β-värden, lutningskoefficienter, vi har fått fram vid undersökningen av empirin presenteras 

i en tabell nedan: 

 

Tabell 3: Lutningskoefficienter och dess t-värden 

 Innan IFRS (1999-2004) 

n = 361 

Efter IFRS (2005-2010) 

n = 354 

 Β t-värde β t-värde 

Eget kapital 1.554 4.255 .810 7.712 

Redovisat resultat 14.748 8.545 5.193 11.941 

 

Det kritiska t-värdet kommer vara samma för alla perioder då en t-fördelning mer och mer liknar 

en normalfördelning desto fler observationer som gjorts. Den t-tabell som vi har haft tillgång 

till sträckte sig till 200 frihetsgrader och därefter antog man obegränsat antal frihetsgrader, ∞. 

 

β-värdena för eget kapital har minskat från 1.554 till .810 efter införandet av IFRS. Samma 

resultat ser vi för β-värdena för redovisat resultat som har minskat från 14.748 till 5.193 efter 

IFRS. Mer om detta kommer vi att diskutera i vårt analysavsnitt.  

 

Med en konfidensgrad på 99 procent och antal frihetsgrader enligt (𝑛 − 2) blir det kritiska t-

värdet vid ett dubbelsidigt test för samtliga perioder 2.576. I tabellen ovan kan vi se att samtliga 

beräknade t-värden ligger över det kritiska. Detta innebär att vi kan förkasta nollhypotesen och 
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godta mothypotesen, att alla β-värden inte är lika med noll. 

 

5.2.4 Regressionsdiagnostik 

För att vi med säkerhet ska veta om resultaten från regressionsanalysen är användbara som 

grund för analys och slutsatser, krävs att ett antal grundläggande antaganden för modellen är 

uppfyllda. Det första antagandet som görs är att den beroende variabeln är en linjär funktion av 

de oberoende variablerna. Detta innebär att sambandet kan förklaras med en generell ekvation 

för multipel regression56: 

 

�̂� = 𝑎 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2+. . . +𝛽𝑘𝑋𝑘 

 

Nästa förutsättning är att det inte finns ett samband mellan observationerna och feltermerna. 

Det vill säga att feltermerna ska vara oberoende av värdet på Y-variabeln, detta fenomen brukar 

kallas homoskedastiskt och motsatsen blir således heteroskedastiskt. Den tredje förutsättningen 

menar att feltermerna ska följa normalfördelningskurvan och ha ett medelvärde på noll. Det 

fjärde antagandet menar att de oberoende variablerna inte får korrelera inbördes på så sätt att 

det kan innebära att resultaten blir missvisande. Den sista förutsättningen menar att feltermerna 

ska vara oberoende av varandra. Med andra ord beskrivs fenomenet med att det inte ska finnas 

en autokorrelation. 

 

Vad gäller den första förutsättningen så är det allmänt accepterat att använda linjära modeller 

för att förklara marknadsvärdet med hjälp av variabler så som eget kapital och resultat. Som vi 

nämnde i metodkritiken har det däremot framförts kritik mot att sambanden faktiskt inte är helt 

linjära. Däremot menar litteraturen att så gott som ingen modell är fulländad och att ett perfekt 

samband sällan är möjligt att uppnå. Med hänvisning till detta samt till tidigare forskning anser 

vi att en linjär multipel regression är lämplig får denna typ av undersökning57. 

 

Vi kommer i följande avsnitt att presentera och diskutera hur vår regressionsanalys förhåller sig 

till resterande antaganden. 

 

                                                 
56 Lind, D. W. Marchal och S. Wathen (2011), s.513 
57 Ibid, s.531-532 
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5.2.4.1 Variationen i observationer och feltermerna 

Vid en undersökning kring homoskedastiskt samband, alltså hur variationen i observationerna 

förhåller sig till feltermerna brukar man använda sig av ett spridningsdiagram. I dessa diagram 

plottas de förväntade värdena mot de faktiska feltermerna. Det är dessutom vanligt att man 

kompletterar spridningsdiagrammen med en korrelationsundersökning av måtten för att på så 

sätt verkligen försäkra sig om resultatet58. Spridningsdiagrammen ger oss en uppfattning om att 

det inte föreligger något samband mellan variablerna för någon av perioderna. Antagandet 

stärks dessutom ytterligare genom att korrelationsanalysen visar värden för båda perioderna om 

,000. Det är inte statistiskt korrekt att anta att korrelationen är obefintlig och således måste vi 

godta att det kan finnas någon typ av korrelation trotts att sambanden nästintill är obefintliga. 

Fullständig data beräknat med SPSS finns tillgängligt för läsaren i bilaga 1. 

 

5.2.4.2 Feltermernas fördelning och medelvärde 

Feltermerna ska som sagt följa en normalfördelningskurva. Detta är en förutsättning för att man 

ska kunna generalisera resultaten från ett urval till en population59. I bilaga 2 kan man se hur 

feltermerna från vår undersökning förhåller sig till normalfördelningen. För perioden efter 

införandet av IFRS så förhåller sig feltermerna förhållandevis bra till normalfördelningen. 

Däremot kan det anses att feltermerna för perioden innan IFRS är något ojämnt fördelade. Vi 

anser att det är viktigt att tillägga att detta sannolikt beror på att företagen som var listade på A-

listan varierade storleksmässigt i större utsträckning än vad företagen gör på Large-cap efter 

fusionen med Nasdaq 2007. 

 

Vi kan utöver ovan konstatera att feltermernas medelvärde i båda fallen är .000, detta styrker 

antagandet om användbarhet. Med detta fastställt anser vi att feltermernas något ojämna 

fördelning inte kan anses påverka användbarheten för regressionsanalysens resultat som grund 

till studiens analys och slutsatser. 

 

5.2.4.3 Multikollinearitet  
Multikollinearitet uppstår då oberoende variabler korrelerar med varandra. Multikollinearitet 

påverkar inte förmågan hos regressionsanalysen att estimera värden på Y-variabeln. Fenomenet 

gör det endast svårt att generalisera resultaten för respektive oberoende variabel. Det på grund 

                                                 
58 Ibid, s.534 
59 Ibid, s.534 
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av att när det uppstår signifikant multikollinearitet beskriver de förklarande variablerna samma 

variation i den beroende variabeln. 

 

Vi vet att de två oberoende variablerna som valts för studien korrelerar då variation i redovisat 

resultat till viss del påverkar det bokförda värdet på eget kapital. Dock påverkas eget kapital till 

största del av andra faktorer så som utdelningar och nyemissioner. I verkligheten menar 

dessutom forskare att det i stort sätt är omöjligt att välja två eller fler oberoende variabler som 

inte har någon form av korrelation gentemot varandra överhuvudtaget. De menar därför att det 

är viktigt att man är noggrann och undersöker styrkan på sambanden när man väljer variabler. 

En generell regel säger att en korrelation som förhåller sig inom intervallet -0.70 och 0.70 inte 

skapar problem för en regressionsanalys. Korrelationen mellan variablerna kan vara svår att 

upptäcka och forskare har därför tagit fram en mer precis metod för att undersöka fenomenet. 

Metoden heter ”Variance Inflation Factor” och förkortas VIF. Funktionen följer: 

 

𝑉𝐼𝐹 =
1

1 − 𝑅𝑗
2 

 

Där 𝑅𝑗
2 är determinationskoeficienten då en av de oberoende variablerna är insatt i en regression 

som en beroende variabel medan den andra oberoende fortfarande agerar oberoende. Forskare 

har kommit fram till att ett VIF-värde som är högre än 10 inte är acceptabelt och att denna 

variabel därför ska elimineras ur undersökningen60.  

 

Vi har i samband med undersökningen fått fram ett VIF-värde på 2,050 innan respektive 2,072 

efter införandet av IFRS. Med hänvisning till vad forskare har kommit fram till innebär detta 

att det inte förekommer någon signifikant multikollinearitet mellan variablerna och att de därför 

är användbara som grund för studiens slutsatser. 

 

 

 

5.2.4.4 Autokorrelation 

Autokorrelation innebär att feltermerna korrelerar med varandra. Om de korrelerar med 

varandra leder det till en ineffektiv regressionsanalys samt att resultaten ger felaktigt estimerade 

                                                 
60 Ibid, s.535 
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standardfel. För att undersöka hur feltermerna korrelerar kan man använda sig av ett Durbin-

Watson test. Testen utförs genom att man beräknar ett värde utifrån följande modell: 

 

𝑑 =
∑ (𝑒𝑡 −𝑛

𝑡=2 𝑒𝑡−1)2

∑ 𝑒𝑡
2𝑛

𝑡=1

 

 

För att fastställa om feltermerna korrelerar med varandra tar man fram en nollhypotes, som 

innebär det inte förekommer någon autokorrelation och en mothypotesen, som innebär att det 

förekommer. 

 

𝐻0: Ingen autokorrelation föreligger 

𝐻1: Autokorrelation föreligger 

 

Det kritiska gränsvärdet för ett Durbin-Watson test skiljer sig från värden för ett klassiskt t-test, 

variabeln 𝑑 kan anta ett värde mellan 0 till 4. Vanligtvis innebär ett 𝑑 -värde omkring 2.00 att 

det inte finns någon autokorrelation kring residualerna. Ett värde nära 0 indikerar positiv 

autokorrelation och ett värde som överstiger 3.00 indikerar negativ autokorrelation61. 

 

Beslutsregeln kan sammanfattas med denna figur. 

 

Det kritiska värdena fick vi fram genom att titta i tabellen för kritiska Durbin-Watson värden62. 

K, vilket är antal oberoende variabler är i vårt fall 2 och antal observationer, n, för perioden 

innan IFRS är 360, detta då man ska avrunda till närmaste tiotal. Med en signifikansnivå på ,01 

resulterade detta i kritiska värden, 𝑑𝐿 och 𝑑𝑈, på 1,750 respektive 1,761. Det beräknade värdet 

för denna period blev 1,811. Detta innebär att det beräknade värdet är inom intervallet: 𝑑𝑈< 

1,811 < 4 − 𝑑𝑈. Således godtar vi nollhypotesen, att det inte förekommer någon autokorrelation 

mellan feltermerna för perioden. 

 

                                                 
61 Ibid, s.631-635 
62 Stanford University, 'Critical Values for the Durbin-Watson Test: 1% Significance Level'. 



  Christian Andersson & Victor 

Lundberg   

 
 37 

För perioden efter IFRS är antal observationer cirka 350, de kritiska värdena blir då 1,746 och 

1,758. Det beräknade värdet för denna period blev 1,783. Det innebär att även här är det 

beräknade värdet inom intervallet 𝑑𝑈< 1,783 < 4 − 𝑑𝑈, och vi godtar därför nollhypotesen. 
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6. Analys  

I det här kapitlet kommer vi att analysera och diskutera den empiriska datan. Vi kommer 

dessutom koppla empirin till begreppet värderelevans och jämföra resultaten med teorier och 

tidigare forskning.  

 

6.1 Analys av värderelevansen 

De resultat som har observerats i och med Chow-testet innebär att vi kan konstatera att de två 

mätperioderna inte karaktäriseras av strukturell stabilitet. Detta innebär således att det finns 

statistiskt signifikanta skillnader mellan de två regressionsanalyserna, vilket i sin tur är ett bevis 

för att värderelevansen på något sätt har utvecklats annorlunda under perioden efter IFRS 

gentemot perioden innan. Chow-testet visar däremot inte i vilken eller vilka koefficienter 

skillnaderna har uppstått utan således krävs en närmare analys och presentation av de olika 

regressionsmodellerna. 

 

Utifrån empirin vi presenterat av regressionsanalysen kan vi utläsa att eget kapital innan IFRS 

hade en korrelation på .582 och efter implementeringen av IFRS var korrelationen .726. Detta 

innebär att det positiva sambandet mellan börsvärde och eget kapital har blivit starkare under 

perioden efter implementeringen av IFRS. Resultaten visar att även korrelationen mellan 

börsvärde och redovisat resultat har ökat från .650 till .779. Alltså har båda variablerna var för 

sig ett förhållandevis starkt positivt samband med börsvärdet. Vidare kan konstateras att 

redovisat resultat har ett starkare samband gentemot börsvärdet än eget kapital, detta innebär 

således att redovisat resultat samvarierar och således påverkar börsvärdet mer än eget kapital.  

 

Eftersom det är aktiemarknadens aktörer som påverkar hur börsvärdet utvecklas kan vi tolka 

det som att dem tar hänsyn till redovisat resultat i högre grad än eget kapital när de väljer 

placeringsalternativ. Utifrån resultatet kan det även diskuteras om redovisningen kan anses vara 

mer resultaträkningsorienterad än vad den är balansräkningsorienterad. Detta innebär att det är 

poster i resultaträkningen speglar börsvärdet mest korrekt. Då redovisat resultat har högre 

korrelationsvärde än vad eget kapital har, kan detta anses vara ett legitimt resonemang. Med 

hänvisning till tidigare forskning kan vi konstatera att redovisningen tenderar att vara olika 

utformad, inom gränserna för vad som anses korrekt, beroende på organisationens viktigaste 

intressentgrupp.  
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När vi studerar hur korrelationen har utvecklats för de enskilda variablerna finner vi det 

intressant att se är att korrelationen mellan börsvärde och eget kapital har ökat med .144 och 

korrelationen med redovisat resultat har ökat med .129 efter införandet av IFRS. Detta innebär 

att korrelationen på eget kapital har ökat mer än redovisat resultat efter införandet av IFRS. 

Detta skulle kunna vara ett bevis på att redovisningen är på väg att bli mer 

balansräkningsorienterad än vad den tidigare har varit.  

 

Innan IFRS har båda variablerna tillsammans en korrelation på .671 och efter IFRS en 

korrelation på .815. Detta innebär att sambandet i regressionsanalysen för båda variabler har 

ökat. Vi anser att det är viktigt att påpeka att vi under studien undersökt en relativt lång 

tidsperiod och att vi utifrån detta kunnat urskilja ovan nämnda trend. Vi kan däremot ej uttala 

oss angående kring hur korrelationen har utvecklats under kortare perioder. Med hänvisning till 

tidigare forskning kan vi påpeka är att det troligtvis inte finns samma typ av korrelation på kort 

sikt då marknaden tenderar att röra sig i våg med nyheter och förväntningar. Detta kan i sin tur 

innebära att korrelationen under någon period vart helt olika resultaten som presenterats och vi 

kan således inte heller utesluta att korrelationen någon gång varit negativ. Syftet med studien 

var däremot att studera perioderna innan och efter införandet av IFRS och vi har kunnat komma 

fram till att på längre sikt finns det ett starkt positivt samband mellan den undersökta 

informationen i årsredovisningarna och börsvärdet. Alltså innebär detta att 

regressionsanalysens förmåga att estimera börsvärdet blir starkare desto längre mätperiod som 

undersöks. 

 

Utifrån empirin kan vi även utläsa att eget kapital innan IFRS hade en justerad förklaringsgrad 

på 33,7 procent och 52,6 procent efter införandet av IFRS. Detta innebär att variationen i 

börsvärdet efter införandet av IFRS förklaras till större del av eget kapital än innan. Även 

redovisat resultat har fått en högre justerad förklaringsgrad och ökat från 42,1 procent till 60,6 

procent. Detta innebär således att redovisat resultat är det av måtten som förklarar störst del av 

variationen i börsvärdet. För båda variablerna före införandet av IFRS var den sammanlagda 

justerade förklaringsgraden 44,7 procent och efter införandet av IFRS 66,4 procent, det är en 

total procentuell förändring på 21,7 procent. Tidigare studier har konstaterat att 

förklaringsgraden är att jämföra med värderelevansen. Detta innebär av våra resultat att 

värderelevansen har ökat markant i och med införandet av IFRS, såväl för de enskilda 

redovisningsmåtten som för måtten i helhet. 
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Enligt lutningskoefficienterna vi har kunnat observera utifrån regressionsanalysen kan vi 

konstatera ett β-värde på eget kapital som är 1.554 innan IFRS och 0.810 efter IFRS, samt att 

redovisat resultat hade ett β-värde på 14.748 innan IFRS och 5.193 efter IFRS. Denna 

minskning av β-värdena tror vi är en konsekvens av att det inte finns lika stora skillnader mellan 

bolag efter introduktionen av Large-cap, år 2007. Mellan åren 1999-2006 krävdes det ett 

börsvärde om minst 300 miljoner svenska kronor för att få vara listad på A-listen vilket innebär 

att  det fanns större variation från de minsta till de största företagen. Till exempel hade Nokia 

år 2000 ett börsvärde på 1980 miljarder SEK medans Ticket hade ett börsvärde på 309 miljoner 

SEK under samma år. När Large-cap trädde i kraft höjdes kravet på börsvärde till 1 miljard 

euro (cirka 8,5 miljarder SEK) för att vara listad på Large-cap. Detta ledde till att företag så 

som Ticket ej fick listas på Large-cap och således minskade storleksskillnaderna mellan de 

största och de minsta företagen på börslistan. Detta kan vara en förklaring till varför våra β-

värde har minskats så pass mycket och det blir således komplicerat för oss att dra några 

slutsatser kring β-värdena då utvecklingen beror på andra orsaker än vad vi studerat. Trotts 

detta kan dock konstateras att om redovisat resultat och/eller bokfört värde på eget kapital ökar, 

så ökar inte börsvärdet mer än vad det gjorde innan införandet av IFRS.  

 

6.2 Värderelevansen kopplat till teori 

Vi kan konstatera att företagen samspelar med en mängd olika intressenter och att alla 

intressenter värdesätter information olika mycket. Detta innebär dock inte att informationen är 

olika värderelevant, då vi tidigare definierat värderelevansen som associationen mellan 

redovisningsinformation och börskurs. Vi kan däremot koppla de olika gruppernas 

informationsbehov till de kvalitativa egenskaperna. I och med införandet av IFRS har stor vikt 

lagts vid att stärka kraven på de kvalitativa egenskaperna hos redovisningsinformationen och 

syftet med detta är, som vi tidigare har nämnt, att det ska bidra till en mer jämförbar och 

transparent finansiell rapportering samt även bidra till lägre transaktionskostnader vid 

utförandet av dessa rapporter. 

 

Att värderelevansen har ökat anser vi kan vara en konsekvens av att relevansen i 

redovisningsinformationen har ökat och således blivit mer användbar för användaren vid sitt 

beslutsfattande. Om beslutsfattaren tolkar informationen som mer relevant än tidigare skulle 

det betyda att redovisningen uppfattas som mer förstålig och att användaren känner sig mer 
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bekväm i att agera under dessa förhållanden. Detta i sin tur kan ha lett till att beslutsfattaren 

låter sig påverkas mer av redovisningsinformationen än tidigare.  

 

Validiteten hos redovisningsinformationen, det vill säga att redovisningsinformationen 

återspeglar de aspekter av verkligheten som den avser att återge på ett bättre sätt än tidigare, 

anser vi också vara en faktor till den ökade värderelevansen. Med validiteten i åtanke kan det 

diskuteras om den ökade värderelevansen har och göra med att rekommendationerna som IFRS 

publicerar har blivit allt mer tydliga för företagen och således enklare att följa då det inte finns 

lika mycket utrymme för självtolkningar. Mindre självtolkningar bör enligt oss leda till en högre 

validitet som innebär att rekommendationerna följs på samma sätt av 

redovisningsproducenterna. De nya rekommendationerna har bidragit till att det har blivit 

svårare att ”fuska” med till exempel verkliga värden på fastigheter som tidigare varit en känd 

post med utrymme för skära ner skattekostnader och dylik.  Dock finns det nya poster som till 

exempel IAS 40 som ger utrymme för att själv bestämma om företagen vill redovisa till verkligt 

värde eller till den faktiska kostnaden.63 

 

Neutraliteten hos redovisningsproducenterna anser vi också bör ha ökat, det skulle till exempel 

kunna vara att de inte sker omotiverat stora av- eller nedskrivningar i lika stor utsträckning som 

tiden innan implementeringen av IFRS. Runsten diskuterade i sin studie från 1998 att beroende 

på hur företagen värderar sina tillgångar så ger värderingsmetoden direkta effekter på 

marknadsvärdet. Vi anser därför att ökad värderelevans skulle kunna vara en direkt konsekvens 

av striktare krav på att företagen i sin finansiella rapportering följer de kvalitativa egenskaperna. 

 

Vidare kan diskuteras kring om verifierbarheten har lett till att värderelevansen ökat. Detta då 

bland annat kostnader samt värderingar av tillgångar och skulder ska på ett mer harmoniserat 

och trasperent vis än tidigare. En direkt konsekvens av detta som kan ha ökat värderelevansen 

är att vissa typer av värderingar måste ske genom oberoende värderare. Detta kan ha bidragit 

till att värderingarna sker på ett mer korrekt sätt och utelämnar spelrum för företagen som vi 

tidigare nämnt, där företagen tidigare har kunnat värdera sina tillgångar beroende på hur 

företagen vill presentera sitt resultat. Detta skulle även kunna ligga till grund i att vissa företag 

i olika branscher har svårt med att anpassa sig till IFRS regelverk. Beroende på bransch kan det 

skilja sig åt hur man värderar olika tillgångar och hur man traditionsmässigt har redovisat dessa. 

                                                 
63 Hjelström, A. och Schuster, W. (2011), s.69-88 
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Slutligen anser vi även att värderelevansen skulle kunna vara en konsekvens av att 

jämförbarheten har blivit bättre på så sätt att liknande affärshändelser och tillstånd ska redovisas 

på samma sätt för samtliga företag.  

 

Marknaden kan ha bidragit till att värderelevansen har ökat, som vi tidigare har nämnt så styrs 

börsvärdet utifrån aktiemarknaden. Eftersom aktörernas intressen ser olika ut så påverkar det 

också aktiernas utveckling. Högfrekvenshandel i form av "daytraders" och algoritmisk handel 

påverkar aktiebildningen men agerar oftast på kort sikt och på små kursförändringar samt att 

det således kan ge en missvisande utveckling på börsvärdet. Högfrekvenshandel förutsätter en 

varierande aktiekurs med korta tidsintervaller och att man därför kan anta att denna grupp av 

investerare varken vill eller kan utgå från företagens rapporter vid snabba investeringsbeslut. 

Detta är även starkt kopplat med begreppet marknadseffektivitet, eftersom vid fullständig 

effektivitet är börspriset på en aktie lika med dess motiverade värde, vilket i sin tur innebär att 

handla på små kursförändringar och nyheter inte ger aktörerna någon markant fördel.  

 

Eftersom vi har studerat börsvärdet under en längre tidsperiod så ger det en mer rättvisande bild 

av företagens börsvärde och minimerar således risken för aktiemanipulation. Dessutom anser 

vi att den ökade värderelevansen kan ha bidragit till att det blivit svårare med 

högfrekvenshandel att utnyttja och handla på små kursförändringar efter att implementeringen 

av IFRS har ägt rum. 
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6.3 Jämförelse med tidigare studier 
Resultaten i vår studie kan kopplas till Forsgårdh och Hertzens (1975) studie om värderelevans, 

där resultatmåtten, i vårt fall redovisat resultat, är det mått som har varit mest värderelevant 

gentemot börsvärdet. De använde sig av årsredovisningar och delårsrapporter för att genomföra 

studien vilket ger en hög tillförlitlighet då börsvärdet anpassar sig efter att de finansiella 

rapporterna har offentliggjorts. Detta beror på att Sveriges redovisning har varit 

resultaträkningsorienterad över en längre tidsperiod. Men som vi tidigare nämnde ökar 

värderelevansen på bokfört eget kapital allt mer, vilket skulle kunna leda till att redovisningen 

håller på att bli mer balansräkningsorienterad. 

 

Enligt Black och Whites (2003) studie kan vi relatera våra resultat till aktiemarknaden i USA. 

Där kom de fram till att information om resultatmått har högre värderelevans än information 

om bokfört värde på eget kapital. Enligt deras studie antyder resultaten att redovisningen är mer 

inriktad mot de privata ägarna och till exempel inte till bankerna och företagsgrupper som i 

Tyskland och Japan. Vidare menar de även att de privata investerarna är mest intresserade av 

korsiktiga vinster vilket tenderar att göra redovisningen mer resultaträkningsorienterad.  

 

Ovanstående resonemang anser vi dock blir missvisande att applicera på den svenska 

aktiemarknaden då de flesta företag som vi har studerat till stor del är finansierade via banker 

och andra bolag. Detta borde egentligen innebära att redovisningen ska vara riktad mot dessa 

intressenter. Samtidigt så är implementeringen av IFRS ett försök att få redovisningen mer 

riktad mot alla olika intressenter och inte enbart mot företagens största ägare. 

Redovisningsstandarderna har trotts allt sin grund i den anglosaxiska traditionen. Enligt vår 

studie skulle det förutom värderelevansen inte betyda att det har blivit någon skillnad av hur 

redovisningen har varit riktad tidigare då resultatmåtten under en längre tidsperiod har haft 

högre värderelevans än bokfört eget kapital.  

 

Det kan konstateras att slutsatser i studien utförd av Devalle med flera, angående 

värderelevansen efter införandet av IFRS i Europa, både kan likställas men även skiljas med 

resultaten i vår studie. Likheterna är att de kom fram till att resultatmåtten har fått ökad 

värderelevans efter implementeringen av IFRS, vilket även vårt resultat påvisar. Skillnaden är 

att deras resultat tyder på att bokfört värde på eget kapital har minskat för samtliga studerade 

länder medan resultaten i vår studie visar på att värderelevansen på eget kapital har ökat. 

Slutligen kom Devalles (2010) fram till att värderelevansen hade minskat i länder så som 
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Tyskland, Spanien och Italien, medans den hade ökat i Storbritannien och Frankrike. Frankrike 

har tidigare tillhört den kontinentala redovisningstraditionen vilket även Sverige gjort. Detta 

skulle kunna innebära att de länder som tidigare tillhört den kontinentala 

redovisningstraditionen påverkas annorlunda än vad länder som tidigare tillhört den 

anglosaxiska redovisningstraditionen gör. Mer dramatiska omställningar skulle kunna ge större 

påverkan på hur redovisningsinformationen uppfattas, och således mer tydliga förändringar 

kring utvecklingen av värderelevansen. 
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7. Slutsatser  

För att besvara frågeställningen om hur bokfört värde på eget kapital samt redovisat resultat 

påverkar marknadsvärdet för svenska bolag, har vi kommit till slutsatsen att både bokfört värde 

på eget kapital samt redovisat resultat har ett starkt positivt samband med marknadsvärdet. Vi 

har observerat att detta även var fallet innan införandet av IFRS, men sambanden tycks ha 

stärkts ytterligare. Detta innebär i sin tur att företagens finansiella rapporter kan anses fånga 

mer adekvat information, för de berörda intressenterna än innan.  

 

Med utgångspunkt i vad vi har presenterat under empiri- och analysavsnitten kan vi besvara vår 

andra frågeställning. Båda måtten är att anse värderelevanta både innan och efter införandet av 

de nya regelverken. Värderelevansen har däremot blivit än mer tydlig för stora bolag, listade på 

Large-cap, efter IFRS. Vi har, som påpekades i analysen, även kommit till slutsatsen att bokfört 

värde på eget kapital har utvecklats positivt i högre grad än redovisat resultat. Däremot anser vi 

att det är av betydande vikt att förstå att redovisat resultat påverkar värdet på eget kapital. Detta 

kan därför bli något missvisande, med andra ord kan utvecklingen i bokfört värde på eget kapital 

till viss del förklaras genom ökad värderelevans för redovisat resultat. Som vi nämnde under 

avsnitt 5.2.1 är dessa oberoende variabler dock fullt applicerbara för studien då ingen 

autokorrelation föreligger. 

 

I vår studie har vi kommit fram till slutsatsen att värderelevansen för måtten har ökat och detta 

är en direkt konsekvens av ökat fokus på de kvalitativa egenskaperna i företagens redovisning. 

Detta innebär således att redovisningsstandarder har skapat en transparens på marknaden vilket 

gynnar såväl företag som aktiemarknadens aktörer. IFRS försök att skapa en global 

harmonisering har även öppnat upp möjligheter för utländska finansiärer att investera på 

Stockholmsbörsen. Detta i sin tur är endast möjligt då jämförbarheten har blivit bättre, 

standarderna har medfört att redovisningspraxis i Europa har blivit mer enhetlig.  
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7.1 Studiens bidrag 

Eftersom det tidigare i Sverige inte har framförts särskilt mycket forskning kring 

värderelevansens utveckling efter införandet av IFRS, är denna studie ett försök att både bidra 

till en bredare forskningsgrund men även att belysa forskningsområdet som helhet. Studiens 

resultat har bidragit till att öka förståelsen kring begreppet värderelevans samt hur 

värderelevansen för undersökta mått har utvecklats under mätperioden 1999-2010 i Sverige.  

 

Studiens syfte har ej varit att undersöka internationella skillnader i redovisningspraxis, dock 

anser vi att studien ändå lyckats belysa de intressanta internationella skillnader som har 

uppkommit i och med införandet av IFRS. Införandet har i vissa länder inneburit en minskad 

värderelevans och i andra länder, så som Sverige, har värderelevansen ökat. Studien ger också 

indikationer på att Sveriges redovisning håller på att förändras vad det gäller de 

redovisningsmått vi har haft för avsikt att mäta. 

 

7.2 Förslag till vidare forskning 

Då denna studie har grundat sig i ett antagande om en informationseffektiv aktiemarknad, anser 

vi att det skulle vara intressant att genom en noggrann undersökning konstatera hur detta 

antagande är riktigt eller ej.  

 

Vi anser dessutom att det skulle vara av intressant att genom en liknande metod som i denna 

studie undersöka en större population och på så sätt få mer generaliserbara resultat. Detta skulle 

exempelvis kunna utföras genom en undersökning av såväl Small-, Mid- och Large-cap. Det 

skulle dessutom vara intressant att undersöka andra mått för att på så sätt eventuellt kunna se 

andra samband än vad vi funnit i denna studie. Exempel på mått skulle kunna vara redovisat 

resultat rensat från extraordinära poster eller räntabilitet på eget kapital då detta är mått anses 

vara betydande för investerarna i beslutsprocessen. 
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Bilaga 1  

 

Data innan IFRS 

 

 
 

Correlations 

 Standardized 

Predicted Value 

Standardized 

Residual 

Standardized Predicted 

Value 

Pearson Correlation 1 ,000 

Sig. (2-tailed)  1,000 

N 361 361 

Standardized Residual 

Pearson Correlation ,000 1 

Sig. (2-tailed) 1,000  

N 361 361 
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Data efter IFRS 

 

 

 

Correlations 

 Standardized 

Predicted Value 

Standardized 

Residual 

Standardized Predicted 

Value 

Pearson Correlation 1 ,000 

Sig. (2-tailed)  1,000 

N 354 354 

Standardized Residual 

Pearson Correlation ,000 1 

Sig. (2-tailed) 1,000  

N 354 354 
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Bilaga 2  

Data innan IFRS 

 

 

Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value -118645,9063 421219,5938 66702,5588 79555,68965 354 

Residual -243483,98438 332618,78125 ,00000 56608,97903 354 

Std. Predicted Value -2,330 4,456 ,000 1,000 354 

Std. Residual -4,289 5,859 ,000 ,997 354 

a. Dependent Variable: BörsvärdeMKR 
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Data efter IFRS 

 

 

Residuals Statisticsa 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted Value -210747,6719 694373,0625 65545,5016 127774,47869 361 

Residual -527045,87500 1378220,25000 ,00000 141113,81710 361 

Std. Predicted Value -2,162 4,921 ,000 1,000 361 

Std. Residual -3,725 9,740 ,000 ,997 361 

a. Dependent Variable: BörsvärdeMKR 
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Bilaga 3  
 

Data innan IFRS 
 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,671a ,451 ,447 141507,44078 1,811 

a. Predictors: (Constant), ResultatMKR, EgetKapitalMKR 

b. Dependent Variable: BörsvärdeMKR 

 

 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 
5877474265665

,586 
2 

2938737132832

,793 
146,758 ,000b 

Residual 
7168719375232

,789 
358 

20024355796,7

40 

  

Total 
1304619364089

8,375 
360 

   

a. Dependent Variable: BörsvärdeMKR 

b. Predictors: (Constant), ResultatMKR, EgetkapitalMKR 

 

 

 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) -3698,588 9026,751  -,410 ,682   

EgetKapitalMKR 1,554 ,365 ,239 4,255 ,000 ,488 2,050 

ResultatMKR 14,748 1,726 ,479 8,545 ,000 ,488 2,050 

a. Dependent Variable: BörsvärdeMKR 
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Data efter IFRS 

 

 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-Watson 

1 ,815a ,664 ,662 56770,02908 1,783 

a. Predictors: (Constant), ResultatMKR, EgetKapitalMKR 

b. Dependent Variable: BörsvärdeMKR 

 

 

 

 

ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 

Regression 
2234175037520128

770,000 
2 

1117087518760064

380,000 
346,616 ,000b 

Residual 
1131215506963176

190,000 
351 

3222836202174291

,000 

  

Total 
3365390544483305

000,000 
353 

   

a. Dependent Variable: BörsvärdeMKR 

b. Predictors: (Constant), ResultatMKR, EgetKapitalMKR 

 

 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 13434,657 3809,691  3,526 ,000   

EgetKapitalMKR ,810 ,105 ,344 7,712 ,000 ,483 2,072 

ResultatMKR 5,193 ,435 ,532 11,941 ,000 ,483 2,072 

a. Dependent Variable: BörsvärdeMKR 

 

 


