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Sammanfattning 

Finansiella rapporter står till grund för olika användare för att underlätta beslutsfattandet kring 

företaget och aktieköp/-sälj beslut. IASB som är internationella standardsättare, är de som 

upprättar standarder kring hur redovisningen ska ske världen över för att redovisningen ska vara 

homogen. Även om redovisningsreglerna är utförda på samma sätt så tolkas de olika av olika 

användare, det vill säga olika redovisningsmått ger olika värderelevans beroende på redovisnings 

intressenter.  

Syftet med denna studie är att ta reda på vilket redovisningsmått som är mest värderelevant i den 

svenska aktiemarknaden. Redovisningsmåtten som undersöks i denna studie är bokfört värde på 

eget kapital samt årets resultat i jämförelse med marknadsvärde på eget kapital.  

Studien avgränsas till att undersöka börsnoterade företag på Large Cap. Sammanlagt undersöktes 

60 företag. Årsredovisningar från perioden 2008 till 2012 kommer att undersökas. 

Undersökningen genomfördes med hjälp av en kvantitativ metod. För att kunna mäta det 

statistiska sambandet har en linjär samt multipel regressionsanalys utförts. 

Undersökningen visar att bokfört värde på eget kapital ger mer värderelevant information än 

årets resultat. Detta tyder även på att den svenska marknadens intressenter lägger mer vikt på 

eget kapital än redovisat resultat. 

Efter den genomförda undersökningen kom uppsatsförfattarna fram till att det finns ett samband 

mellan marknadsvärdet på eget kapital, netto resultatet och bokfört värde på eget kapital. Vidare 

har uppsatsförfattarna konstaterat att bokfört värde på eget kapital är mer värde relevant i 

förhållande till marknadsvärdet på eget kapital än netto resultatet. 

  



 

 

Abstract 

 

Financial reports are the basis for different users in order to facilitate decision-making in the 

company and share purchases / -sell decision. IASB is international standard setters and those 

who establish standards regarding how the report should be made around the world and make the 

report homogeneous over the word. Although accounting is performed in the same manner as 

they are interpreted differently depending on different users, different accounting measures give 

different value relevance depending on the stakeholders. 

The purpose of this study is to find out which accounting measures that are most value relevant 

in the Swedish stock market. Accounting dimensions examined in this study is the book value of 

equity and earnings in comparison with the market value of equity. 

The study is limited to examining listed companies on the Large Cap. A total of 60 companies 

were investigated. Annual reports from the period 2008 to 2012 will be examined. 

The survey was studied with a quantitative method. To measure the statistical relationship has a 

linear and multiple regression analysis performed. 

The survey shows that the book value of equity gives more value relevant information than 

earnings. This also indicates that the Swedish market stakeholders put more weight on equity 

than reported earnings. 

After the completion of the study the authors came to the conclusion that there is a correlation 

between the market value of equity, net income and book value of equity. Furthermore, the 

authors found that the book value of equity is more value relevant in relation to the market value 

of equity than net income. 
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1. INLEDNING 

I detta kapitel ges en beskrivning av bakgrunden till studien samt problematiken kring 

värderelevansen på redovisningsinformationen, frågeställningen, studiens syfte samt 

avgränsningar.   

1.1 BAKGRUND  

Under årens gång och historiskt sätt har olika så kallade ”skandaler” uppkommit då det 

förekommit bland annat olika börskrascher. Förklaringen och anledningarna man har haft har 

varit att redovisningen inte varit tillräckligt jämförbar, transparent och tillförlitlig. (Johansson & 

Östman 1995)  

 

Johansson och Östman (1995) nämner vidare att valet av redovisningsinformation både internt 

och externt har utvecklats som resultat för de olika skandaler som har uppkommit. Utvecklingen 

av redovisningsinformationen har stärkts med fokus på redovisning ur yrkesmässiga, personliga 

och investerarsynpunkt. Sundgren et al (2013) beskriver att den interna redovisningen har som 

mål att förse information inom företaget till bland annat företagsledningen. Den externa 

redovisningen är den redovisnings typ som är tillgänglig för intressenter och allmänheten och 

ligger till grund för den här studien. Externredovisning ska vara relevant, tillförlitlig och 

redovisas med försiktighet. Detta för att det är den externa redovisningen som står till grund för 

de utomstående att ta beslut, underlaget för att kunna ta besluten förutser att det är felfritt 

skapade (Johansson & Östman 1995). 

 

Det finns två olika redovisningstraditioner, närmare bestämt anglosaxisk och kontinental 

tradition. Det som kännetecknar de olika traditionerna är dess olika finansieringskällor och 

redovisning och beskattningsreglerna i landet (Smith 2006). Det som skiljer de olika 

traditionerna åt är främst finansieringskällan, det vill säga om finansieringen av företaget skett 

med aktiekapital eller upplånat kapital. Den kontinentala traditionen kännetecknas av att företag 

finansieras genom lån och den anglosaxiska traditionen kännetecknas av att man finansierar 

företaget genom aktiekapital. I tidigare studier har Nobes (1998), som har forskat inom området, 
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även identifierat andra förhållanden där utmärkelsen av de olika traditionerna framgår. Dessa är 

bland annat att man i anglosaxiska länder har så kallad ”case law” som innebär att redovisningen 

inte följs punktligt i enlighet med lagar utan man följer mer sedvanerätt. Sedvanerätten har 

framställts genom sedvänjor och sedan kompletterats genom precedensfall i domslut. Den 

kontinentala traditionen kännetecknas av så kallad ”code law” som innebär att reglerna är 

bestämda genom lagstiftning. Denna tradition är starkt påverkad av skattereglerna. (Escaffre & 

Sefsaf 2011) 

 

Traditionella aspekterna står mer sannolikt för hur redovisnings reglering sker än om själva 

innehållet i redovisningsreglerna. (Escaffre & Sefsaf 2011) 

 

Tidigare har redovisningen utvecklats och reglerats på en nationell nivå. Allt efter 

globaliseringen och utbytet mellan olika länder har stora skillnader upptäckts på utformningen av 

redovisningen. De stora skillnaderna skapade problem främst på aktiemarknaden eftersom 

investerare då fick problem med att jämföra olika företag. För att undvika svårigheterna 

behövdes det att man på en internationellnivå strävade efter att minska skillnaderna och ha en 

mer harmoniserad redovisning. År 1973 bildades IASC av olika länder där man utvecklade 

standarder för redovisningen. År 2001 ombildade man IASC och namngav det som IASB. När 

IASB skapades var det fler som backade upp det från näringslivet. Standarderna som utges av 

IASB kallas idag för IFRS. Fram till 2002 var IASC s standarder en självklarhet för noterade 

bolag inom EU för att ha en harmoniserad redovisning. EU tog sedan beslutet att efter 2005 ska 

alla noterade bolag tillämpa IFRS regelverk för samtliga noterade bolags koncernredovisning. 

Idag är det över 100 länder som använder sig av IFRS och de blir allt fler. I USA har man en 

annan normsättare som kallas för FASB men även de har ett betydande samarbete med IASB för 

att i framtiden ha en bättre harmonisering. (Marton et al. 2013) 

 

Historiskt har Sverige tillhört den kontinentala traditionen då redovisningsreglerna styrts för det 

mesta genom lagar och regler. Genom den omfattande globaliseringen har även traditionen i 

Sverige reformerats och påverkas idag mer av den anglosaxiska traditionen. Det som återstår från 

den kontinentala traditionen är reglerna och kopplingen mellan redovisning och beskattning. 

Koncerner omfattas idag inte av redovisnings och beskattningsreglerna. I koncerner belastar man 
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balans- och resultaträkningen när det till exempel gäller obeskattade reserver och man har inte 

några bokslutsdispositioner. (Smith 2006) 

 

Även om redovisningen allt mer har lämnat det kontinentala traditionen bakom sig och företag 

använder sig utav den anglosaxiska IFRS:s föreställningsram kan man se att den kontinentala 

traditionen finns fortfarande kvar till viss del. Företag som befinner sig i länder med en tidigare 

kontinental tradition har den typen av redovisning och tankesätt djupt rotad i sig. Nobes (2006) 

nämner vidare att IFRS till stor del bygger på egna antaganden och möjligheter att välja själv, 

därför kan företag rent av fortsätta att ha den kontinentala tanken kvar när man redovisar, där 

även intressenter av företaget har en kontinental tankesätt kvar när till exempel värderar 

aktiepriset. 

 

Det sker dagligen stora mängd transaktioner i företag. För att kunna kontrollera dessa 

transaktioner behöver företag upprätthålla finansiella rapporter. De finansiella rapporterna ska 

förse mottagarna med rätt och jämförbar information om företaget för att de ska kunna ta beslut. 

(Smith 2006) 

 

IASB anger i sin föreställningsram att harmonisering på bästa sätt kan åstadkommas genom att 

man fokuserar på de finansiella rapporterna och upprättar de i syfte att förse information som är 

lämplig vid ekonomiska beslut. Informationen ska vara beslutsunderlag för olika parters 

agerande i olika ekonomiska situationer kopplade till företaget. Vidare kallar föreställningsramen 

de olika parterna för användare. Dessa användare är nuvarande och potentiella investerare, 

långivare, andra kreditutgivare, leverantörer, kunder, statliga myndigheter och samhället i övrigt. 

De olika användarna har som mål att ta hänsyn till informationen ur de finansiella rapporterna 

för sina egna och skilda mål. (IFRS/IAS 2009) 

 

Det finns olika kvalitativa och grundläggande antaganden som börsbolagen är tvungna att följa i 

och med verkställandet av IFRS. De fyra viktigaste är begriplighet där det menas att 

informationen som ges ut ska vara begriplig och enkelt för användaren att förstå, informationen 

som ges ut ska även ha relevans för användare. Sedan finns tillförlitlighet där det menas att 

informationen ska vara pålitlig och inte vinklat på något sätt. Det fjärde antagandet är 
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jämförbarhet där informationen ska bland annat gå att jämföra över tidsperioder och mellan olika 

företag. (IFRS/IAS 2009)  

 

Smith (2006) nämner den finansiella rapporteringen som en ekonomisk aktivitet i sig, det vill 

säga att det är en kostnadsfråga som man ska väga gentemot nyttan man får av den. Olika 

intressenter har olika informationsbehov vilket gör det svårt att mäta värdet av informationen, det 

vill säga värderelevansen. Värderelevans är närmare bestämt redovisningsinformationens 

förmåga att skildra bolagets värde. När en redovisningsinformation kan påverka beslutsfattandet 

hos mottagaren av informationen är den värderelevant. Är det aktiemarknaden som är 

mottagaren av informationen ska redovisningsinformationen tillfredsställa dessa intressenters 

behov av information för att den ska vara värderelevant. Uppsatsförfattarna anser att 

redovisningsinformation, efter införandet av IFRS bör ha en ökad inflytande över användarnas 

agerande idag, det vill säga informationen är mer värderelevant. 

 

Det har tidigare gjorts omfattande studier inom ämnet värderelevans där man mäter 

värderelevansen av eget kapital och resultat. Dessa studier har visat att de två olika posterna har 

stor betydelse för företagets marknadsvärde. (Smith 2008). I Sverige har det däremot inte gjorts 

så mycket forskning kring ämnet värderelevans på högre nivå. 

 

Tidig forskning inom området var främst inriktat på årets resultat men det har varit en trend 

under de senaste åren att även inkludera bokfört värde på eget kapital som en ytterligare variabel. 

Med ett ökat fokus på värderelevans har dessa redovisningsmått blivit allt mer användbar av 

näringslivet som indikatorer på ekonomiska resultat. Givet dessa trender, är det relevant att fråga 

sig hur väl dessa mått reflekterar värderelevant information. (Smith 2008)  

 

Anledningen till att man väljer årets resultat är att den sammanfattar resultaträkningen medan 

bokfört värde på eget kapital sammanfattar balansräkningen (Black & White 2003). Denna studie 

ska därför lägga fokus på att mäta hur värderelevant redovisningsinformationen är för eget 

kapital och årets resultat. 
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Denna studie utgår främst ifrån Black & White (2003) studie där de går igenom värderelevansen 

av eget kapital och årets resultat i förhållande till marknadsvärdet på eget kapital. Det de gör är 

att de jämför mellan olika länder som har olika system men i den här studien ska det vara endast 

den svenska marknaden som ska undersökas. Uppsatsförfattarna har även använt sig av andra 

studier med liknande drag. (Collins et al. (1997), Ali och Hwang (1999), Smith (2008)) 

1.2 PROBLEMFORMULERING 

Kravet på att företagens finansiella rapporter ska innehålla både en resultaträkning och 

balansräkning är en viktig institutionell del i den finansiella rapporteringen. Det här kravet 

förutsätter att både resultaträkningen och balansräkningen uppfyller olika roller och att båda två 

tillsammans ger en komplett information. Men trots att både balansräkningen och 

resultaträkningen ger värderelevant information, har balansräkningen rollen att underlätta 

beslutet när det gäller lån och uppföljning av företagets skulder. Balansräkningen uppfyller den 

här funktionen genom att tillhandahålla information om företagets likviditet. Däremot har 

resultaträkningen funktionen att förse information som hjälper att värdera eget kapitalet. 

Resultaträkningen uppfyller denna roll genom att tillhandahålla information om företagets 

vinstmöjligheter, dvs. orealiserade nettotillgångar. (Barth et al 1998) 

 

Enligt tidigare studier finns det två möjliga orsaker för skillnader i värderelevansen som man får 

från resultaträkningen och balansräkningen. Den första orsaken är att investerare i vissa länder 

föredrar en viss typ av redovisningsinformation framför en annan typ beroende på institutionella 

och traditionella faktorer. Exempelvis, när investerarna är stora institutioner som är både 

långivare och investerare i företagen. Således i första fallet blir resultaträkningen mindre viktigt 

än balansräkningen på grund av att den inte kan tillhandahålla den information som krävs av 

investerarna men däremot kan balansräkningen tillfredsställa med upplysningar som klargör 

företagets ställning för investerarna. Andra orsaken kan bero på redovisningens egenskaper som 

utformas så att det framgår relevant information för investerarna som de kan hitta i 

balansräkningen. (Black & White 2003) 

 

I det bankbaserade systemet ligger fokus på långvariga och nära relationer med företag, medan i 

det marknadsbaserade systemet fokuseras det på kortsiktiga avkastningar. Ett sammanfattande 



 

6 
 

mått på balansräkningen är bokfört värde på eget kapital. Däremot återspeglar resultatet de 

vinster som genererats i företaget under den senaste perioden och inte nödvändigtvis en 

återspegling av långsiktig förmögenhetsbildning, men det ger information om företagets senaste 

investeringar. (Franks and Mayer, 1997) 

 

På grund av det ovan nämnda kan uppsatsförfattarna tolka att de finansiella rapporterna 

företagen upprättar för de externa investerarna är samma typ och samma regler. Men även om 

det är samma typ och regler så är det de socioekonomiska förhållanden och lagen som ändrar sig 

vilket gör att olika investerare och dess behov har skillnaderna i sin åtanke när de tar beslut. 

 

Tidigare studier har konstaterat att det finns ett statistiskt samband mellan olika redovisningsmått 

och marknadsvärdet på bolag i börsen. Det är viktigt att förstå innebörden av värderelevans vid 

dessa studier, det är värderelevansen som sätter priset för marknadsvärdet på aktierna. Därför ska 

uppsatsförfattarna försöka mäta hur värderelevansen på eget kapital och resultat återspeglas i 

marknadsvärdet på eget kapital för företag noterade på den svenska aktiemarknaden. 

 

Utifrån tidigare studier har resultatet även visat att både eget kapital och årets resultat påverkar 

stor del av aktiepriset (Smith 2008). Uppsatsförfattarna anser att det kan vara svårt att hålla koll 

på både resultaträkningen och balansräkningen. Därför anser uppsatsförfattarna att undersöka 

vilket redovisningsmått som är mest värderelevant för aktiepriset kan göra det enklare för 

intressenter att ta beslut. Anledningen till att man väljer årets resultat är att den sammanfattar 

resultaträkningen medan bokfört värde på eget kapital sammanfattar balansräkningen (Black & 

White 2003). 

 

Som tidigare nämnt under avsnitt 1.1 är redovisningen idag baserat på IFRS:s föreställningsram 

som är av en anglosaxisk karaktär. I Sverige var det tidigare den kontinentala traditionen som var 

utmärkande då redovisningen styrdes av statliga lagar och regler. Men även idag när Svenska 

företag använder sig utav IFRS så kan det enligt Nobes (2006) finnas kvar tecken på en 

kontinental tankesätt eftersom både företag och intressenter har det tankesättet kvar i sig. Målet 

med denna studie är att undersöka den svenska marknaden för att se om intressenter av företaget 

lutar åt den kontinentala eller den anglosaxiska. Om man har detta i sin åtanke bör studien 
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resultera i att bokfört värde på eget kapital har en bättre relevans än året resultat då Sverige 

härstammar från en kontinental tradition. 

 

1.3 FRÅGESTÄLLNINGAR 

      

• Är bokfört värde på eget kapital ett värderelevant redovisningsmått i förhållande till 

marknadsvärdet på eget kapital i den svenska aktiemarknaden? 

 

• Är årets resultat ett värderelevant redovisningsmått i förhållande till marknadsvärdet på 

eget kapital i den svenska aktiemarknaden? 

 

• Hur förändras värderelevansen när både eget kapital och årets resultat mäts i förhållande 

till marknadsvärdet på eget kapital? 

1.4 SYFTE  

Syftet med denna studie är att ta reda på vilket redovisningsmått som är mest värderelevant i den 

svenska aktiemarknaden. Redovisningsmåtten som undersöks i denna studie är bokfört värde på 

eget kapital samt årets resultat i jämförelse med marknadsvärde på eget kapital.  

1.5 AVGRÄNSNINGAR   

Studien avgränsas till att undersöka företag som är börsnoterade på Nasdaq Omx Stockholm, 

Large Cap. Dessa företag upprättar årsredovisningen enligt IASB:s redovisningsstandarder. 

Tidsperioden på undersökningen är årsredovisningar från perioden 2008 till 2012.  
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2 TEORETISK REFERENSRAM 

Under det här kapitlet presenteras vilka teorier som ligger till grund för denna studie. Här 

redogörs för teorier, regler och standarder som behandlar området kring värderelevans för att 

kunna uppfylla studiens syfte.  

2.1 EXTERN REDOVISNING 

Själva begreppet redovisning delas upp i två delar, internredovisning och externredovisning. Den 

interna redovisningen har som syfte att tillhandahålla de interna beslutsfattarna underlag om 

företagets ekonomi (Falkman 2000). Extern redovisning ska främst förse information till olika 

utomstående intressenter som grund för deras beslut i ekonomiska frågor. Rollen för den externa 

redovisningen är att den ska minska informationsklyftorna mellan företagets ekonomi och olika 

användare av redovisningsinformationen (Sundgren et al. 2013). Det som skiljer de åt som mest 

är att de utomstående är tvungna att lita på den externa redovisningen (Falkman 2000). Den 

centrala frågeställningen man har inom den externa redovisningen är: 

”Vilken information om ett företags ekonomi behöver intressenter och har alla intressenter 

samma information?”( Sundgren et al 2013 s. 21 & 22) 

Enligt IASB:s föreställnings ram ska den externa redovisningen förse information om företagets 

finansiella tillstånd, resultat och förändringar i det ekonomiska tillståndet. För att kunna 

analysera lönsamheten i ett företag kan man använda sig av olika mått som vanligtvis kan göras 

med hjälp av olika nyckeltals beräkningar (Sundgren et al. 2013).  

Det finns olika användare av den externa redovisningen. De olika användarna är aktieägare, 

kreditgivare, statliga myndigheter, leverantörer, kunder, anställda och samhället i övrigt. Dessa 

olika användare har olika syften och därför varierar deras informationsbehov av företagens 

externa redovisning, som har till mål att tillfredsställa de olika användarnas behov. Aktieägare 

kan till exempel ha aktier i ett noterat bolag som har flera aktieägare, därför är det av stor vikt att 
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de förses med redovisningsinformation om företaget för att få en bild på företagets tillstånd. 

(Sundgren et al. 2013)  

Dessa intressenter framgår av figuren nedan: 

Figur (1) olika intressenter för företaget och dess kopplingar. (Johansson et al, 2013) 

  

För att de olika intressenterna ska kunna ta olika beslut behöver redovisningen även olika 

kvalitativa egenskaper. Dessa egenskaper kommer uppsatsförfattarna att gå igenom vid nästa 

avsnitt. (2.2) 

���	��	�����
���� ��

Varför finns redovisning?
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1
I Venedig på 1400-talet var det finansiären som var den viktiga intressenten  
för företag, och därmed också den huvudsakliga mottagaren av redovisning. 
Finansiären är fortfarande en viktig intressent, men moderna företag har en 
mängd ytterligare intressenter. 

För samtliga intressenter utgör redovisningen ett underlag för ekonomiska 
(och eventuellt icke-ekonomiska) beslut. Dessa beslut får ekonomiska kon-
sekvenser, dels för enskilda aktörer i ekonomin (för intressenten själv, vilket 
är på en mikronivå), dels för ekonomin i stort (vilket innebär konsekvenser 
på en makronivå). Vi går nu igenom de intressenter som anges i figur 1–1, 
inklusive vilka beslut de tar där redovising utgör ett underlag, samt redovis-
ningens effekter på både mikro- och makronivå.

Ägare och börs

Företagets ägare utgör en viktig finansiär för företagen. Ägarna tillför kapi-
tal och i gengäld får de avkastning tillbaka, till exempel i form av utdelning. 
Ägarna har en särställning bland företagets intressenter, eftersom de kontrol-
lerar företaget. De beslutar om att starta och stänga företag och det är ägarna 
som har överordnad rätt att besluta om företagets strategi. 

* Service inkluderar exempelvis rättsväsende och statistik. Effekter kan vara miljömässiga och 
sociala effekter av företagets aktiviteter.

Figur 1–1. Företaget och dess intressenter.

Övr. myndigheter
Allmänheten

Leverantörer

Ägare och börs
Kreditgivare

Anställda

Taxeringsbeslut

Skatteverket

Pengar
Produkter

Avk
as

tn
in

g
Kap

ta
l

Ef
fe

kt
er

*

Opi
ni

on

Se
rv

ic
e*

In
fo

rm
at

io
n

A
vk

as
tn

in
g

K
ap

it
al

Arbetskraft

Lön + förmåner

Pengar

FÖRETAGET
Pengar

Produkter
Kunder



 

10 
 

2.2 REDOVISNINGENS GRUNDLÄGGANDE KVALITATIVA PRINCIPER 

Man kan utforma finansiella rapporter på olika sätt.  Detta gör att olika rapporter har olika 

användning för intressenter, för att göra redovisningen användbar för intressenter har IFRS 

föreställningsram krav på egenskaper för att redovisningen ska vara användbar. Först och främst 

ska redovisningen ske enligt bokföringsmässiga grunder, det vill säga att man ska redovisa en 

transaktion så fort det inträffar istället för att göra det när betalningen sker. Detta anser 

standardsättarna att det ger en bättre framtidsåskådning. (Marton et al. 2013) Sedan framgår 

kvalitativa egenskaper på redovisningen, dessa är: Begriplighet, Relevans, Väsentlighet, 

Tillförlitlighet, Korrekt bild, Innebörd och form, Neutralitet, Försiktighet, Fullständighet och 

Jämförbarhet. Nedan kommer uppsatsförfattarna att gå igenom de som IFRS föreställnings ram 

anser är viktigast. (Sundgren et al. 2013) 

 

• Begriplighet 

Att informationen som ges ut ska vara lättbegripligt för användarna. Det förutsätts endast 

att användarna har en rimlig kunskap om affärsverksamhet och ekonomisk redovisning. 

Men man får inte utelämna information bara för att det kan vara svårt för mottagaren att 

förstå. (Sundgren et al. 2013) 

 

• Relevans 

En information anses vara relevant när det kan påverka användaren att ta ett visst beslut. 

Därför anser Föreställnings ramen att informationen som ges ut ska vara relevant. 

(Sundgren et al. 2013) 

 

• Tillförlitlighet  

Information är tillförlitlig om den inte innehåller felaktigheter och inte är vinklat. Med 

vinklat menas att informationen ska ges ut på ett objektivt sätt, utan att anpassas till vissa 

användare. Intressenter av företaget måste kunna förlita sig på informationen som ges ut. 

(Sundgren et al. 2013) 
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• Jämförbarhet 

Med jämförbarhet menas att informationen ska gå att jämföra med och i olika marknader 

för att kunna se olika trender. Informationen som ges ut i olika företag ska vara av samma 

karaktär för att man med hjälp av olika tekniker kunna jämföra mellan olika företag. 

(Sundgren et al. 2013) 

 

2.3 REDOVISNINGENS INFORMATIONSINNEHÅLL OCH VÄRDERELEVANS 

Det huvudsakliga kriteriet med redovisningens information är att det ska vara relevant. Med det 

menas att informationen som man får av redovisningen ska vara användbar för beslut. Med 

begreppet värderelevans menas redovisningens förmåga att återspegla företagets verkliga värde 

(Smith 2006). 

 

Smith (2006) förklarar vidare att det finns två huvudaspekter inom relevans, prognosrelevans 

och återföringsrelevans. Med prognosrelevans menar han att man använder redovisningsdata 

som underlag för framtidsutsikter, som användaren har till grund för sina köp- och säljbeslut. 

Med återföringsrelevans menar han att man använder redovisningsdata för att göra kontroller på 

tidigare köp och sedan ta efterföljande beslut. 

  

Det finns tre andra minimikriterier på relevans förutom de två ovannämnda. Dessa är 

begriplighet, väsentlighet och aktualitet. För att redovisningsinformationen ska vara relevant 

måste den vara begriplig, det vill säga att mottagaren uppfattar informationsinnehållet. 

Väsentlighet förutsätter att detaljerna inte ökas i informationen utan någon anledning och att den 

inte kommer påverka något beslut. Med aktualitet menas att externa rapporter inte ska dröjas allt 

för långt efter redovisningsperiodsslut eller med stora mellanrum ifall de kan påverka 

användarnas beslut. (Smith 2006) 

  

Som investerare finns det alltid ett riskmoment när man handlar med aktier då konsekvenserna 

av besluten man tar är okända. Beslutsfattaren kan minska denna risk genom 

redovisningsinformation, förutsatt att redovisningen är värderelevant. Beroende på 
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nyttofunktionen och hur riskavert investeraren är ändras värdet på informationen. (Sundgren et 

al. 2013). 

  

Under 1960-talet uppstod en teori som hette ”information economics” som nådde sin höjdpunkt 

på 1980-talet. Man utgick ifrån mikroekonomisk teori och såg redovisningsinformation som en 

vara på marknaden med utbud och efterfrågan, där värdet av informationen reglerades av 

marknadsmekanismen. Man antog att ju mer redovisningsinformation man har desto mindre 

risker tog man, vilket ledde till att tillförlitligheten i prognoserna ökade. Den enskilde 

intressenten kunde därmed tvinga fram mer information för att investera sitt kapital och företaget 

som är i behov av kapitalet då blir tvungen att tillmötesgå den efterfrågan på 

redovisningsinformation som ställts av investeraren. (Artsberg 2005) 

2.4 HYPOTESEN OM DEN EFFEKTIVA MARKNADEN 

Under 1950-talet gjordes en forskning som visade att förändringarna i aktiekurser var 

slumpmässiga och att avkastningarna på aktierna inte följer ett regelbundet mönster. Teorin 

Hypotesen om den effektiva marknaden utvecklades vilket innebär att priset på aktier anpassas 

efter redovisningsinformationen som fås, beroende på värderelevansen i informationen. (De 

Ridder 2002) 

 

För att marknaden ska bedömas vara effektiv nämner De Ridder (2002) tre kriterier: 

1. Alla på marknaden ska sträva efter vinstmaximering, agera självständiga och mängden 

aktörer på marknaden är stort. 

2. Informationen som fås ska vara relevant och alla aktörer får informationen samtidigt. 

3. Beroende på relevanta informationen som fås ska priset på aktierna justeras omgående. 

  

När en marknad är effektiv kan inga aktörer på marknaden göra vinster på sina affärer då alla på 

marknaden har samma information och agerar rationella. De Ridder (2002) förklarar vidare att 

det finns tre former av marknadseffektivitet, svagform, mellanstarkform och starkform. 

 

”Svagform: Samtlig historisk data om företaget/aktien är korrekt prissatt” (De Ridder 

2002, s.103) 
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Den svaga formen av marknadseffektivitet innebär att informationen som erhållits om aktien 

redan värderats och prissatts av marknadsmekanismen. På grund av detta kan man då inte göra 

en analys av historiskdata som har samlats om aktien eftersom priset på aktien har satts utifrån 

den historiska informationen som erhållits. Vidare saknar den svagformen av 

marknadseffektiviteten mönster i kursbildningen av aktien och avkastningen är slumpmässig. 

(De Ridder 2002) 

”Mellanstarkform: Samtlig historisk data om företaget/aktien samt övrig allmän 

information återspeglas i aktiekursen” (De Ridder 2002, s.103) 

  

Den mellanstarka formen av marknadseffektivitet utgår som den svaga formen från historisk data 

men kompletterar det med publicerad information, till exempel kvartalsrapporter, 

årsredovisningar etcetera. Aktiekursen reflekterar inte bara det historiska data av företaget utan 

även ytterligare information som är tillgänglig exempelvis företagets framtida utveckling, 

effekter av hög/låg- konjunktur, ränta etcetera. (De Ridder 2002) 

 

”Starkform: Historisk data + allmän information + ”inside” information återspeglas i 

aktiekursen” (De Ridder 2002, s.103) 

 

Vid en starkform av marknadseffektivitet innebär det att priset på aktien reflekterar 

informationen som har angivits för aktien. Insiderinformation om företaget kan inte identifiera 

över eller undervärderingar på aktiekursen då marknaden redan prissatt aktien utifrån 

informationen. Den här formen av marknadseffektivitet är svårt att testa empirisk eftersom det 

snarare är själva marknaden för informationen som prissätts än själva aktien. 

 

Denna hypotes kommer ligga till grund för den här studien eftersom prissättningsmodellen, som 

används i studien, antar att marknaden ska kännetecknas av att vara informationseffektiv.  

Enligt Skogsvik så anses det att de flesta aktiemarknaderna kännetecknas av den halvstarka 

formen. I en undersökning som Skogsvik gjorde på den svenska aktiemarknaden så visade det 

sig att informationseffektiviteten har ökats den senaste tiden. I och med detta kommer 
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uppsatsförfattarna anta att den svenska aktiemarknaden utmärks att vara informationseffektiv i 

mellanstark form. (Skogsvik 2002) 

 

2.5 AGENTTEORIN 

Agentteorin är en teori som uppstod på 70-talet med målet att beskriva verkligheten utan att 

påverka den. Teorin utgår ifrån antaganden från den traditionella ekonomiska teorin, nämligen 

att aktörerna är rationella och strävar efter nyttomaximering. Man lägger focus på relationen 

mellan olika aktörer inom redovisningen som består av tre karaktärer. Dessa tre karaktärer är den 

redovisningsskyldige agenten, controller/revisor och principalen/uppdragsgivaren som är 

redovisningsmottagaren. Det som teorin bland annat tar upp är att det uppkommer konfliktartade 

relationer mellan de olika aktörerna, det vill säga att agenten lägger vikt på att öka sin vinst på 

bekostnad av principalen. Detta kan agenten försöka göra genom att välja att använda en 

redovisningsmetod som ger högre vinst för sin egen ersättning, som kan vara någon sorts bonus 

som är relaterad till vinstnivån. För att kunna kontrollera så att detta inte förekommer på ett 

missgynnande sätt för principalen så anlitas en revisor som ser efter så att principalens intresse 

tas tillvara och samtidigt att revisorsarvoden inte överstiger nyttan av kostnaden gentemot 

vinsten. (Artsberg 2005) 

  

Teorin kan förklaras som ett avtal mellan ett företag och dess ledning som är anställd. För 

enkelhetens skull kan det förklaras genom att företaget har en ägare som är principalen som 

anställt en ledning som är agenten. Ledningen som är anställd är oftast riskavert för att inte ta 

risker och den vill även inte göra en insats och inte få kompensation för det. För att agenten ska 

öka sin insats i företaget och ta risker för att öka företagets vinster så delar principalen på 

agentens lön. Agenten får då en fast lön och en rörlig lön där det krävs att man uppnår olika mål 

för att kunna ta del av den rörliga lönen. För att agenten inte ska fuska med redovisningen så att 

den gynnar ens egen vinning så anställer principalen en revisor som kontrollerar redovisningen. 

(Sundgren et al 2013) 

Agentteorin är viktig ur studiens synvinkel då principalen kan antas vara företagens intressenter 

och agenten företagsledningen. I och med detta är det viktigt att agenten inte ”vinklar” de olika 

posterna i de finansiella rapporterna för att framhäva företaget för intressenters efterfrågan.  
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2.6 TIDIGARE STUDIER 

Smith (2008) undersökte den malaysiska marknaden med syftet att studera 

redovisningsinformationens värderelevans. De undersökta redovisningsmåtten som inkluderades 

i studien är aktiepriserna, bokfört värde på eget kapital samt årets resultat. Författarna undersöker 

värderelevansen mellan aktiekursen, bokfört värde på eget kapital samt årets resultat. Studien 

använder Ohlsons prissättningsmodell för att undersöka värderelevansen. Författarna anser 

utifrån studiens resultat att både bokfört värde på eget kapital och årets resultat kan förklara 

aktiekursen. Detta får konsekvenser för investerare och ledning eftersom det tyder på att de bör 

överväga både balansräkningen och resultaträkningen i sina beslutsprocesser i stället för att 

koncentrera sig på den ena eller andra av variablerna för sig själva. En ytterligare konsekvens av 

detta fynd är att sammansatta åtgärder såsom extrainkomst eller avkastning på eget kapital som 

kombinerar information från de två boksluten kommer sannolikt att vara närmare knutna till 

aktieägarvärde än åtgärder såsom vinst per aktie. Resultatet av dessa sammansatta åtgärder 

kommer sannolikt att vara mer effektiva som övergripande indikatorer på ekonomiska resultat 

som kan användas i förvaltningen av företaget eller utvärdera dess framtidsutsikter.  

 

Black & White (2003) har gjort en studie där de jämför värderelevansen av årets resultat och 

bokfört värde på eget kapital gentemot marknadsvärdet på eget kapital. I denna studie 

inkluderades företag från USA, Tyskland och Japan. Detta för att kunna göra en jämförelse 

mellan de olika ländernas system och den institutionella strukturen. Redovisningen i Tyskland 

och Japan är konservativ, fordringsorienterad och skattebaserad. I de här länderna är de 

institutionella strukturerna beroende av bankfinansiering och den nära relationen mellan 

finansiärer och investerare som gör en direktinvestering i företaget. Samtidigt används USA som 

ett underlag för jämförelsen i denna studie.  

 

Denna studie teoretiserar att bokfört värde på eget kapital ger mer värderelevant information än 

årets resultat i Tyskland och Japan medan årets resultat är mer värderelevant i USA. Detta beror 

på att finansiärer i Tyskland och Japan är mer intresserade av balansräkningen som likviditet. 

Redovisningens egenskaper kännetecknas av konservatism och skattekonformitet kan leda till 

större värderelevans av balansräkningen jämfört med resultaträkningen i de här länderna. 

Resultaten av den här studien förser med bevis på att bokfört värde på eget kapital är mer 
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värderelevant än årets resultat i Tyskland samt med blandat resultat i Japan. I USA ger positivt 

årets resultat mer värderelevant information än bokfört värde på eget kapital. (Black & White 

2003) 

  

En annan undersökning, som är gjord av Collins, Maydew och Weiss (1997), studerade 

systematiska förändringar i värderelevansen av bokfört värde på eget kapital och årets resultat 

över tiden. De fann tre iakttagelser. Den första är att sammanlagd värderelevans av bokfört värde 

på eget och årets resultat inte har minskat över 40 år tillbaka utan snarare verkar ha ökat något. 

För den andra så har värderelevansen av årets resultat sjunkit samtidigt som den har ersatts av en 

ökad värderelevans av bokfört värde på eget kapital. Slutligen förklaras förskjutningen i 

värderelevansen från resultatmåttet till bokfört värde på eget kapital med en ökad frekvens och 

storlek på engångsposter, ökad frekvens av negativt årets resultat och förändringar i 

företagsstorlek och dess immateriella tillgångar över tiden.  

 

Kargin (2013) studerade den turkiska marknaden gällande redovisningsinformationens 

värderelevans. Syftet med studien är att undersöka vilken redovisningsmått som reflekterar mest 

värderelevant information. De undersökta variablerna är bokfört värde på eget kapital och årets 

resultat i förhållande till marknadsvärdet på eget kapital. Syftet var också att se vilken effekt 

IFRS har haft på den turkiska marknaden efter införandet. I studien används Ohlsons modell 

(1995) för att studera värderelevansen, likt många andra studier. Resultaten tyder på att 

redovisningsinformationens värderelevans har förbättrats efter införandet av IFRS. Resultaten 

visar också att man får mer värderelevant information från bokfört värde på eget kapital efter 

införandet av IFRS medan man inte kunde observera någon förbättring när det gäller årets 

resultat.   

 

En studie, som är gjort av Ali och Hwang (1999), undersökte tillverkningsföretag från 16 länder. 

I studien utforskades relationen mellan måtten på redovisningsinformationens värderelevans och 

andra landspecifika faktorer. Värderelevansen specificeras i förklaringsgraden av 

redovisningsvariablerna som årets resultat och bokfört värde på eget kapital för säkerhets 

avkastning i jämförelse med förklaringsgraden på amerikanska företag. I studien togs hänsyn till 

fem landspecifika faktorer. De fann att värderelevansen är lägre för länder där företagen 
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finansieras med hjälp av banken, det vill säga länder med bankorienterade finansiella system. De 

fann även att värderelevansen är lägre för länder med kontinental modell än länder som använder 

anglosaxisk modell. Slutligen fann de också att värderelevansen är lägre för länder där 

skatteregler har en signifikant inverkan på redovisningen.  
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3.0 METOD 

I detta kapitel beskrivs hur undersökningen kommer att gå till och vilka metoder och modeller 

som ligger bakom studien.  

 

3.1 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT  

Undersökningen i studien genomförs med hjälp av primärdata som samlas in från företagens 

årsredovisningar för perioden 2008 till 2012 med hjälp av databasen Retriever Business och 

Nasdaq OMX. Företagen som studien använder sig av är noterade på Stockholmsbörsen Nasdaq 

OMX. Eftersom finansiella institutioner inte är representativa för studien faller dessa bort. För att 

sammanställa data som samlas används programmet Excel. Uppsatsförfattarna räknar även fram 

marknadsvärdet på företagen genom att multiplicera antalet aktier med aktiepriset. Detta görs 

med hjälp av Excel. Sedan exporteras all data till SPSS för att utföra beräkningarna och 

analysera dem.  

Med hjälp av SPSS har en linjär samt multipel regressionsanalys utförts. Sedan beräknas 

determinationskoefficienten ”R2” och β- koefficienten. Detta görs för att kunna förklara hur den 

beroendevariabeln förändras beroende på de oberoendevariablerna. 

3.2 DEDUKTIV METOD  

Studien utgår från befintliga teorier och tidigare studier. Med hjälp av tidigare studier formuleras 

hypoteser för studien. Uppsatsförfattarna undersöker utifrån detta siffror från bolag listade på 

Nasdaq OMX Stockholm för att sammanställa dem för en hypotesprövning. Med detta anses att 

studien har en deduktiv vetenskaplig metod. Med deduktiv forskningsteori menas att man 

härleder hypoteser som ska låtas undergå en empirisk undersökning. Undersökningen man gör 

ska utgå från befintliga kunskaper och teorier inom ämnet. Hypoteserna är viktiga att de 

formuleras rätt då det är de man ska undersöka. (Bryman & Bell 2013) Figuren nedan visar den 

deduktiva processen i en forskning: 
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Figur (2) härledning på deduktiv studie 

3.3 KVANTITATIV UNDERSÖKNING  

Denna studie har som syfte att undersöka värderelevansen mellan aktiekursen, eget kapital och 

årets resultat. För att kunna tillämpa den här undersökningen behöver uppsatsförfattarna samla in 

data i form av siffror som hämtas från årsredovisningar. Därmed utförs undersökningen med 

hjälp av en kvantitativ ansats. En kvantitativ ansats betyder att författarna samlar in information 

som består av siffror. När undersökning av denna typ görs är utgångspunkten ett problemområde 

som ska kartläggas. Ska man göra en numerisk analys och beskriva hur det är samt kartlägga 

sambandet mellan variabler ska man använda sig av statistiska hjälpmedel eftersom studien 

baseras på siffror som ska kartlägga företagen. Dessa statistiska redskap kännetecknas av 

mätbara variabler och kvantitativa metoder. Studiens fokus ligger på det representativa resultatet 

då det förklarar syftet med studien. (Dahmström 2011)    

3.4 URVAL OCH BORTFALL  

Urvalet kommer att begränsas till de företag som är listade på Large Cap och därmed består av 

65 företag sammanlagt. Finansiella institutioner exkluderades i undersökningen på grund av att 

de inte är representativa för studiens ändamål. Detta gör att studiens urval hamnar på 60 företag.  

Teori	  

Hypotes(er)	  

Datainsamling	  

Resultat	  

Hypoteserna	  bekräftas	  
eller	  förkastas	  

Omformulering	  av	  
teorin	  
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Dessa företag kommer att observeras under fem årsperiod vilket resulterar i 300 observationer 

slutligen.  

3.5 DATAINSAMLING  

Utifrån data som utgör en del av hypotesen ska man specificera hur informationen ska samlas. 

Den ska innehålla begrepp som ska tolkas till utforskningsbara företeelser därefter samlar man 

data. När data har sammanställts ska man pröva om hypotesen bekräftas eller ska förkastas. 

Därefter om hypotesen inte stämmer överens med tidigare teorier ska man omformulera teorin 

(Bryman & Bell 2013). 

  

Studien baseras på primärdata som uppsatsförfattarna sammanställer från företagens 

årsredovisningar i form av siffror. Företagens årsredovisningar kommer att inhämtas från 

databasen Retriever Business som nås via Södertörns högskolas biblioteks hemsida. För att 

kunna utföra beräkningarna bör information inhämtas från företags årsredovisningar om årets 

resultat, eget kapital samt antalet aktier. Sedan ska företagens aktiepris också inhämtas för hela 

perioden som ska undersökas. Detta görs för att räkna fram marknadsvärde på eget kapital. 

Marknadsvärdet på eget kapital får man genom att multiplicera aktiepriset med antalet aktier. 

Informationen om företagens aktiepris hämtas från Nasdaq Omx. Aktiepriset som hämtas är från 

första april från respektive undersökt år då redovisningsinformationen som undersöks finns 

tillgänglig för aktiemarknaden och hunnit prissättas (Barth et al., 2001). 

3.6 RELIABILITET  

Studien har utförts på samma sätt som tidigare studien Black & White 2003, deras studie har 

utförts på olika länder medan denna studie tillämpas på svenska företag för att kunna kartlägga 

den svenska marknaden. Reliabiliteten i en studie behandlar tillförligheten på metoden studien 

använder sig av, det vill säga om studien resulterar i samma resultat om studien sker vid ett annat 

tillfälle eller av andra undersökare (Bryman & Bell 2013).  

I en undersökning kan både slumpmässiga och systematiska fel uppstå. De slumpmässiga felen 

kan leda till en variation när man upprepar samma undersökning vid ett senare tillfälle. Beroende 

på graden av den här variationen mellan tillfällena förändras en undersöknings reliabilitet. En 
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undersökning som har små slumpmässiga fel kännetecknas av hög reliabilitet. (Dahmström 

2011) 

 

Den här studien anses ha hög reliabilitet eftersom information hämtas direkt från företagens 

årsredovisningar som finns tillgängliga via databaser. Företagens aktiepris hämtas från Nasdaq 

Omx är en trovärdig källa eftersom det är dem som reglerar aktiemarknaden i Sverige och 

flertalet länder. Genom användning av programmet SPSS:s linjära och multipla regression får 

resultatet även fram olika signifikansnivåer där det är ett tecken på att studien har hög reliabilitet 

och kommer resultera i liknande resultat vid andra studier.  

  

3.7 VALIDITET  

Studien ämnar till att undersöka vilket redovisningsmått som är mest värderelevant i den svenska 

aktiemarknaden. I studien har det använts en känd prissättningsmodell samt utfört linjär och 

multipel regressionsanalys i likhet med tidigare studier 

Begreppet validitet kan delas in i tre underbegrepp, begreppsvaliditet, intern validitet samt extern 

validitet. Med begreppsvaliditet menas att studien verkligen mäter det som avses mätas (Bryman 

& Bell 2013). Studiens begreppsvaliditet anses vara hög eftersom undersökningen utgår ifrån 

tidigare studier och teorier.  

Med intern validitet menas huruvida man kan dra en slutsats som innehåller ett kausalt 

förhållande mellan olika variabler som man använder är hållbar i sitt resultat (Bryman & Bell 

2013). Studien anses ha hög intern validitet eftersom de oberoendevariablerna som undersöks i 

studien beskriver den beroende variabeln till stor del men man kan samtidigt inte dra stora 

slutsatser då det endast bara är två oberoendevariabler som undersöks och inte andra 

utomstående faktorer.  

Extern validitet innebär hur generaliserbart ett resultat är (Bryman & Bell 2013). Studien 

undersöker en femårsperiod, detta är till en fördel för studiens generaliserbarhet men samtidigt 

skulle det vara högre extern validitet om studien hade gjorts för längre period. 

Undersökningsperioden är till stor del gjord under låg konjunktur och detta kan ha en påverkan 

på den externa validiteten.  
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3.8 PRISSÄTTNINGSMODELL  

Valet av värderingsmodellen som används i testerna är en primär forskningsdesign med hänsyn 

till värderelevansforskning. Man kommer behöva använda sig av en prissättningsmodell så att 

man kan testa sambanden mellan de valda variablerna i studien. För närvarande används ofta i 

undersökningar om värderelevans en modell som bygger på Ohlson (1995). Ohlson (1995) 

utvecklade en modell som analyserar ett företags marknadsvärde när det gäller samtida och 

framtida resultat, bokförda värden och utdelningar. Modellen representerar ett företagsvärde som 

en linjär funktion av det bokförda värdet på eget kapital och nuvärde av det förväntade resultatet. 

Den antar att marknaden kännetecknas av perfekt konkurrens men samtidigt tillåter den 

imperfekta marknader för ett visst antal perioder. Modellen formuleras i termer av redovisade 

resultat och bokfört värde på eget kapital; och därmed beror modellen inte på permanenta resultat 

eller tillgångarnas- och skuldernas värden. På så sätt kräver modellen inte att det ska finnas ett 

samband mellan redovisade belopp och ekonomiska konstruktioner såsom permanenta resultat 

när man utför empiriska implementeringar. (Ohlson 1995, Barth et al., 2001) nedan följer den 

grundläggande modellen:  

 

Pi,t = α0 + α1BVi,t + α2Ei,t + εi,t 

  

Ohlsons modell baseras på förenklade antaganden som tillåter snåla representationer av den 

komplexa verkligheten. Det är därmed en partiell jämviktsmodell som tar redovisningssystem 

som given då det inte finns någon modell som härleder ett optimalt redovisningssystem. Men 

även om det inte finns någon värderingsmodell som härleder ett optimalt redovisningssystem 

eller har ett krav på redovisningsinformation, utesluter detta inte användningen av sådana 

modeller för att bedöma värderelevans av redovisningsbeloppen samt att ge förståelse som är 

relevanta för normgivare. (Barth et al., 2001) 

 

Värderelevansforskningar kräver inte ett antagande om att marknaden ska vara 

informationseffektiv men däremot kräver prissättningsmodellen ett antagande om att marknaden 

ska utmärkas vara informationseffektiv. (Barth et al., 2001)  
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Tidigare forskning har använt sig av Ohlsons prissättningsmodell eftersom det är en 

värderingsmodell. Man mäter det linjära sambandet mellan olika variabler, som vi kommer gå 

igenom mer djupgående under avsnitt 3.8.1 andra stycket. Sambandet med aktiepriset undersöks 

genom att utföra en multipel regressionsanalys. Modellen används för att påvisa värderelevansen 

av redovisningsinformationen för en angiven period. Flertalet studier har använt sig av denna 

metod för att mäta värderelevansen och därför kommer denna metod även användas i den här 

studien. (Black & white (2003), Smith (2008), Kargin (2013), Collins et al. (1997), Ali och 

Hwang (1999), Smith (2008)) 

Nedan följer formlerna som används i denna studie som är framtagna ur de tidigare studierna 

som nämnts ovan. 

 

MVEi,t  = β0 +  β1EARNi,t + εi,t                   (1) 

 

MVEi,t  = β0 + β1BVEi,t + εi,t                                 (2) 

 

MVEi,t = β0 + β1BVEi,t + β2EARNi,t + εi,t  (3) 

 
 

MVEi,t: marknadsvärde på företaget i, år t  

EARNi,t: årets resultat för företag i, år t  

BVEi,t: bokfört värde på eget kapital för företag i, år t 

𝛽0 = regressionslinjens intercept 

𝛽1 = lutningskoefficient för årets resultat, modell (1) 

𝛽1 = lutningskoefficient för bokfört värde på eget kapital, modell (2) 

𝛽2 = lutningskoefficient för årets resultat 

3.8.1 STATISTISK ANALYSMETOD AV MULTIPEL REGRESSION  

Om man ska analysera data på ett statistiskt sätt ska man försöka bestämma sambandet mellan 

olika faktorer, till exempel hur påverkas aktiepriset av eget kapital? Den metod som man 

använder mest vid sådana analyser är regressionsanalys. En regressionsanalys omfattas av 

grafiska och analytiska metoder för att avgöra sambandet mellan en undersökningsvariabel och 

olika förklarande variabler. En beräkning av regressionsanalysen är komplicerad och på grund av 



 

24 
 

detta är det till fördel att man använder datorprogram vid uträkningar av regressionen. 

(Andersson, Jorner & Ågren 2007) 

  

En linjär regressionsmodell innehåller bara ett beroende (undersökningsvariabel) och ett 

oberoende (förklarade variabel). När det är flera oberoendevariablar blir det en multipel linjär 

regression. Ju fler oberoende variabler man har för att förklara den beroendevariabeln desto 

bättre möjlighet att förklara variationen hos beroendevariabeln. (Dahmström 2011) 

  

För att kunna konstatera resultatet för studien kommer uppsatsförfattarna att använda sig både av 

en linjär och multipel regressionsanalys. Med hjälp av en linjär regressionsanalys analyseras den 

beroende variabeln (Y) med hjälp av en oberoende variabel (X1) och vid den multipla 

regressionsanalysen ska det vara minst två oberoende variabler (X1, X2) för att sedan kunna se 

om det finns ett statistiskt samband. Den första modellen nedan är en linjär regression och den 

andra är en multipelregression och ser ut som följande. 

 

Y = α + β1X1 + ε 

Y = α + β1X1 + β2X2 + ε (Körner & Wahlgren 2005) 

 

Att byta ut Y, X1 och X2 mot beteckningar som är förknippade med variablerna ökar 

konkretiseringsgraden, det vill säga resultatet får ett samband när man mäter variabler som är 

associerade med varandra. (Andersson, Jorner & Ågren 2007) 

 

I den här studien blir (Y) marknadsvärdet på eget kapital som är den beroendevariabeln (MVE) 

medan de oberoendevariablerna (X) byts ut mot bokvärde på eget kapital (BVE) samt årets 

resultat (EARN).   

  

Sedan ska uppsatsförfattarna med hjälp av regressionsanalysen beräkna 

determinationskoefficienten ”R2” och ”justerad R2” som förklarar hur den beroendevariabeln 

förändras beroende på de oberoendevariablerna. De två måtten anger hur stor andel av den 

beroendevariabeln som förklaras med hjälp av de oberoendevariablerna. Skillnaden mellan 

måtten är att R2 har en viss tendens att öka när fler oberoendevariabler används i regressionen. 
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Därför används justerad R2 i studien för att öka försiktigheten i resultaten. Måtten kan anta 

värden mellan 0 och 1, till exempel om justerad R2 antar värdet 0.45 betyder det att 45 % av den 

beroendevariabeln kan förklaras med hjälp av de oberoendevariablerna. (Körner & Wahlgren 

2006). Även utifrån tidigare studier kan man se hur R2-värdet förklarar värderelevansen för den 

oberoendevariabeln marknadsvärdet på eget kapital (MVE) i jämförelse till bokfört värde på eget 

kapital (BVE) samt årets resultat (EARN).   

Även regressionskoefficienten “β” man får som resultat vid en multipel regressionsanalys. Den 

förklarar sambandet mellan variablerna och visar vilken effekt den oberoendevariabeln har på 

den beroendevariabeln. Om den är positiv så menas det att den har en positiv effekt på 

beroendevariabeln och när den är negativ menas det att den har en negativ effekt på 

beroendevariabeln, exempelvis, om oberoendevariabeln ökar med en punkt så ökar 

beroendevariabeln med motsvarande β-koefficient för den oberoendevariabeln.  (Andersson, 

Jorner & Ågren 2007). Även här kan man utifrån tidigare studier se hur β-koefficienten förklarar 

sambandet mellan variablerna marknadsvärdet på eget kapital (MVE), bokfört värde på eget 

kapital (BVE) samt årets resultat (EARN). 

 

Utifrån regressionens resultat kan uppsatsförfattarna även få fram standardfelen för variablerna. 

Genom standardfelen kan uppsatsförfattarna räkna ut signifikansen för regressionskoefficienten 

som visar hur trovärdigt bedömningen av koefficienten är. (Andersson, Jorner & Ågren 2007; 

Black & White 2003, Smith 2008) 

 

Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) är ett accepterat program för statistiska 

undersökningar som uppsatsförfattarna har tillgång till och kommer använda sig av den för att 

göra en regressionsanalys. (Körner & Wahlgren 2005)  

3.9 HYPOTESER  

Syftet med denna studie, som tidigare nämnts, är att ta reda på vilket redovisningsmått som 

reflekterar mest värderelevant information om företagets marknadsvärde på eget kapital. I 

uppsatsen har fyra frågeställningar formulerats och för att kunna besvara dessa frågeställningar 
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har två hypoteser formulerats. Dessa hypoteser kommer att besvaras med hjälp av både multipel 

och enkel regressionsanalys. Hypoteserna följer nedan.  

  

H1: Det finns ett samband mellan bokfört värde på eget kapital och marknadsvärdet på eget 

kapital. 

H2: Det finns ett samband mellan årets resultat och marknadsvärdet på eget kapital. 

H3: Värderelevansen av bokfört värde på eget kapital är högre än årets resultat i den svenska 

aktiemarknaden. 

 

En hypotesprövning kommer att ske främst med hjälp av förklaringsgraden (justerad R2) för att 

minimera fel på samma sätt som det har gjorts i tidigare studier (Black & White 2003, Smith 

2008). Sedan kommer uppsatsförfattarna använda sig av β-koefficienten för att bestyrka 

resultatet som man har fått fram. För att bekräfta resultatet förväntas det en signifikansnivå på 

högst 10 %. 

 

Utifrån tidigare studier förväntar uppsatsförfattarna att värderelevansen på bokfört värde på eget 

kapital och årets resultat förklarar marknadsvärdet på eget kapital till en stor del. (Black & White 

2003, Smith 2008) 

3.10 METODKRITIK   

Prissättningsmodellen som används i studien baseras på förenklade antaganden som tillåter snåla 

representationer av den komplexa verkligheten. Genom modellen mäter man det linjära 

sambandet mellan olika variabler och påvisar värderelevansen av redovisningsinformationen. 

Uppsatsförfattarna anser att användandet av en statistisk modell för att förklara sambandet för de 

olika variablerna kräver att det är nödvändigt med ett linjärt samband mellan de studerade 

variablerna. Även om det inte finns någon värderingsmodell som härleder ett optimalt 

redovisningssystem eller har ett krav på redovisningsinformation, utesluter detta inte 

användningen av sådana modeller för att bedöma värderelevans av redovisningsbeloppen samt 

att ge förståelse som är relevanta för normgivare. (Barth et al., 2001)  
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Skogsvik undersökte den svenska marknaden beträffande informationseffektiviteten och kom 

fram till att informationseffektiviteten har ökats under den senaste tiden. Skogsvik påstår också 

att de flesta aktiemarknaderna anses vara i halvstark form. (Skogsvik 2002) 

I enlighet med detta så gjorde uppsatsförfattarna ett antagande om att informationseffektiviteten 

är i halvstark form på den svenska aktiemarknaden.  

 

På grund av de ovan nämnda antaganden så bör uppsatsförfattarna vara försiktiga när de 

empiriska resultaten analyseras.  

  



 

28 
 

4. EMPIRI & ANALYS 

Här redovisas undersökningens resultat med hjälp av en sammanställd tabell och sedan 

analyseras de olika variablerna och dess koefficienter.  

 

Resultatet på undersökningen som har tillämpats kommer att sammanställs och presenteras i en 

tabell. Då studien har utförts med hjälp av en regressionsanalys kommer resultatet härledas 

genom dess olika variabler som har sammanställts med hjälp av statistikprogrammet SPSS. 

Nedan presenteras tabellen som består av variabler och dess koefficienter som förklarar 

kopplingen mellan de olika variablerna. Marknadsvärdet på eget kapital är den 

beroendevariabeln och förklaras med hjälp av de oberoendevariablerna som har sammanställts i 

tabellen. De olika siffrorna som finns i tabellen representerar kopplingen till beroende variabeln, 

marknadsvärdet på eget kapital. Efter tabellen följer en genomgång av de olika siffrornas 

innebörd med hjälp av analysmetoden som förklarats under metodavsnittet (3.8.1). 

 

4.1 GENOMGÅNG AV VARIABLERNA 

I tabell (1) redovisas studiens resultat för modell (1) och (2). I tabellen presenteras resultatet för 

den förklarande variabeln R2, justerad R2, koefficienterna, standardfelen och signifikansen för de 

två modellerna 

 

Det som står utan parantes (under β-koefficienten kolumnen) är β-koefficienten. Den visar 

vilken effekt den oberoendevariabeln har på den beroendevariabeln. Det vill säga när 

oberoendevariabeln ändras med en punkt, vilken effekt den har på beroendevariabeln. Om den är 

positiv så menas det att den har ett positivt samband med beroendevariabeln och när den är 

negativ menas det att den har ett negativt samband med beroendevariabeln. 

  

Det som står inom parantes (under β-koefficienten kolumnen) visar standardfelen för variablerna 

och utifrån det kan vi räkna ut signifikansen för koefficienten som visar hur trovärdig 

bedömningen av koefficienten är.  
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Genom en regression kan man förklara sambandet mellan marknadsvärdet på eget kapital och de 

oberoendevariablerna. R2- och det justerade R2 värdet visar förklaringsgraden för hur mycket de 

oberoendevariablerna förklarar den beroende variabeln, det vill säga om de oberoendevariablerna 

har ett samband med beroendevariabeln. Det justerade R2- värdet reducerar resultatet för att 

undvika fel, förklaringsgraden för studien kommer bestå av det justerade R2- värdet. 

  

Observationen visar antalet observationer som har gjorts. I denna studie var det 60 företag på 

Nasdaq OMX Stockholm Large Cap. som observerades fem år i följd, vilket resulterade i 300 

observationer. 

 
Nedan följer modellerna och tabellerna. 
 

 MVEi,t  = β0 +  β1EARNi,t + εi,t    (1) 

 

MVEi,t  = β0 + β1BVEi,t + εi,t   (2) 

 

MVEi,t = β0 + β1BVEi,t + β2EARNi,t + εi,t  (3) 

 

Observationer = 300 (2008-2012) 

 R2 Justerad 
R2 

β-koefficient 
(standardfel) Signifikans 

Modell (1) 
Årets 

resultat 
(EARN) 

0,418 0,416 7,629 
(0,521) ,000 

Modell (2) 

Bokfört 
värde på 

eget 
kapital 
(BVE) 

0,633 0,632 1,746 
(0,077) ,000 

Tabell (1) 
Beroendevariabel:  

Marknadsvärde på eget kapital MVE 

Oberoendevariabler 

BVE: Eget kapital 

EARN: Årets resultat 
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Observationer = 300 (2008-2012) 

 R2 Justerad 
R2 

β-koefficient 
(standardfel) Signifikans 

Modell 
(3) 

 

Årets 
resultat 
(EARN) 

0,677 0,675 

3,098 
(0,488) ,000 

Bokfört 
värde på 

eget 
kapital 
(BVE) 

1,399 
(0,091) ,000 

Tabell (2) 
Beroendevariabel:  

Marknadsvärde på eget kapital MVE 

Oberoendevariabler: 

BVE: Eget kapital 

EARN: Årets resultat 
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4.2 GENOMGÅNG AV MODELLERNAS RESULTAT 

4.2.1 MODELL 1 

                                            MVEi,t  = β0 +  β1EARNi,t + εi,t       (1)  

  

Den första modellen visar sambandet mellan den beroendevariabeln, marknadsvärdet på eget 

kapital och oberoendevariabeln årets resultat. Genom denna modell kan uppsatsförfattarna 

konstatera att den oberoendevariabeln förklarar 41,6 % av beroendevariabeln. β-koefficienten för 

årets resultat på 7,63 visar att lutningen på linjen är positiv, det vill säga att marknadsvärdet på 

eget kapital ökar med motsvarande punkter vid ökning av varje punkt på årets resultat. 

Signifikansen på regressionen har varit ,000 för modell (1) vilket eliminerar risken att ett 

samband mellan variablerna inte finns och därmed blir studiens resultat generaliserbar på 

studiens urval.  

4.2.2 MODELL 2 

                                            MVEi,t  = β0 + β1BVEi,t + εi,t (2) 

  

Denna modell visar sambandet mellan marknadsvärdet på eget kapital och bokfört värde på eget 

kapital. Ur resultatet på denna modell kan det utläsas att det egna kapitalet visar 63,2 % av 

marknadsvärdet på eget kapital. Minskning av β-koefficienten för eget kapital kan konstateras på 

denna modell som innebär att årets resultat har en större effekt på marknadsvärdet på eget kapital 

än bokfört värde på eget kapital, det vill säga lutningen på linjen är fortfarande positiv men inte 

lika hög som på årets resultat. Även här har signifikansen på regressionen varit ,000 vilket 

eliminerar risken att ett samband mellan variablerna inte finns och därmed blir även här studiens 

resultat generaliserbar på studiens urval. 
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4.2.3 MODELL 3                   

                                           MVEi,t = β0 + β1BVEi,t + β2EARNi,t + εi,t (3) 

  

Studiens slutliga modell mäter det statistiska sambandet mellan marknadsvärdet på eget kapital, 

årets resultat och bokfört värde på eget kapital i en multipelregression. 

Resultatet på modell 3 visar att de oberoende variablerna förklarar 67,5 % av marknadsvärdet på 

eget kapital. β-koefficienten på bokfört värde på eget kapital och årets resultat är fortfarande 

positiv här och liknande som i modell 1 och 2 så kan det konstateras att lutningen på årets 

resultat är högre än bokfört värde på eget kapital. Även på denna modell har signifikansen på 

regressionen varit ,000 vilket eliminerar risken att ett samband mellan variablerna inte finns och 

därmed blir även här studiens resultat generaliserbar på studiens urval. Genom denna modell får 

vi även svar på vår tredje frågeställning; att den totala värderelevansen ökar när de båda 

redovisningsmåtten undersöks tillsammans i en multipelregression. 

 

4.2.4 SAMMANFATTNING AV MODELLERNA 

Studiens hypoteser som uppsatsförfattarna antagit tidigare under avsnittet (3.9) är följande: 
  

H1: Det finns ett samband mellan bokfört värde på eget kapital och marknadsvärdet på eget 

kapital. 

 

H2: Det finns ett samband mellan årets resultat och marknadsvärdet på eget kapital. 

 

H3: Värderelevansen av bokfört värde på eget kapital är högre än årets resultat i den svenska 

aktiemarknaden. 

 

Sammanfattningsvis visar studien att bokfört eget kapital har en högre förklaringsgrad än årets 

resultat, det vill säga att värderelevansen är högre på bokfört eget kapital i svenska företag än 

årets resultat. Att värderelevansen för bokfört eget kapital är högre visar att aktörer på den 

svenska aktiemarknaden lägger mer vikt på redovisningsmåttet bokfört värde på eget kapital. 
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Studien styrker tidigare gjorde antaganden och tidigare studier som även dessa visat att aktörerna 

på marknaden lägger mer vikt på eget kapital, därav mer värderelevans på måttet eget kapital.  
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5. SLUTSATS & DISKUSSION 

I detta kapitel sammanfattas och redogörs för vad studien hade för syfte och vilka slutsatser 

uppsatsförfattarna kom fram till och diskussion kring slutsatserna. 

 

Studien hade till syfte att undersöka olika redovisningsmått för att se vilket som är mest 

värderelevant i den svenska aktiemarknaden. För att se vilket redovisningsmått som är dominant 

gjorde uppsatsförfattarna en värderelevansundersökning. De undersökta redovisningsmåtten är 

bokfört värde på eget kapital och årets resultat i jämförelse med marknadsvärdet på eget kapital. 

Undersökningen genomfördes med hjälp av både linjär och multipel regressionsanalys.  

 

Ur studiens empiriska resultat har uppsatsförfattarna kommit fram till att bokfört värde på eget 

kapital reflekterar mer värderelevant information i förhållande till marknadsvärde på eget kapital 

än årets resultat för aktiemarknaden. Eftersom det är investerarna på marknaden som sätter 

värdet på aktien kan vi konstatera att investerarna lägger högre vikt på eget kapital än redovisat 

resultat. Vi kan även konstatera att värderelevansen blir högre när man undersöker båda 

redovisningsmåtten tillsammans i en multipelregression än att undersöka varje redovisningsmått 

för sig själv i jämförelse till marknadsvärdet på eget kapital. Detta tycker vi är självklart då det är 

fler komponenter med i regressionen eftersom båda måtten är relevanta för att beskriva 

marknadsvärdet på eget kapital. Ju fler komponenter man använder ju bättre bör marknadsvärdet 

på eget kapital beskrivas (högre värderelevans). 

 

Enligt “information economics” som uppstod på 1970-talet har redovisningsinformation ett 

ekonomiskt värde. Genom tidigare studier (Black & White (2003) Smith (2008)) och den här 

studien som har gjorts kan uppsatsförfattarna tydligt observera att samma information kan ha 

olika värde beroende på vem mottagaren av informationen är. Detta gör att prissättningen av 

aktien blir komplicerad då priset även beror på värderelevansen av redovisningsinformationen 

hos de olika mottagarna. Detta anser uppsatsförfattarna att det leder till att relevansen av 

informationen är mer riktad mot den ”sorts” intressenter som är störst på marknaden. För att 

kunna finansiera sina företag “anpassar” företagen redovisningen mer på ett sådant sätt att det 
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gynnar företaget ur långivarnas perspektiv. Ett exempel på detta kan vara att företag som kan till 

exempel skjuta in mer kapital till eget kapital istället för att göra en utdelning till aktieägarna.  

 

Då företag har olika användare är det viktigt att man redovisar först och främst en finansiell 

rapport där man täcker alla intressenters behov i enlighet med IFRS. Sedan kan företag inrikta 

sig mer på vissa specifika användare för att tillfredsställa deras krav. Detta kan de göra för att 

dessa användare bland annat kan vara storägare i företaget eller långivare. Genom att föra en 

sådan politik kan det gynna företaget på längre sikt. Att olika länder har varierande “pris” på 

samma redovisningsinformation har framgått som det tidigare sagts och även denna studie har 

bekräftat det till viss del. Detta tycker uppsatsförfattarna att det är lite mer av en naturlig orsak då 

ekonomin i de olika länderna fungerar på olika sätt. Det är skillnad om företagen finansieras 

genom lån eller aktiekapital. Att ta lån från finansiella institutioner kräver mer information. Detta 

gör att företagen lägger mer vikt på balansräkningen än resultaträkningen. Aktieägare å andra 

sidan är mer intresserade av att göra vinst och få utdelning. Detta kan gå emot IFRS 

föreställnings ram då de tydligt framgår att de finansiella rapporterna inte ska vara vinklade mot 

en viss intressent. Men om detta sker lagenligt tycker vi att det inte bör vara något problem.  

 

När det gäller att diskutera resultatet ur agentteorins perspektiv kan uppsatsförfattarna göra en 

liknelse. Principalen kan vara de finansiella institutionerna eller staten och agenten kan vara 

företaget. Genom att anta detta kan de olika prissättningarna av värderelevansen på samma 

redovisningsinformation bero på att agenten ska uppfylla principalens krav. I den svenska 

marknaden, som tidigare nämnts, så är långivarna och finansiella institutionerna 

principalen/redovisningsmottagaren eftersom de är de största ägarna. Därför “anpassas” 

redovisningen så att den uppfyller mottagarens krav/behov. Detta ska självklart genomföras 

lagenligt, genom att det sker en kontroll av en revisor.  

 

Värderelevansen är redovisningsinformationens förmåga att reflektera bolagets värde. IFRS har 

krav på kvalitativa principer så att redovisningen ska ge användbar information till olika 

intressenter. Olika intressenter har olika informationsbehov och IFRS har en föreställnings ram 

för de här principerna så att de olika intressenternas informationsbehov blir tillfredsställda, i och 

med olika intressenter intresserar sig på olika mått leder det till att de olika intressenterna 
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värderar informationen olika. När vi ska jämföra det med vår studie kan vi se att detta stämmer 

eftersom värderelevansen på eget kapital är högre på den svenska marknaden än redovisat 

resultat, det borde vara tvärtom eftersom IFRS är en anglosaxisk redovisning. Vi anser därför att 

de finansiella rapporterna är jämförbara eftersom det går att jämföra utifrån studiens resultat att 

eget kapital har mer värderelevant information än årets resultat. Vi anser också att finansiella 

rapporterna är begripliga och tillförlitliga eftersom det går att antyda på att användare har 

värdesatt redovisningsmåttens värderelevans. 

 

Vi har studerat företagen under en femårsperiod (2008-2012) och under den perioden hade en 

finansiell kris inträffat. Detta kan ha en påverkan på studiens resultat eftersom det är 

intressenterna som styr aktiemarknaden och vid en börskrasch är aktieägare mer försiktiga och 

har mindre mod. Därför anser vi att man måste ha detta i åtanke att det kan ha en påverkan på 

värderelevansen, vilket vi inte kan veta. Detta kan även kopplas till hypotesen om den effektiva 

marknaden eftersom det är aktörerna på marknaden som styr aktiemarknaden.  

 

Den tidigare studien som Black & White (2003) gjorde jämförde olika marknader som hade 

skilda intressenter. De jämförde marknaden i USA som är mer resultatbaserad med marknader 

som Tyskland och Japan som är mer balanskräkningsbaserade. I USA är det privata ägare som är 

företagens främsta intressenter, i Tyskland är det institutioner och banker som är företagets 

främsta intressenter och i Japan är det lite mer blandning på företagets intressenter. Resultatet 

som studien kom fram till var att årets resultat är mer värderelevant i USA medan eget kapital 

var mer värderelevant i Tyskland, Japan är mer ett ”mellan land” som hade olika resultat.  Med 

denna studie som referens kan vi konstatera att marknaden i Sverige är mer lik den Tyska 

marknaden då eget kapital visade mer värderelevans än årets resultat. Detta kan bero på att den 

svenska marknaden har en grund i den kontinentala traditionen.  

Företagen som vi har undersökt är finansierade för det mesta genom finansiella institutioner och 

därmed läggs mer vikt på eget kapital av företagets intressenter. I och med att IFRS infördes kan 

man ha intryck av att det inte ska vara någon skillnad i rapporteringen eftersom den ska vara 

riktat mot alla intressenter. Även om det inte är någon skillnad på rapporteringen kan vi genom 

studien konstatera att det inte gör så någon skillnad eftersom det i slutändan är intressenterna av 



 

37 
 

företaget som är viktigast. Är det långivare och finansiella institutioner som är de största 

finansiärerna av företaget kan det ses som självklarhet att dessa lägger mer vikt på eget kapital.  

 

Kargin (2013) fann i sin studie att värderelevansen av bokfört värde på eget kapital har ökat efter 

införandet av IFRS. I och med uppsatsförfattarna kom fram till samma svar, att bokfört värde på 

eget kapital ger mest värderelevant information, så hade det varit önskvärt och bättre om man 

kunde jämföra resultatet innan och efter införandet av IFRS eftersom IFRS är grundat på 

anglosaxiska antaganden. Då hade man kunnat se skillnaden eftersom Sverige tidigare hade en 

kontinental tradition och idag följer man anglosaxisk tradition.  
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6. FÖRSLAG TILL VIDARE STUDIER 

Som förslag på vidare studier anser uppsatsförfattarna att man gör en liknande studie fast då gör 

en jämförelse på hur värderelevansen har utvecklat innan och efter införandet av IFRS för att 

kunna göra en jämförelse ifall det har skett någon förändring. Man kan även göra en studie där 

man jämför olika länders marknader. 
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BILAGA I 

Empiriska resultat – multipel regression (BVE och EARN)  
 

Variables Entered/Removeda 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 BVE, EARNb . Enter 
a. Dependent Variable: MVE  
b. All requested variables entered. 
 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,823a ,677 ,675 48200799,2 
a. Predictors: (Constant), BVE, EARN  
 

ANOVAa 

Model 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1,446E18 2 7,231E17 311,217 ,000b 
Residual 6,900E17 297 2,323E15   
Total 2,136E18 299    

a. Dependent Variable: MVE  
b. Predictors: (Constant), BVE, EARN  
 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 5698391,45 3311092,89  1,721 ,086 

EARN 3,098 ,488 ,263 6,354 ,000 
BVE 1,399 ,091 ,638 15,430 ,000 

a. Dependent Variable: MVE 
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Empiriska resultat – linjär regression (BV) 
 

Variables Entered/Removeda 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 BVEb . Enter 
a. Dependent Variable: MVE  
b. All requested variables entered. 

 
 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,796a ,633 ,632 51286178,9 
a. Predictors: (Constant), BVE  

 
 

ANOVAa 

Model 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 1,352E18 1 1,352E18 514,135 ,000b 
Residual 7,838E17 298 2,630E15   
Total 2,136E18 299    

a. Dependent Variable: MVE  
b. Predictors: (Constant), BVE 

 
 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 6337962,127 3521410,80  1,800 ,073 

BVE  1,746 ,077 ,796 22,675 ,000 
a. Dependent Variable: MVE  
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Empiriska resultat – linjär regression (EARN) 
 

Variables Entered/Removeda 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 EARNb . Enter 
a. Dependent Variable: MVE  
b. All requested variables entered. 

 
 

Model Summary 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 
Std. Error of 
the Estimate 

1 ,647a ,418 ,416 64589715,3 
a. Predictors: (Constant), EARN 

 
 

ANOVAa 

Model 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 8,929E17 1 8,929E17 214,038 ,000b 
Residual 1,243E18 298 4,171E15   
Total 2,136E18 299    

a. Dependent Variable: MVE  
b. Predictors: (Constant), EARN  

 
 

Coefficientsa 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 26826271,0 4039766,47  6,641 ,000 

EARN  7,629 ,521 ,647 14,630 ,000 
a. Dependent Variable: MVE  
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BILAGA II 

Lista över de undersökta företagen och dess data 
 

	   	   År	  2012	  

	  
Bolagsnamn	  

Årets	  resultat	  
(tkr)	  

Eget	  kapital	  
(tkr)	  

Marknadsvärd
e	  (tkr)	  

1	   AAK	  AB	  (publ)	   	  	  647	  000	   	  3	  899	  000	   8	  788	  960	  
2	  ABB	  AB	   	  1	  442	  000	   	  7	  746	  000	   547	  200	  

3	   Aktiebolaget	  Electrolux	   	  2	  599	  000	   	  19	  783	  000	   43	  866	  683	  
4	   Aktiebolaget	  Industrivärden	   	  11	  008	  000	   	  48	  437	  000	   43	  126	  041	  
5	   Aktiebolaget	  SKF	   	  4	  878	  000	   	  21	  340	  000	   74	  358	  829	  
6	   Aktiebolaget	  Volvo	   	  11	  258	  000	   	  85	  648	  000	   208	  372	  339	  
7	   Alfa	  Laval	  AB	   	  3	  207	  000	   	  15	  326	  000	   58	  304	  427	  
8	   ASSA	  ABLOY	  AB	   	  5	  114	  000	   	  26	  543	  000	   77	  880	  343	  
9	   AstraZeneca	  AB	   	  21	  322	  000	   	  189	  499	  000	   490	  502	  233	  
10	   Atlas	  Copco	  Aktiebolag	   	  13	  914	  000	   	  35	  078	  000	   179	  646	  474	  
11	   Atrium	  Ljungberg	  AB	   	  1	  030	  800	   	  10	  255	  300	   10	  524	  438	  
12	   Autoliv	  Aktiebolag	   	  2	  068	  000	   	  11	  172	  000	   24	  832	  500	  
13	   Axfood	  Aktiebolag	   	  	  895	  000	   	  3	  474	  000	   12	  676	  191	  
14	   Axis	  Aktiebolag	   	  	  427	  300	   	  	  809	  800	   12	  607	  216	  
15	   BillerudKorsnäs	  Aktiebolag	  (publ)	   	  	  677	  000	   	  9	  492	  000	   10	  305	  395	  
16	   Boliden	  AB	   	  3	  274	  000	   	  22	  949	  000	   28	  882	  779	  
17	   Castellum	  Aktiebolag	   	  1	  473	  000	   	  12	  065	  000	   14	  551	  767	  
18	   Elekta	  AB	  (publ)	   	  1	  351	  000	   	  5	  560	  000	   32	  398	  812	  
19	   Fabege	  AB	   	  	  336	  000	   	  10	  320	  000	   9	  361	  162	  
20	   Getinge	  AB	   	  2	  531	  000	   	  15	  170	  000	   45	  996	  411	  
21	   H	  &	  M	  Hennes	  &	  Mauritz	  AB	   	  16	  867	  000	   	  43	  835	  000	   400	  030	  902	  
22	   Hexagon	  Aktiebolag	   	  3	  064	  000	   	  23	  729	  000	   46	  435	  206	  
23	   HEXPOL	  AB	   	  	  753	  000	   	  2	  909	  000	   7	  968	  259	  
24	   Holmen	  Aktiebolag	   	  1	  853	  000	   	  20	  813	  000	   15	  451	  048	  
25	   Hufvudstaden	  AB	   	  1	  939	  400	   	  13	  920	  900	   29	  916	  105	  
26	   Husqvarna	  Aktiebolag	   	  1	  023	  000	   	  11	  564	  000	   23	  082	  568	  
27	   ICA	  Gruppen	  Aktiebolag	   	  	  306	  000	   	  8	  264	  000	   21	  485	  072	  
28	   Intrum	  Justitia	  AB	   	  	  584	  000	   	  3	  021	  000	   8	  703	  106	  
29	   Investment	  AB	  Kinnevik	   -‐	  2	  991	  000	   	  58	  573	  000	   43	  054	  069	  
30	   Investmentaktiebolaget	  Latour	   	  1	  347	  000	   	  10	  907	  000	   22	  378	  404	  
31	   Investor	  Aktiebolag	   	  24	  175	  000	   	  174	  698	  000	   114	  769	  384	  
32	   JM	  AB	   	  	  961	  000	   	  4	  667	  000	   9	  980	  993	  

33	  
L	  E	  Lundbergföretagen	  Aktiebolag	  
(publ)	   	  5	  569	  000	   	  57	  532	  000	   28	  606	  800	  

34	   Lundin	  Mining	  AB	   -‐	  	  216	  554	   	  1	  290	  416	   7	  468	  189	  
35	   Lundin	  Petroleum	  AB	   	  	  704	  734	   	  7	  704	  078	   44	  483	  057	  
36	   Meda	  Aktiebolag	   	  1	  180	  000	   	  15	  145	  000	   19	  267	  995	  
37	   Melker	  Schörling	  AB	   	  9	  436	  000	   	  26	  079	  000	   20	  484	  786	  
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38	   Modern	  Times	  Group	  MTG	  AB	   	  1	  594	  000	   	  5	  134	  000	   24	  846	  788	  
39	   NCC	  AKTIEBOLAG	   	  1	  899	  000	   	  8	  974	  000	   15	  397	  886	  
40	   NIBE	  Industrier	  AB	   	  	  765	  700	   	  4	  926	  000	   11	  797	  139	  
41	   Oriflame	  Cosmetics	  AB	   	  	  9	  668	   	  	  56	  605	   1	  307	  
42	   Peab	  AB	   	  	  725	  000	   	  7	  985	  000	   10	  142	  663	  
43	   Ratos	  AB	   	  	  543	  000	   	  12	  405	  000	   30	  206	  044	  
44	   SAAB	  Aktiebolag	   	  1	  539	  000	   	  13	  985	  000	   13	  752	  943	  
45	   Sandvik	  Aktiebolag	   	  8	  105	  000	   	  36	  125	  000	   120	  295	  610	  
46	   SCANIA	  Aktiebolag	   	  6	  640	  000	   	  35	  004	  000	   107	  440	  000	  
47	   Securitas	  AB	   	  1	  212	  000	   	  8	  586	  900	   23	  674	  069	  
48	   Skanska	  AB	   	  2	  861	  000	   	  19	  187	  000	   48	  498	  804	  
49	   SSAB	  AB	   	  	  15	  000	   	  28	  769	  000	   17	  929	  789	  
50	   Stora	  Enso	  AB	   	  	  38	  500	   	  20	  265	  600	   595	  000	  
51	   Stora	  Enso	  Skog	  Aktiebolag	   	  	  95	  300	   	  1	  677	  200	   12	  402	  

52	  
Svenska	  Cellulosa	  Aktiebolaget	  
SCA	   	  4	  497	  000	   	  60	  164	  000	   81	  722	  259	  

53	   Swedish	  Match	  AB	   	  2	  907	  000	   -‐	  2	  053	  000	   53	  713	  950	  

54	  
Swedish	  Orphan	  Biovitrum	  AB	  
(publ)	   -‐	  	  100	  883	   	  4	  837	  997	   5	  894	  496	  

55	   Telefonaktiebolaget	  L	  M	  Ericsson	   	  5	  938	  000	   	  136	  883	  000	   227	  883	  317	  
56	   Tele2	  AB	   	  3	  264	  000	   	  20	  429	  000	   45	  443	  468	  
57	   TeliaSonera	  Aktiebolag	   	  21	  168	  000	   	  113	  396	  000	   201	  825	  251	  
58	   Tieto	  Sweden	  AB	   -‐	  	  101	  521	   	  	  694	  184	   5	  657	  228	  
59	   Trelleborg	  AB	   	  1	  788	  000	   	  14	  169	  000	   19	  056	  346	  
60	   Wallenstam	  AB	   	  1	  927	  000	   	  11	  890	  000	   11	  041	  500	  

	   	   År	  2011	  
61	   AAK	  AB	  (publ)	   	  	  604	  000	   	  3	  547	  000	   7	  497	  691	  
62	   ABB	  AB	   	  3	  073	  000	   	  9	  172	  000	   620	  800	  
63	   Aktiebolaget	  Electrolux	   	  2	  064	  000	   	  20	  535	  000	   48	  654	  948	  
64	   Aktiebolaget	  Industrivärden	   -‐	  15	  647	  000	   	  39	  140	  000	   49	  286	  904	  
65	   Aktiebolaget	  SKF	   	  6	  224	  000	   	  21	  436	  000	   85	  059	  579	  
66	   Aktiebolaget	  Volvo	   	  18	  115	  000	   	  96	  894	  000	   239	  021	  590	  
67	   Alfa	  Laval	  AB	   	  3	  251	  000	   	  14	  982	  000	   58	  681	  938	  
68	   ASSA	  ABLOY	  AB	   	  3	  465	  000	   	  23	  528	  000	   67	  422	  125	  
69	   AstraZeneca	  AB	   	  23	  535	  000	   	  185	  102	  000	   483	  436	  372	  
70	   Atlas	  Copco	  Aktiebolag	   	  12	  988	  000	   	  28	  776	  000	   183	  968	  724	  
71	   Atrium	  Ljungberg	  AB	   	  	  753	  700	   	  9	  540	  500	   11	  523	  593	  
72	   Autoliv	  Aktiebolag	   	  2	  886	  000	   	  11	  643	  000	   25	  844	  500	  
73	   Axfood	  Aktiebolag	   	  	  891	  000	   	  3	  237	  000	   12	  607	  983	  
74	   Axis	  Aktiebolag	   	  	  455	  700	   	  	  768	  600	   9	  134	  154	  
75	   BillerudKorsnäs	  Aktiebolag	  (publ)	   	  	  683	  000	   	  4	  871	  000	   12	  399	  986	  
76	   Boliden	  AB	   	  3	  389	  000	   	  21	  032	  000	   37	  553	  083	  
77	   Castellum	  Aktiebolag	   	  	  711	  000	   	  11	  203	  000	   15	  876	  219	  
78	   Elekta	  AB	  (publ)	   	  1	  228	  000	   	  5	  010	  000	   24	  680	  270	  
79	   Fabege	  AB	   	  1	  547	  000	   	  10	  382	  000	   11	  370	  670	  
80	   Getinge	  AB	   	  2	  537	  000	   	  14	  608	  000	   37	  273	  776	  
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81	   H	  &	  M	  Hennes	  &	  Mauritz	  AB	   	  15	  821	  000	   	  44	  104	  000	   348	  558	  163	  
82	   Hexagon	  Aktiebolag	   	  	  297	  400	   	  2	  518	  700	   54	  085	  451	  
83	   HEXPOL	  AB	   	  	  619	  000	   	  2	  473	  000	   5	  128	  599	  
84	   Holmen	  Aktiebolag	   	  1	  189	  000	   	  11	  153	  000	   18	  595	  501	  
85	   Hufvudstaden	  AB	   	  1	  435	  300	   	  12	  486	  900	   26	  218	  846	  
86	   Husqvarna	  Aktiebolag	   	  	  997	  000	   	  12	  332	  000	   30	  892	  026	  
87	   ICA	  Gruppen	  Aktiebolag	   	  	  59	  000	   	  8	  456	  000	   20	  938	  522	  
88	   Intrum	  Justitia	  AB	   	  	  552	  700	   	  2	  811	  600	   6	  807	  763	  
89	   Investment	  AB	  Kinnevik	   	  6	  555	  000	   	  59	  637	  000	   41	  331	  906	  
90	   Investmentaktiebolaget	  Latour	   	  2	  048	  000	   	  10	  489	  000	   21	  466	  632	  
91	   Investor	  Aktiebolag	   -‐	  9	  288	  000	   	  156	  070	  000	   120	  062	  892	  
92	   JM	  AB	   	  1	  042	  000	   	  4	  598	  000	   12	  986	  852	  

93	  
L	  E	  Lundbergföretagen	  Aktiebolag	  
(publ)	   	  3	  274	  000	   	  18	  947	  000	   30	  442	  000	  

94	   Lundin	  Mining	  AB	   	  	  267	  644	   	  1	  890	  024	   13	  305	  824	  
95	   Lundin	  Petroleum	  AB	   	  	  155	  244	   	  1	  000	  882	   29	  162	  843	  
96	   Meda	  Aktiebolag	   	  1	  608	  000	   	  14	  975	  000	   18	  376	  378	  
97	   Melker	  Schörling	  AB	   -‐	  3	  394	  000	   	  16	  636	  000	   21	  794	  859	  
98	   Modern	  Times	  Group	  MTG	  AB	   -‐	  1	  289	  000	   	  4	  128	  000	   32	  876	  502	  
99	   NCC	  AKTIEBOLAG	   	  1	  312	  000	   	  8	  297	  000	   19	  550	  978	  
100	   NIBE	  Industrier	  AB	   	  	  691	  500	   	  4	  487	  200	   12	  045	  209	  
101	   Oriflame	  Cosmetics	  AB	   	  	  29	  655	   	  	  80	  937	   1	  664	  
102	   Peab	  AB	   	  	  943	  000	   	  7	  947	  000	   16	  800	  822	  
103	   Ratos	  AB	   	  	  546	  000	   	  13	  658	  000	   40	  962	  581	  
104	   SAAB	  Aktiebolag	   	  2	  217	  000	   	  12	  950	  000	   15	  008	  172	  
105	   Sandvik	  Aktiebolag	   	  5	  861	  000	   	  32	  490	  000	   151	  028	  065	  
106	   SCANIA	  Aktiebolag	   	  9	  422	  000	   	  34	  512	  000	   81	  600	  000	  
107	   Securitas	  AB	   	  1	  738	  600	   	  9	  202	  900	   27	  817	  487	  
108	   Skanska	  AB	   	  7	  595	  000	   	  19	  413	  000	   56	  896	  866	  
109	   SSAB	  AB	   	  1	  560	  000	   	  30	  768	  000	   28	  328	  096	  
110	   Stora	  Enso	  AB	   -‐	  	  421	  700	   	  24	  727	  100	   799	  500	  
111	   Stora	  Enso	  Skog	  Aktiebolag	   -‐	  	  97	  900	   	  1	  581	  900	   11	  862	  

112	  
Svenska	  Cellulosa	  Aktiebolaget	  
SCA	   -‐	  	  293	  000	   	  61	  291	  000	   72	  696	  850	  

113	   Swedish	  Match	  AB	   	  2	  538	  000	   -‐	  1	  602	  000	   42	  285	  450	  

114	  
Swedish	  Orphan	  Biovitrum	  AB	  
(publ)	   	  	  17	  927	   	  4	  963	  427	   6	  774	  921	  

115	   Telefonaktiebolaget	  L	  M	  Ericsson	   	  12	  569	  000	   	  143	  105	  000	   269	  361	  716	  
116	   Tele2	  AB	   	  4	  904	  000	   	  21	  449	  000	   48	  801	  032	  
117	   TeliaSonera	  Aktiebolag	   	  21	  072	  000	   	  116	  680	  000	   235	  123	  603	  
118	   Tieto	  Sweden	  AB	   -‐	  	  1	  148	   	  	  705	  704	   5	  151	  008	  
119	   Trelleborg	  AB	   	  1	  578	  000	   	  13	  338	  000	   17	  551	  897	  
120	   Wallenstam	  AB	   	  	  736	  000	   	  10	  295	  000	   11	  276	  666	  

	   	   År	  2010	  
121	   AAK	  AB	  (publ)	   	  	  626	  000	   	  3	  164	  000	   8	  101	  671	  
122	   ABB	  AB	   	  1	  244	  000	   	  8	  391	  000	   638	  000	  
123	   Aktiebolaget	  Electrolux	   	  3	  997	  000	   	  20	  613	  000	   50	  786	  498	  



 

49 
 

124	   Aktiebolaget	  Industrivärden	   	  14	  870	  000	   	  56	  327	  000	   40	  099	  652	  
125	   Aktiebolaget	  SKF	   	  5	  296	  000	   	  18	  935	  000	   58	  967	  963	  
126	   Aktiebolaget	  Volvo	   	  11	  212	  000	   	  73	  110	  000	   157	  183	  833	  
127	   Alfa	  Laval	  AB	   	  3	  116	  000	   	  13	  427	  000	   45	  217	  390	  
128	   ASSA	  ABLOY	  AB	   	  4	  080	  000	   	  20	  652	  000	   52	  550	  688	  
129	   AstraZeneca	  AB	   	  35	  652	  000	   	  196	  648	  000	   530	  761	  210	  
130	   Atlas	  Copco	  Aktiebolag	   	  9	  944	  000	   	  29	  141	  000	   122	  964	  175	  
131	   Atrium	  Ljungberg	  AB	   	  	  976	  000	   	  9	  099	  000	   9	  059	  010	  
132	   Autoliv	  Aktiebolag	   	  3	  251	  000	   	  10	  321	  000	   20	  680	  000	  
133	   Axfood	  Aktiebolag	   	  	  862	  000	   	  2	  972	  000	   11	  464	  187	  
134	   Axis	  Aktiebolag	   	  	  299	  800	   	  	  627	  200	   7	  536	  545	  
135	   BillerudKorsnäs	  Aktiebolag	  (publ)	   	  	  705	  000	   	  4	  637	  000	   9	  970	  259	  
136	   Boliden	  AB	   	  3	  957	  000	   	  18	  846	  000	   29	  429	  801	  
137	   Castellum	  Aktiebolag	   	  1	  964	  000	   	  11	  082	  000	   12	  685	  494	  
138	   Elekta	  AB	  (publ)	   	  1	  031	  000	   	  3	  832	  000	   19	  486	  932	  
139	   Fabege	  AB	   -‐	  	  121	  000	   	  9	  363	  000	   8	  071	  108	  
140	   Getinge	  AB	   	  2	  280	  000	   	  13	  223	  000	   41	  039	  285	  
141	   H	  &	  M	  Hennes	  &	  Mauritz	  AB	   	  18	  681	  000	   	  44	  172	  000	   394	  817	  425	  
142	   Hexagon	  Aktiebolag	   	  	  875	  000	   	  19	  420	  000	   32	  670	  978	  
143	   HEXPOL	  AB	   	  	  273	  000	   	  1	  318	  000	   2	  707	  299	  
144	   Holmen	  Aktiebolag	   	  	  704	  000	   	  16	  911	  000	   16	  357	  939	  
145	   Hufvudstaden	  AB	   	  1	  733	  300	   	  11	  526	  000	   20	  546	  195	  
146	   Husqvarna	  Aktiebolag	   	  1	  739	  000	   	  12	  154	  000	   30	  113	  962	  
147	   ICA	  Gruppen	  Aktiebolag	   -‐	  	  391	  000	   	  8	  854	  000	   26	  479	  410	  
148	   Intrum	  Justitia	  AB	   	  	  452	  000	   	  2	  576	  600	   7	  059	  186	  
149	   Investment	  AB	  Kinnevik	   	  13	  622	  000	   	  54	  425	  000	   37	  637	  589	  
150	   Investmentaktiebolaget	  Latour	   	  	  702	  000	   	  12	  280	  000	   17	  275	  680	  
151	   Investor	  Aktiebolag	   	  30	  693	  000	   	  170	  612	  000	   107	  634	  656	  
152	   JM	  AB	   	  	  594	  000	   	  3	  923	  000	   10	  115	  871	  

153	  
L	  E	  Lundbergföretagen	  Aktiebolag	  
(publ)	   	  2	  483	  000	   	  30	  359	  000	   23	  002	  000	  

154	   Lundin	  Mining	  AB	   -‐	  	  26	  848	   	  1	  368	  115	   9	  733	  540	  
155	   Lundin	  Petroleum	  AB	   	  	  129	  478	   	  	  997	  781	   13	  813	  665	  
156	   Meda	  Aktiebolag	   	  1	  428	  000	   	  13	  939	  000	   24	  028	  323	  
157	   Melker	  Schörling	  AB	   	  7	  236	  000	   	  20	  281	  000	   14	  500	  132	  
158	   Modern	  Times	  Group	  MTG	  AB	   	  1	  750	  000	   	  6	  240	  000	   27	  108	  363	  
159	   NCC	  AKTIEBOLAG	   	  1	  527	  000	   	  8	  111	  000	   13	  798	  458	  
160	   NIBE	  Industrier	  AB	   	  	  553	  100	   	  2	  474	  000	   9	  261	  305	  
161	   Oriflame	  Cosmetics	  AB	   	  	  28	  918	   	  	  80	  200	   2	  332	  
162	   Peab	  AB	   	  1	  190	  000	   	  7	  673	  000	   13	  233	  422	  
163	   Ratos	  AB	   	  2	  413	  000	   	  15	  091	  000	   39	  321	  478	  
164	   SAAB	  Aktiebolag	   	  	  433	  000	   	  11	  274	  000	   12	  388	  564	  
165	   Sandvik	  Aktiebolag	   	  6	  943	  000	   	  32	  580	  000	   118	  225	  873	  
166	   SCANIA	  Aktiebolag	   	  9	  103	  000	   	  30	  035	  000	   123	  760	  000	  
167	   Securitas	  AB	   	  2	  080	  800	   	  8	  938	  500	   28	  164	  293	  
168	   Skanska	  AB	   	  4	  022	  000	   	  20	  670	  000	   55	  763	  127	  
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169	   SSAB	  AB	   	  	  764	  000	   	  29	  885	  000	   38	  386	  270	  
170	   Stora	  Enso	  AB	   -‐	  1	  794	  361	   	  25	  148	  843	   605	  000	  
171	   Stora	  Enso	  Skog	  Aktiebolag	   	  	  30	  100	   	  1	  679	  800	   13	  250	  

172	  
Svenska	  Cellulosa	  Aktiebolaget	  
SCA	   	  5	  592	  000	   	  67	  255	  000	   71	  357	  141	  

173	   Swedish	  Match	  AB	   	  2	  958	  000	   -‐	  	  484	  000	   34	  586	  250	  

174	  
Swedish	  Orphan	  Biovitrum	  AB	  
(publ)	   -‐	  	  104	  451	   	  4	  342	  371	   9	  968	  811	  

175	   Telefonaktiebolaget	  L	  M	  Ericsson	   	  11	  235	  000	   	  145	  106	  000	   253	  497	  468	  
176	   Tele2	  AB	   	  6	  928	  000	   	  29	  343	  000	   40	  822	  660	  
177	   TeliaSonera	  Aktiebolag	   	  23	  562	  000	   	  125	  907	  000	   225	  005	  494	  
178	   Tieto	  Sweden	  AB	   -‐	  	  8	  441	   	  	  704	  288	   7	  460	  081	  
179	   Trelleborg	  AB	   	  1	  284	  000	   	  12	  209	  000	   14	  299	  036	  
180	   Wallenstam	  AB	   	  1	  572	  000	   	  9	  783	  000	   7	  763	  333	  

	   	   År	  2009	  
181	   AAK	  AB	  (publ)	   	  	  843	  000	   	  2	  927	  000	   4	  259	  105	  
182	   ABB	  AB	   	  1	  984	  000	   	  7	  828	  000	   464	  000	  
183	   Aktiebolaget	  Electrolux	   	  2	  607	  000	   	  18	  841	  000	   19	  848	  129	  
184	   Aktiebolaget	  Industrivärden	   	  20	  669	  000	   	  42	  544	  000	   22	  697	  916	  
185	   Aktiebolaget	  SKF	   	  1	  705	  000	   	  17	  411	  000	   32	  216	  088	  
186	   Aktiebolaget	  Volvo	   -‐	  14	  685	  000	   	  66	  405	  000	   97	  268	  804	  
187	   Alfa	  Laval	  AB	   	  2	  737	  000	   	  12	  113	  000	   26	  845	  204	  
188	   ASSA	  ABLOY	  AB	   	  2	  691	  000	   	  19	  172	  000	   29	  205	  128	  
189	   AstraZeneca	  AB	   	  28	  279	  000	   	  204	  708	  000	   471	  605	  162	  
190	   Atlas	  Copco	  Aktiebolag	   	  6	  276	  000	   	  25	  509	  000	   69	  241	  960	  
191	   Atrium	  Ljungberg	  AB	   	  	  186	  900	   	  8	  415	  600	   8	  825	  873	  
192	   Autoliv	  Aktiebolag	   	  	  221	  000	   	  11	  443	  000	   8	  415	  000	  
193	   Axfood	  Aktiebolag	   	  	  793	  000	   	  2	  635	  000	   8	  106	  256	  
194	   Axis	  Aktiebolag	   	  	  217	  800	   	  	  608	  400	   3	  490	  427	  
195	   BillerudKorsnäs	  Aktiebolag	  (publ)	   	  	  165	  000	   	  3	  995	  000	   2	  074	  469	  
196	   Boliden	  AB	   	  2	  501	  000	   	  16	  247	  000	   11	  460	  117	  
197	   Castellum	  Aktiebolag	   	  	  160	  000	   	  9	  692	  000	   7	  791	  903	  
198	   Elekta	  AB	  (publ)	   	  	  833	  000	   	  3	  243	  000	   7	  932	  944	  
199	   Fabege	  AB	   -‐	  	  409	  000	   	  9	  714	  000	   4	  647	  503	  
200	   Getinge	  AB	   	  1	  914	  000	   	  12	  538	  000	   19	  900	  001	  
201	   H	  &	  M	  Hennes	  &	  Mauritz	  AB	   	  16	  384	  000	   	  40	  613	  000	   262	  742	  680	  
202	   Hexagon	  Aktiebolag	   	  1	  254	  000	   	  12	  433	  000	   13	  037	  201	  
203	   HEXPOL	  AB	   	  	  102	  000	   	  1	  217	  000	   594	  361	  
204	   Holmen	  Aktiebolag	   	  1	  006	  000	   	  16	  504	  000	   11	  442	  081	  
205	   Hufvudstaden	  AB	   -‐	  	  357	  500	   	  10	  225	  900	   17	  324	  298	  
206	   Husqvarna	  Aktiebolag	   	  	  899	  000	   	  12	  082	  000	   19	  076	  979	  
207	   ICA	  Gruppen	  Aktiebolag	   	  	  701	  000	   	  10	  040	  000	   13	  475	  286	  
208	   Intrum	  Justitia	  AB	   	  	  440	  600	   	  2	  548	  700	   4	  061	  449	  
209	   Investment	  AB	  Kinnevik	   	  16	  373	  000	   	  41	  637	  000	   17	  985	  490	  
210	   Investmentaktiebolaget	  Latour	   	  	  552	  000	   	  9	  955	  000	   11	  317	  170	  
211	   Investor	  Aktiebolag	   	  31	  368	  000	   	  142	  669	  000	   78	  251	  853	  
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212	   JM	  AB	   	  	  379	  000	   	  3	  668	  000	   3	  545	  372	  

213	  
L	  E	  Lundbergföretagen	  Aktiebolag	  
(publ)	   	  2	  119	  000	   	  25	  426	  000	   16	  058	  000	  

214	   Lundin	  Mining	  AB	   -‐	  	  492	  739	   	  1	  061	  102	   3	  323	  344	  
215	   Lundin	  Petroleum	  AB	   -‐	  3	  789	  966	   	  8	  126	  750	   9	  697	  306	  
216	   Meda	  Aktiebolag	   	  1	  537	  000	   	  13	  662	  000	   14	  749	  461	  
217	   Melker	  Schörling	  AB	   	  8	  038	  000	   	  13	  431	  000	   6	  014	  428	  
218	   Modern	  Times	  Group	  MTG	  AB	   -‐	  2	  033	  000	   	  5	  382	  000	   8	  994	  190	  
219	   NCC	  AKTIEBOLAG	   	  1	  262	  000	   	  7	  667	  000	   6	  370	  604	  
220	   NIBE	  Industrier	  AB	   	  	  412	  100	   	  2	  182	  800	   5	  788	  315	  
221	   Oriflame	  Cosmetics	  AB	   	  	  39	  743	   	  	  51	  282	   1	  320	  
222	   Peab	  AB	   	  1	  321	  000	   	  7	  666	  000	   7	  697	  292	  
223	   Ratos	  AB	   	  	  934	  000	   	  15	  302	  000	   20	  838	  758	  
224	   SAAB	  Aktiebolag	   	  	  686	  000	   	  10	  542	  000	   5	  512	  092	  
225	   Sandvik	  Aktiebolag	   -‐	  2	  596	  000	   	  32	  991	  900	   59	  708	  769	  
226	   SCANIA	  Aktiebolag	   	  1	  129	  000	   	  23	  302	  000	   73	  840	  000	  
227	   Securitas	  AB	   	  2	  118	  000	   	  8	  812	  700	   22	  268	  592	  
228	   Skanska	  AB	   	  3	  628	  000	   	  20	  287	  000	   30	  652	  924	  
229	   SSAB	  AB	   -‐	  	  879	  000	   	  30	  841	  000	   19	  921	  988	  
230	   Stora	  Enso	  AB	   -‐	  	  304	  301	   	  26	  619	  551	   364	  000	  
231	   Stora	  Enso	  Skog	  Aktiebolag	   	  	  57	  000	   	  1	  681	  000	   7	  375	  

232	  
Svenska	  Cellulosa	  Aktiebolaget	  
SCA	   	  4	  830	  000	   	  67	  156	  000	   45	  832	  156	  

233	   Swedish	  Match	  AB	   	  3	  146	  000	   	  	  899	  000	   24	  009	  875	  

234	  
Swedish	  Orphan	  Biovitrum	  AB	  
(publ)	   	  	  32	  437	   	  1	  352	  795	   6	  390	  632	  

235	   Telefonaktiebolaget	  L	  M	  Ericsson	   	  4	  127	  000	   	  139	  870	  000	   233	  006	  147	  
236	   Tele2	  AB	   	  4	  519	  000	   	  28	  402	  000	   24	  184	  435	  
237	   TeliaSonera	  Aktiebolag	   	  21	  280	  000	   	  135	  372	  000	   177	  420	  590	  
238	   Tieto	  Sweden	  AB	   -‐	  	  223	  158	   	  	  661	  876	   3	  829	  952	  
239	   Trelleborg	  AB	   	  	  409	  000	   	  12	  267	  000	   3	  905	  510	  
240	   Wallenstam	  AB	   	  	  489	  000	   	  8	  454	  000	   3	  966	  666	  

	   	   År	  2008	  
241	   AAK	  AB	  (publ)	   -‐	  	  4	  000	   	  2	  343	  000	   7	  143	  633	  
242	   ABB	  AB	   	  2	  941	  000	   	  7	  295	  000	   652	  000	  
243	   Aktiebolaget	  Electrolux	   	  	  366	  000	   	  16	  385	  000	   31	  509	  871	  
244	   Aktiebolaget	  Industrivärden	   -‐	  29	  114	  000	   	  23	  583	  000	   43	  234	  127	  
245	   Aktiebolaget	  SKF	   	  4	  741	  000	   	  19	  659	  000	   53	  381	  343	  
246	   Aktiebolaget	  Volvo	   	  10	  016	  000	   	  84	  010	  000	   195	  814	  660	  
247	   Alfa	  Laval	  AB	   	  3	  807	  000	   	  10	  378	  000	   39	  061	  869	  
248	   ASSA	  ABLOY	  AB	   	  2	  438	  000	   	  18	  675	  000	   41	  907	  041	  
249	   AstraZeneca	  AB	   	  17	  732	  000	   	  198	  309	  000	   392	  730	  431	  
250	   Atlas	  Copco	  Aktiebolag	   	  10	  157	  000	   	  23	  627	  000	   114	  905	  844	  
251	   Atrium	  Ljungberg	  AB	   -‐	  	  402	  401	   	  8	  495	  786	   9	  558	  587	  
252	   Autoliv	  Aktiebolag	   	  1	  071	  000	   	  11	  683	  000	   16	  527	  500	  
253	   Axfood	  Aktiebolag	   	  	  737	  000	   	  2	  259	  000	   10	  860	  809	  
254	   Axis	  Aktiebolag	   	  	  116	  900	   	  	  275	  700	   8	  456	  907	  
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255	   BillerudKorsnäs	  Aktiebolag	  (publ)	   	  	  152	  000	   	  2	  638	  000	   8	  149	  701	  
256	   Boliden	  AB	   	  	  935	  000	   	  16	  131	  000	   17	  573	  092	  
257	   Castellum	  Aktiebolag	   -‐	  	  663	  000	   	  10	  049	  000	   13	  760	  536	  
258	   Elekta	  AB	  (publ)	   	  	  546	  000	   	  2	  549	  000	   10	  386	  677	  
259	   Fabege	  AB	   	  	  229	  000	   	  10	  282	  000	   11	  784	  149	  
260	   Getinge	  AB	   	  1	  523	  000	   	  10	  652	  000	   37	  877	  451	  
261	   H	  &	  M	  Hennes	  &	  Mauritz	  AB	   	  15	  294	  000	   	  36	  950	  000	   309	  912	  232	  
262	   Hexagon	  Aktiebolag	   	  1	  859	  000	   	  11	  957	  000	   36	  985	  631	  
263	   HEXPOL	  AB	   	  	  183	  000	   	  1	  157	  000	   2	  478	  249	  
264	   Holmen	  Aktiebolag	   	  	  	  0	   	  	  	  0	   18	  646	  355	  
265	   Hufvudstaden	  AB	   -‐	  	  449	  200	   	  10	  949	  700	   21	  127	  193	  
266	   Husqvarna	  Aktiebolag	   	  1	  298	  000	   	  10	  070	  000	   35	  989	  890	  
267	   ICA	  Gruppen	  Aktiebolag	   	  	  170	  000	   	  9	  515	  000	   25	  301	  501	  
268	   Intrum	  Justitia	  AB	   	  	  441	  700	   	  2	  395	  200	   7	  910	  156	  
269	   Investment	  AB	  Kinnevik	   -‐	  25	  762	  000	   	  23	  503	  000	   32	  151	  667	  
270	   Investmentaktiebolaget	  Latour	   	  1	  458	  000	   	  7	  893	  000	   15	  076	  230	  
271	   Investor	  Aktiebolag	   -‐	  36	  736	  000	   	  115	  238	  000	   107	  596	  297	  
272	   JM	  AB	   	  	  818	  000	   	  3	  241	  000	   11	  096	  073	  

273	  
L	  E	  Lundbergföretagen	  Aktiebolag	  
(publ)	   -‐	  2	  025	  000	   	  20	  395	  000	   23	  560	  000	  

274	   Lundin	  Mining	  AB	   -‐	  6	  524	  576	   -‐	  5	  395	  206	   10	  007	  374	  
275	   Lundin	  Petroleum	  AB	   	  	  310	  287	   	  11	  430	  988	   18	  418	  222	  
276	   Meda	  Aktiebolag	   	  	  954	  000	   	  13	  290	  000	   18	  389	  287	  
277	   Melker	  Schörling	  AB	   -‐	  8	  206	  000	   	  5	  828	  000	   13	  398	  479	  
278	   Modern	  Times	  Group	  MTG	  AB	   	  2	  927	  000	   	  8	  661	  000	   26	  825	  329	  
279	   NCC	  AKTIEBOLAG	   	  1	  820	  000	   	  6	  839	  000	   18	  650	  961	  
280	   NIBE	  Industrier	  AB	   	  	  376	  100	   	  1	  881	  700	   6	  339	  584	  
281	   Oriflame	  Cosmetics	  AB	   -‐	  	  8	  917	   	  	  11	  539	   2	  065	  
282	   Peab	  AB	   	  1	  093	  000	   	  6	  370	  000	   19	  761	  319	  
283	   Ratos	  AB	   	  5	  289	  000	   	  15	  825	  000	   34	  121	  944	  
284	   SAAB	  Aktiebolag	   -‐	  	  242	  000	   	  9	  240	  000	   16	  863	  728	  
285	   Sandvik	  Aktiebolag	   	  7	  836	  000	   	  35	  588	  000	   131	  710	  521	  
286	   SCANIA	  Aktiebolag	   	  8	  890	  000	   	  21	  937	  000	   62	  200	  000	  
287	   Securitas	  AB	   	  1	  889	  900	   	  8	  500	  600	   24	  303	  920	  
288	   Skanska	  AB	   	  3	  157	  000	   	  19	  071	  000	   52	  277	  932	  
289	   SSAB	  AB	   	  6	  508	  000	   	  34	  994	  000	   51	  181	  694	  
290	   Stora	  Enso	  AB	   -‐	  	  890	  395	   	  25	  381	  239	   730	  000	  
291	   Stora	  Enso	  Skog	  Aktiebolag	   	  	  51	  900	   	  1	  686	  100	   18	  625	  

292	  
Svenska	  Cellulosa	  Aktiebolaget	  
SCA	   	  5	  598	  000	   	  66	  450	  000	   79	  148	  608	  

293	   Swedish	  Match	  AB	   	  2	  261	  000	   	  1	  367	  000	   26	  566	  250	  

294	  
Swedish	  Orphan	  Biovitrum	  AB	  
(publ)	   -‐	  	  335	  361	   	  1	  284	  984	   8	  722	  760	  

295	   Telefonaktiebolaget	  L	  M	  Ericsson	   	  11	  667	  000	   	  140	  823	  000	   201	  442	  903	  
296	   Tele2	  AB	   	  2	  433	  000	   	  28	  151	  000	   38	  063	  473	  
297	   TeliaSonera	  Aktiebolag	   	  21	  442	  000	   	  130	  387	  000	   189	  908	  944	  
298	   Tieto	  Sweden	  AB	   	  	  110	  801	   	  	  851	  869	   6	  438	  760	  
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299	   Trelleborg	  AB	   -‐	  	  258	  000	   	  10	  153	  000	   15	  140	  034	  
300	   Wallenstam	  AB	   	  	  368	  000	   	  8	  028	  000	   6	  587	  500	  

 


