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Sammanfattning 
 
Nivå: C-uppsats i företagsekonomi 
 
Datum: 2015, februari 
 
Författare: Alexander Lindberg och Per Nyberg 
 
Handledare: Arne Fagerström 
 
Examinator: Stig Sörling 
 
Titel: Redovisningens värderelevans i nordiska fastighetsföretag under åren 2004-2010 
 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att ta reda på och förklara vilken inverkan införandet av 
IAS-40 och finanskrisens utbrott hade på förhållandet mellan börsvärdet och eget 
kapital för att därigenom få svar på hur värderelevant den nya redovisningen är. Studien 
ämnar förklara vilka effekter som kan uppstå till följd av införandet av IAS-40 och 
finanskrisen 2008. Ämnet är intressant att diskutera då dessa förändringar fortfarande är 
aktuella. 
 
 
Metod: Uppsatsens problemområde har angripits genom tillämpning av en kvantitativ 
forskningsmetod med utgångspunkt i mainstream redovisningsforskning. Där empirin 
består av insamling av primär och sekundärkällor. Historiska aktiekurser, valutakurser 
och årsrapporter har utgjort primärkällorna medan tidigare forskning utgjort sekundär 
källor. 
 
Resultat och slutsats: Resultaten indikerar på att införandet av IFRS/IAS 40 har ökat 
förhållandet mellan företagens börsvärde och det egna kapitalet. Som en effekt av detta 
har värderelevansen blivit sämre på nordiska fastighetsmarknaden. Finanskrisens utbrott 
har gett effekter i form av ett lägre kvotvärde mellan börsvärde och redovisat eget 
kapital. Studien har inte kunnat påvisa att användandet av extern värderare bidrar med 
ett kvotvärde närmare ett och därmed öka värde relevansen. 
 
Förslag till vidare forskning: Vidare forskning skulle kunna bygga på hur det aktuella 
ränteläget påverkar förhållandet mellan börsvärde och eget kapital på den nordiska 
börsmarknaden. Även en studie som tar hänsyn till företagens avkastningskrav skulle 
vara intressant att se resultat av. 
 
 
Studiens bidrag: Studien bidrar med att tillföra en utveckling av den tidigare 
forskningen. Utvecklingen består av en mer ingående analys gällande hur de undersökta 
faktorerna kan påverka förhållandet mellan börsvärdet och eget kapital på den nordiska 
fastighetsmarknaden. Studiens bidrag ämnar således förklara och ge en större förståelse 
för den nordiska marknaden. 
 
Nyckelord: IAS40, IFRS, förvaltningsfastigheter, verkligt värde, finanskris, 
korrelation, värderelevans, redovisning, externvärderare och fastigheter



 
Abstract 
 
Level: Student essay for Bachelor´s Degree in Business Administration 
 
Date: 2015, February 
 
Authors: Alexander Lindberg and Per Nyberg 
 
Supervisor: Arne Fagerström 
 
Examiner: Stig Sörling 
 
Title: The financial accounting value relevance of nordic real estate companies during 
the years 2004-2010 
 
Aim: The purpose of this paper is to find out and explain the impact of the introduction 
of IAS-40 and the financial crisis had on the relationship between stock market value 
and equity in order to find out how the value relevance of the new Financial Accounting 
Method is. The study intends to explain what effects that may occur as a result of the 
introduction of IAS-40 and the financial crisis of 2008. The topic is interesting to 
discuss when these changes are still relevant. 
 
Method: The thesis problem area has been tackled by the application of a quantitative 
research method on the basis of the mainstream accounting research. Where empirical 
data consists of the collection of primary and secondary sources. Historical stock prices, 
exchange rates and annual reports have been the primary sources while previous 
research constituted secondary sources. 
 
Results and Conclusions: The results indicate that the introduction of IFRS / IAS 40 
has increased the ratio of stock market value and equity. As a result of this, the value 
relevance has become worse in the Nordic property market. The financial crisis had 
effect in the form of a lower ratio value between the stock value and shareholders' 
equity. The study failed to demonstrate that the use of external valuer help with a par 
value closer to one, thereby increasing the value relevance. 
 
Suggestions for future research: Further research could build on how the current 
interest rates affect the relationship between stockmarket value and equity on the Nordic 
market. Even a study that takes into account the corporate rate of return would be 
interesting to se results from. 
 
Contributions of the essay: The study contributes to supply a further development of 
the research. The development consists of a more detailed analysis regarding how the 
investigated factors can influence the relationship between market capitalization and 
equity in the Nordic property market. The study's contribution is hence to explain and 
provide a greater understanding of the Nordic market. 
 
Keywords: IAS40, IFRS, investment property, fair value, financial crisis, correlation, 
value relevance of accounting, external appraisers and real estate. 
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1. Inledning 

______________________________________________________________________ 
Det inledande kapitlet syftar till att ge en beskrivande bild av bakgrunden av värdering 
till verkligt värde och hur situationen tidigare sett ut. Kapitlet förklarar även studiens 
frågeställningar, dess avgränsning och syfte. 
______________________________________________________________________ 

 

1.1 Bakgrund 

I november 2013 avgjordes ett mål där fonden Nordic activepropertyfund 2 stämt 

fastighetsrådgivningsföretaget DTZ på 89 miljoner svenska kronor för att ha värderat en 

fastighet till ett för högt värde. Dock ogillades målet och ersättningen uteblev 

(Fastighetsvärlden 2013). Det råder delade meningar om hur förvaltningsfastigheter ska 

värderas då värderingen påverkar ett företags resultat och balansräkning vilket i sin tur 

ger effekter på börsvärdet. 

 

Både den anglosaxiska och den kontinentala redovisningskulturen grundade sina 

värderingar av en fastighet på anskaffningsvärdet då den metoden i början av 1900-talet 

ansågs som säker, objektiv och verifierbar eftersom uppskattningen byggs på fakta av 

en händelse (Bengtsson 2008). Efter den amerikanska börskraschen 1929 var det flera 

forskares mening att en bidragande orsak till kraschen kan ha varit trotsande av 

principen att värdera till anskaffningsvärde och istället använda sig av värderingen till 

verkligt värde (Bengtsson 2008). 

 

Enligt Bengtsson (2008) motiverades användandet av verkligt värde av att det gav en 

mer aktuell bild av värdet. Till följd av kraschen fick värdering till anskaffningsvärde 

mer stöd. Dock har kritiken mot metoden sedan dess växt då det mer och mer ansetts 

viktigare att värdet är uppdaterat och mer jämförbart än att värderingen är objektiv och 

verifierbar. Historiskt sett har varje land haft en individuell redovisningsmetod 

(Nordlund. 2008). Det finns inte eller har tidigare funnits någon gemensam 

övergripande metod vad det gäller synen på redovisningsområdet. Det skapar problem 

med normgivningen och redovisningens huvudsakliga syfte (Nilsson. 2005). 

 

Till följd av den ökande globala handeln har det enligt Nilsson (2005) skapats ett 

växande behov av harmonisering gällande redovisningsnormer för att lättare kunna 
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jämföra företagens olika redovisningar på internationell nivå. Europaparlamentet 

upprättade år 2002 en förordning gällande en redovisningsstandard för börsnoterade 

företag. Detta innebar att företagen skulle redovisa enligt riktlinjerna IFRS i syfte att 

öka jämförbarheten mellan olika företag (Marton et al 2013). Regelverket bygger på att 

dirigera företagen vad det gäller deras objektivitet i finansiella rapporter, underliggande 

antaganden, kvalitativa karaktärer som beslutar om användbarheten i finansiella 

rapporter. Regelverket påtalar definitionen, igenkänningen och måtten av elementen 

från vilka de finansiella rapporterna skapas. Konceptet av kapital och kapitalens 

underhåll. IASBs regelverk karakteriseras av begriplighet, relevans, pålitlighet och 

jämförbarhet (Mirza, A. och Holt, G. 2011). 

 

Sedan 2005 måste alla börsnoterade fastighetsföretag redovisa sina fastigheter i enlighet 

med IASBs regelverk. Detta medförde att fastighetsbolagen måste redovisa 

fastigheterna till verkligt värde. Verkligt värde innebär löpande värdering till 

marknadsvärdet där värdeförändringen utgör en del av årets resultat. Det nya 

regelverket ska bidra till ett mer uppdaterat och rättvisande värde vad det gäller 

företagens redovisade kapital och börsvärde. Det verkliga värdet kommer spela en 

mycket viktig roll för investerare på marknaden som i sin tur utgör vad företaget är värt 

på börsen. Skulle börsvärdet och eget kapital för ett företag utgöra ett snarlikt värde 

skulle marknadens bedömningar spegla det värde som företagen redovisar i sina 

rapporter. Detta är ett sätt att mäta hur hög värderelevansen i ett företags redovisning är 

(Bengtsson 2008). Vid en sådan överensstämmelse skulle värderelevansen således vara 

väldigt hög. Vid en låg värderelevans stämmer inte alls börsvärde och eget kapital 

överens med varandra.  

Enligt Bengtsson (2008) är det sällan ett företags börsvärde och redovisade egna kapital 

överensstämmer med varandra. Flera olika anledningar ligger till grund för detta. En av 

dessa kan vara investerarnas individuella bedömning av företagets marknadsvärde. Hur 

börsvärde och det egna kapitalet förhåller sig till varandra kan förklaras i och med hur 

investerare agerar på marknaden. Utifrån det nya regelverket kan investerare göra en 

analys av företagens värde. Den fundamentala analysen går ut på att investerare gör en 

uppskattning av företagets värde genom att analysera företagens redovisning och de 

framtidsutsikter som företagen presenterar i sina årsrapporter. Investerarna adderar då 

värdet för alla de enskilda fastigheterna med företagets framtidsutsikter att bringa god 
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framtida avkastning, att växa och stiga i värde. Summan sätts sedan i relation till vad 

företagets aktie kostar på börsen. Anser investeraren att aktiepriset på börsen är lågt i 

jämförelse med deras egen värdering, anses aktien vara undervärderad. Det är då 

sannolikt att investeraren vill köpa aktien. Även om aktien kan anses normalvärderad så 

kan investeraren vara intresserad att köpa den ändå om personen ser att möjlighet finns 

att aktiens värde stiger eller genererar generös aktieutdelning i framtiden. Det kommer 

alltid finnas en balans och obalans mellan det egna kapitalet och börsvärdet. Det egna 

kapitalet kan öka i värde medan börsvärdet sjunker. Det är tidigare väl känt inom 

aktiemarknaden att börsen sjunker under kristider. Dock ses det inte som en självklarhet 

att företagens egna kapital sjunker under en börskris. Frågan är just hur dessa förhåller 

sig till varandra då företag ställs inför nya regelverk såsom redovisning till verkligt 

värde och andra faktorer såsom en finanskris. Skulle det visa sig att börsvärde och eget 

kapital bedöms ligga nära varandra tyder detta således på en hög värderelevans 

(Bengtsson 2008). 

 

Det är intressant att studera värderelevansens utveckling mellan åren 2004 fram till 

2010 eftersom det ger en bild av vilken påverkan de nya redovisningsreglerna haft på 

redovisningens relevans. Dock kan finanskrisens intåg 2007 gett effekter på marknaden 

som i sin tur påverkat värderelevansen och detta kan göra det svårt att utläsa de nya 

reglernas inverkan. 

Bengtsson (2005) förklarar i sin forskning hur relationen mellan eget kapital och 

börsvärde har anpassat sig i samband med det nya redovisningsregelverket. Studien 

visar på att överensstämmelsen mellan eget kapital och börsvärde har blivit bättre. Han 

menar dock att marknadens bedömningar av företagens värde ligger en bit över vad 

företagen själva redovisar. Detta kan tolkas som att företagen använder sig av 

försiktighetsprincipen.  

 

Istället har ekonomijournalisters uttalanden en större påverkan på börsvärdet än 

företagens egen information om resultatredovisning (Bengtsson 2006). Dock 

genomfördes dessa studier 2005, direkt efter införandet av de nya bestämmelserna, 

vilket kan gett en missvisande bild eftersom det fanns en risk att marknaden inte hunnit 

anpassat sig efter de nya reglerna. Vidare diskuteras de problem som finns inom 

redovisningen av fastigheter.  
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1.2 Problemdiskussion 

IAS 40 som handlar om att värdera fastigheter till verkligt värde, har fått motta kritik på 

grund av risken för missvisande verksamhetsresultat eftersom värdeförändringarna 

redovisats i resultatet. Detta på grund av att IAS 40inte har några konkreta riktlinjer 

gällande vilka faktorer som ska beaktas vid bedömandet av fastigheternas värde, vilket i 

sin tur ger möjlighet till styrning av resultatet för att uppnå vinstutjämning (Nellessen 

och Zuelch 2010). Problemen med förvaltningsfastigheter som företagen står inför är 

hur de ska värdera sina tillgångar när det föreligger varians/osäkerhet vid 

värdebedömning utav dessa. Tidigare studier i Sverige gällande marknadsbedömningar 

har visat att det är vanligt med en varians på +/- 10% mellan försäljningspris och det 

beräknade värdet (Persson och Nordlund 2003). 

 

Företagen kan välja att låta interna värderare värdera fastighetsbeståndet eller ta hjälp av 

externa. Det förekommer även att de kombinerar dessa. Olika värderingsmetoder 

används för att fastställa det verkliga värdet. I tidigare forskning av Bart et al (1998) 

visar de att fördelarna med användandet av externa värderare är deras expertkunskap 

samt att de är oberoende av firman vilket medför att de kan verifiera de interna 

värderarnas utlåtanden. Företagen får därmed mer säkra uppskattningar av värdet och 

därmed lämnas mindre utrymme för att kunna påverka resultatet. 

 

Eftersom IAS 40 inte har några klara riktlinjer som visar hur en värdering ska gå till 

råder det delade meningar om hur en värdering bör utföras. Du, Fang Li och Zhaohui 

Xu (2014) menar att fastställandet av det verkliga värdet ska i första hand hämtas från 

observerbar data vilket innebär jämförelser med närliggande fastigheter. Detta 

benämner de som nivå ett och två. De menar vidare att företagen ska minimera 

användningen av icke observerbar data vilket innebär värden som företagen själva tagit 

fram. Detta kallar de för nivå tre. De menar att data i nivå ett och två både är mer 

kontrollerbara och mer tillförlitliga indikatorer på marknadsaktörernas antaganden. 

 

År 2008 gjorde IAASB ett utlåtande angående värdering till verkligt värde under 

krisande marknadsförhållanden. Enligt IAASB (2008) är den största utmaningen som 

företag och revisorer står inför att erhålla tillförlitlig information som är relevant för det 

verkliga värdet när marknaderna inte är likvida. Nordlund (2009) menar att den 
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finanskris som uppstod under 2008 resulterade i att investeringar i fastigheter minskade. 

Marknaden blev mindre volatil vilket skapade en mer svåranalyserad marknad. Färre 

antal fastighetsförvärv föranleder till färre jämförelseobjekt som resulterar i en större 

osäkerhet vid värdering av förvaltningsfastigheter. Detta motiverar till att använda sig 

av andra värderings metoder. 

 

2008 rörde sig marknaden i en nedåtgående spiral vilket medförde att priser på liknande 

marknader inte längre gav ett tillförlitligt mått av det verkliga värdet. Under denna 

negativa trend kom FASB med ett uttalande angående ytterligare vägledning för att 

fastställa verkligt värde när marknaderna är inaktiva. 

 

Du et al (2014) menar att företagen bör göra en justering genom att tillämpa en 

blandning av observerbar data från nivå ett och två men även icke observerbar data som 

tillhör nivå tre för att komma fram till en värdering av det verkliga värdet när 

marknaderna är inaktiva. Svårigheten med att värdera fastigheter under en inaktiv 

marknadsperiod är att det medför en större risk att uppskatta värdet fel samt att det 

skulle kunna öka ledningens incitament till manipulation av värdet (Du et al 2014). Det 

värde som företagen väljer att redovisa kommer i sin tur vara ytterst väsentlig för 

investerare då de använder det som beslutsunderlag (Far akademi 2012). McConell 

(2010) styrker detta resonemang utifrån investerarens perspektiv. Han förklarar på ett 

enkelt sätt varför information om verklig värderedovisning är användbar för investerare. 

Verkligt värde genererar den mest uppdaterade och kompletta bedömningen av värdet 

på en tillgång eftersom den innehåller all tillgänglig information angående mängd, tid 

och osäkerhet kring framtida kassaflöden ett objekt genererar över tid. 

 

Investerarnas agerande utifrån de finansiella rapporterna kommer vidare att påverka 

börsvärdet som symboliserar vad företaget är värt. Investerare kan utifrån de finansiella 

rapporterna göra en fundamental analys vilket kan förklaras som en uppskattad 

företagsvärdering. 

 

Liow (2003) undersöker detta genom att studera relationen mellan börsvärde och 

tillgångar vilka utgörs av fastigheter. Huvudargumentet i den fundamentala analysen är 

att börsvärdet ska återspegla de underliggande tillgångarna som i detta fall utgörs av 

fastigheter. Liow studerar hur pass bra dessa två stämmer överens med varandra. Han 
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fann bevis på att det linjära sambandet mellan börsvärde och tillgångar inte stämmer 

helt överens med varandra. Liow menar att det existerar ett svagt och icke-linjärt 

förhållande mellan börsvärde och tillgångarna i företagen.  

 

Müller (2014) hävdar dock att när företagen måste redovisa i enlighet med IFRS ökade 

börsvärdet eftersom tillgångarna visade ett högre värde med det nya redovisningssättet. 

Det råder delade uppfattningar om hur informationen för investerare påverkar 

marknaden. 

 
 
1.3 Problemformulering 

Enligt Bengtsson (2008) har införandet av IAS40 föranlett till att företagens bokförda 

värde har haft en bättre överensstämmelse med det noterade börsvärdet. 

Fastighetsbolagens redovisning har även blivit mer homogen vilket också är en effekt 

av de regeländringar som gjordes 2005. Årsrapporterna ska ge en uppskattning av 

företagets nettotillgångar och detta resultat bör återspegla värdet företaget har på börsen 

(Nellessen och Zuelch 2011). Det har emellertid visat sig att börsvärdet avviker från 

företagens nettotillgångar enligt uppgifter i företagens räkenskaper. Tillförlitligheten i 

årsrapporterna är av stor betydelse då investerare grundar sina beslut därefter. Vid en 

analys av tidigare studier har det visat sig finnas både positiva och negativa aspekter av 

värdering till verkligt värde. Vilka konsekvenser kan värderingen till verkligt värde få 

för redovisningens värderelevans? 

Diskussionen ovan har mynnat ut i följande frågor: 

• Hur påverkade införandet av IAS-40 och börskrisen 2008 förhållandet mellan de 

nordiska företagens börsvärde och redovisade värden för eget kapital under åren 

2004-2010. 

 

• Vilka faktorer förklarar differenserna mellan företagens bokförda värde (eget 

kapital) och beräknade värde med hjälp av börskursen under åren 2004-2010? 

 

 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på och förklara vilken inverkan införandet av IAS-40 

och finanskrisens utbrott hade på förhållandet mellan börsvärdet och eget kapital för att 
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därigenom få svar på hur värderelevant den nya redovisningen är. Då inga liknande 

studier utförts på den nordiska fastighetsmarknaden är uppsatsens syfte att bidra med ny 

forskning som förklarar redovisningens värderelevans. 

 

1.5 Avgränsning 

I denna studie är forskningsområdet avgränsat till fastighetsbolag som har tillgångar i 

form av förvaltningsfastigheter. Bolagen är börsnoterade på de nordiska börserna i 

Stockholm, Helsingfors, Köpenhamn och Oslo. Den geografiska avgränsningen baseras 

på att dessa länder har en liknande företagskultur. Endast börsnoterade bolag analyseras 

eftersom onoterade bolag inte behöver redovisa i enlighet med IAS 40. 
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2 Metod 

______________________________________________________________________ 

Metodavsnittet syftar till att ge en inblick i hur studien ämnargå till väga för att besvara 

problem frågorna. Här beskrivs valet av metod, hur datainsamlingen utförts, studiens 

positionering, urval och bortfall. 

______________________________________________________________________ 

 

2.1 Positionering 
Forskning inom redovisning handlar om att lösa problem, undersöka relationer, och att 

skapa en ökad kunskap (Smith, 2003).Enligt Ryan, Scapens och Theobald (2003) finns 

det tre kategorier som redovisningsforskning kan utgå ifrån. Vilket valet blir kommer 

således att styra arbetet. Dessa olika kategorier är kritisk redovisningsforskning, 

tolkande redovisningsforskning och mainstream redovisningsforskning. 

 

I den kritiska forskningen präglas den empiriska verkligheten av objektivitet, riktiga 

relationer, men förvandlas och reproduceras genom subjektiv tolkning. Mänskliga 

avsikter och deras rationalitet är accepterade, men måste kritiskt analyseras eftersom 

den mänskliga potentialen på verkas genom falskt medvetande och ideologi. 

 

Den tolkande forskningen har som utgångspunkt att förstå den sociala världen till följd 

av människors handlande och inkluderar arbete som syftar till att förstå 

redovisningspraxis ur den sociala aspekten. Verkligheten är socialt skapad och har en 

objektiv syn. 

 

Mainstream forskning har en objektiv syn på världen med en oro för reglering. 

Forskningen har sin utgångspunkt i de empiriska observationerna och den positivistiska 

redovisningsmetoden. Ryan et al. (2003) förklarar att positivismen bygger på empirisk 

data som ger forskaren möjlighet att undvika egna värderingar och teoretiska 

spekulationer. Vidare är den djupt förankrad i att förutse och förklara. Positivismen 

tillämpar sig även bra då den enligt Ryan et al. (2003) förklarar och förutspår 

aktiemarknadernas reaktioner på redovisningsinformation. Positiv redovisningsteori 

förklarar hur redovisningens reglering bygger på de allmänt kända egenskaperna som 

erhålls av bokslut. 
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Nedan ses Figur  2.1 som visar en karta över redovisningsforskningen och studiens 

positionering. Den utdragna röda romben visar var studiens position är i förhållande till 

redovisningsforskningens traditioner. 

 

 

Då studien ämnar undersöka och förklara hur olika händelser kan påverka inblandade 

aktörer kommer mainstream redovisningsforskning bli den metod som appliceras i 

arbetet. De empiriska observationerna och den objektivitet som arbetet präglas av 

medför vidare att valet blir naturligt. 

 

2.2 Deduktiv 

Bryman och Bell (2014) tar upp de två vanligaste ansatserna en forskare kan välja, 

deduktiv och induktiv. Denna studie utgår från det deduktiva arbetssättet som beskriver 

förhållandet mellan teori och praktik. Patel och Davidson (2003) menar på att den 

deduktiva forskaren följer bevisandets väg. Arbetet karaktäriseras utifrån allmänna 

Figur  2.1 Studiens positionering 
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principer och befintliga teorier drar slutsatser om enskilda företeelser. Utifrån den 

befintliga teorin härleds hypoteser som sedan empiriskt prövas. Detta sätt att arbeta på 

kallas även för hypotetiskt-deduktiva. Den redan befintliga teorin har bestämt vilken 

information som ska samlas in för att sedan relatera resultaten till teorin. Patel et al 

(2003) menar även att objektiviteten i forskningen kommer att stärkas just eftersom  

utgångspunkten tar sin början i redan existerande teori vilket lämnar mindre utrymme 

för subjektiva uppfattningar. Problemen som uppkommer här är att den befintliga teorin 

forskaren utgår ifrån kan komma att rikta och påverka undersökningen så att inga nya 

intressanta undersökningar görs. 

 

2.3 Metodval 

Det finns två olika forskningsstrategier och de karakteriserats av en kvantitativ och en 

kvalitativ metod. Bryman et al. (2014) menar att den kvantitativa forskningen handlar 

om insamling av numeriska data. Relationen mellan teori och forskning är av ett 

deduktivt slag och synen på verkligheten är objektiv. Den kvantitativa metoden syftar 

till att mäta insamlad data och kan ses som ett verktyg för att få fram skillnader. 

Svenning (2003) menar att verkligheten som människan uppfattar den, bryts ner i 

variabler för att sedan kunna undersöka vilka samband som finns mellan dem. 

 

Patel och Davidsson (2003) menar att det som kommer styra om arbetet blir av 

kvalitativ eller kvantitativ karaktär beror på hur undersökningsproblemen formulerats. 

Frågor som berör, var? hur? vilka är skillnaderna? vilka är relationerna? så bör 

statistiska analysmetoder användas. Om problemet däremot handlar om att tolka och 

förstå någonting eller vilja ha svar på frågor som rör “vad är detta?” så bör verbala 

analysmetoder användas. Då uppsatsen ämnar  undersöka sambandet mellan börsvärde 

och eget kapital samt vilka faktorer som kan förklara detta, kommer denna studie 

karakteriseras av en kvantitativ metod. 
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Figuren nedan förklarar hur den kvantitativa forskningsmetoden ämnar utföras. 

 
Figur  2.2 Den kvantitativa processen. Bearbetad med ursprung från Bryman et al. (s.163, 2014) 

Den är utvecklad från Bryman och Bells bok företagsekonomiska forskningsmetoder 

och visar hur processen utgörs av tio steg från teori till bidrag.  

 

 
2.4 Population och urval 

Detta urval består av den totala populationen vilket då helt eliminerar risken för 

samplingsfel, vilket medför att arbetets precision blir hög och ger en representativ bild. 

Ett stickprovs storlek är en viktig faktor för resultatet då det påverkar precisionen och 

risken för samplingsfel. Ett stort stickprov ökar sannolikheten att precisionen i samplet 

också blir större. När precisionen ökar minskar således risken för samplingsfel.  Hur 

stort ett stickprov ska vara beror på hur stort samplingsfel som accepteras. Bortfallets 

storlek påverkar möjligheten till att urvalet ger en icke representativ bild av den totala 

populationen. Studiens urval består av börsnoterade fastighetsföretag i Sverige, Norge, 

Danmark och Finland. Bolagen finns representerade på följande börser i tidigare 
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nämnda länder; small, mid och large-cap. Tidsintervallet som studeras är 2004-2010. 

Undersökningen bygger således på deskriptiv statistik då hela populationen redovisas. 

 

2.5 Primär och Sekundärdata 
 
Detta arbete bygger på en analys av både primär och sekundärdata. Sekundärdata består 

av information som redan finns tillgänglig. Den är tidigare insamlad av andra för ett 

bestämt ändamål (Saunders, 2007). Sekundärdatan består av böcker, tidsskrifter, 

vetenskapliga artiklar och doktorsavhandlingar. Andrahandskällorna ger möjlighet att 

analysera mer information då de är mindre tidskrävande att införskaffa än primärdata. 

Enligt Bryman och Bell (2014) ger andra handskällor högre validitet eftersom de inte är 

av reaktivt slag. De påverkas inte av forskarnas värderingar och uppfattningar. 

Sökmotorerna som används för att få fram dessa data är Discovery, Googleschoolar, 

Retriver och Scopus. Primärdata består av data som samlats in enbart för det ämnande 

ändamålet (Bryman och Bell 2014). Från de berörda företagens hemsidor och 

Morningstar samlas primärdata i form av årsredovisningar in och från OMX Nasdaq 

hemsida hämtas historiska aktiekurser. Därutöver har historiska växlingskurser hämtats 

från Valuta. 

 

2.6 Data insamling 

De utvalda företagen består av materiella anläggningstillgångar som till största delen 

består av förvaltningsfastigheter. De företagen som väljs ut härstammar från olika 

länder. Anledningen till detta är att få möjlighet att undersöka om några differenser kan 

förklaras av bolagens nationella tillhörighet. De utvalda länderna är Sverige, Norge, 

Finland och Danmark. Valet av länder motiveras utifrån att det råder endast små 

skillnader gällande kultur och företagsklimat. Årsredovisningarna som inhämtats 

analyseras och jämförs med företagens börsnoterade värde.  I dokumentanalysen ingår 

årsredovisningarna innefattande åren 2004 - 2010. Från företagens årsredovisningar 

inhämtas siffror som hänför sig till eget kapital, börsvärde, samt information om intern 

eller extern värderare tillämpats. Förhållandet mellan börsvärde och eget kapital 

förklaras genom ett kvotvärde. Börsvärdet står ibland angivet i företagets 

årsredovisningar men i de fall företagen inte presenterat värdet i årsredovisningen har 

börsvärdet beräknats genom formeln antal utestående aktier multiplicerat med 

aktiepriset på bokslutsdagen. 
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2.7 Bortfall 

Bortfallet består av bolag som inte varit börsnoterade under samtliga åren mellan 2004-

2010. Även de bolag som inte har haft förvaltningsfastigheter som huvudintresse under 

tidigare nämnda år exkluderas. Bolag som har årsrapporter som inte utgivits på något 

utav språken svenska, engelska, finska, norska eller danska tas inte med i urvalet. De 

bolag som har redovisat brutet räkenskapsår utesluts från urvalet av företag. Vid analys 

av externvärderare kommer inte de fyra finska företagens användande av extern 

värderare att noteras på grund av språksvårigheter. Uppgifterna är möjliga att ta fram 

men anses tidskrävande eftersom information om externvärderare återges endast i de 

finska företagens löpande text i årsredovisningarna. Tabellen nedan visar hur det totalt 

fanns 37 stycken företag noterade på de nordiska börserna 2010.  

 

 
Tabell  2.1 Bortfall 

 

2004 fanns det totalt 24 bolag på den nordiska marknaden inräknat small, mid och 

large-cap. På grund av olika anledningar som t.ex. otillgänglig information och att 

förvaltningsfastigheter inte varit den dominerande tillgången i vissa bolag har detta 

resulterat i ett bortfall. De resterande åren har nya förvaltningsföretag blivit 

börsnoterade men resulterat i ett bortfall då de inte varit börsnoterade alla åren inom 

studiens intervall. En mer omfattande tabell över bortfall finns i studiens bilagor, Tabell 

0.13 Bortfall. 
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2.8 Kvotvärde 

Kvotvärdet av börsvärde och eget kapital beräknas genom formeln ett företags 

börsvärde dividerat med summan av samma företags egna kapital. Anledningen till att 

valet fallit på att förklara förhållandet mellan börsvärdet och eget kapital i form av ett 

kvotvärde är för att det ska vara möjligt att utläsa hur marknaden värderar företaget 

gentemot värdet av eget kapital (Helle 2004). Det visar om marknaden över eller 

undervärderar företaget. För att det ska gå tolka dessa kvotvärden på rätt sätt har det 

skapats en sammanställning för vad kvotvärdet kan representera. Då studien undersöker 

företagens värderelevans är kvotvärdet ett mått för att undersöka hur pass hög eller låg 

värderelevansen är. Finner studien ett kvotvärde nära ett kan det tolkas som att 

redovisningen är värderelevant. 

• Kvotvärde < 1 = börsvärdet motsvarat inte värdet som finns i det egna kapitalet. 

Det kan bero på att marknaden tenderar att undervärdera företaget eller så är 

förväntningarna att det egna kapitalet ska minska. 

 

• Kvotvärde = 1 = det råder fullständig symmetri över börsvärde och eget kapital, 

detta förekommer sällan.  

 

• Kvotvärde > 1 = Marknaden övervärderar företaget gentemot vad det egna 

kapitalet visar. Det kan bero på att marknaden tenderar att övervärdera företaget 

eller att en analys har gjorts angående att det egna kapitalet ska öka. 

 

2.9 Medelvärde 

Medelvärdet är summan av de observerade värdena dividerade med antalet 

observationer. Summeringen av eget kapital och börsvärde för samtliga företag ger ett 

relevant värde som kan representera samtliga observationer. Därmed kan medelvärdet 

avläsas i form av ett kvotvärde som kan jämföras från år till år och på så sätt se vilka år 

som ger de minsta skillnaderna mellan eget kapital och börsvärde. Kritiken som riktas 

mot medelvärde är att den är väldigt känslig för extremt höga och extremt låga tal vilket 

kan göra att medelvärdet blir avsevärt högt utan att egentligen vara representativt för 

urvalet (Holm och Solvang 1997). Om så kallad ”out liers” förekommer redogörs detta 

för senare i arbetet. 
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2.10 Validitet 
Kan beskrivas som frågan om det som avses mätas verkligen mäts. Den informationen 

som erhålls måste på ett tillförlitligt sätt beskriva det den ämnar att beskriva (Marton, 

Falkman, Lumsden, Pettersson och Rimmel 2008). Det är enligt Marton et al. (2008) 

beslutsfattarens preferenser som avgör vilken nivå av tillförlitlighet som anses vara 

acceptabel, hur relevant informationen är. Individer har olika preferenser för vad de 

anser vara tillförlitlig information. Den kan inte betraktas som tillförlitlig om den 

avviker från det korrekta värdet. Felet kan då bero på olika orsaker. Metoden, hur 

mätningen utförs kan vara felaktig och ge upphov till mätfel vilket gör att informationen 

som erhålls inte kan anses vara tillförlitlig, då den som utför mätningen inte avbildar en 

verksamhet på ett korrekt sätt. 

 

I detta arbete berörs validitet då validiteten i redovisningen anses vara en avgörande del 

i analysen av konsekvenserna som av införandet av IAS-40 och finanskrisen föranlett då 

den behandlar värdering till verkligt värde av förvaltningsfastigheter. Validiteten är en 

grundläggande faktor i bedömandet av en fastighets värde och i förlängningen ett 

företags värde. 

 

2.11 Reabilitet 
Reabiliteten är tillförlitligheten i mätningsprocessen. Då redovisningen enligt Marton et 

al. (2008) bygger på idén om att den ska vara objektiv så krävs verifiering av samtliga 

redovisade transaktioner. Verifiering är ett verktyg för att öka objektiviteten i 

redovisningen men enbart verifierbarhet ger inga garantier om att redovisningen 

avspeglar den verkliga situationen Utöver verifierbarhet krävs även validitet i 

mätningen. Endast neutral redovisnings information kan betraktas som tillförlitlig. För 

att en redovisning ska anses neutral får ingen redovisare medvetet ha manipulerat 

informationen för att uppnå ett tidigare bestämt syfte. Redovisningen får inte heller 

influeras av personliga eller kollektiva intressen. 

 

Enligt Marton et al. (2008) görs en avvägning i redovisningen mellan relevans och 

tillförlitlighet då aktieinvesterare använder redovisningen som beslutsunderlag eftersom 

alla ekonomiska händelser inte är relevanta. Vidare menar Marton et al. (2008) att de 

verkliga värdena ofta är svåra att beräkna och har därför låg tillförlitlighet. IASBs 
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Lösning är att försöka arbeta för att värdering till verkligt värde endast utförs på de 

tillgångar, där de verkliga värdena kan mätas på ett sätt som de anser vara tillförlitligt. 

 

Då undersökningen berör fastighetsvärdering är det relevant att ta hänsyn till 

reabiliteten eftersom den spelar en central roll i bedömningen av ett uppmätt värde. 

Reabiliteten anses påverka bedömningen av de tillgångar som företag redovisar. Arbetet 

ser till de värderingar företagen utfört under den undersökta tidsperioden och därmed är 

företagens reabilitet en faktor att ta hänsyn till då den avgör ett uppskattat värde. 
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3 Teori 

Kapitlet presenterar och behandlar relevanta teorier och tidigare forskning som utgör 

grunden för det empiriska materialet. Den tidigare forskningen behandlar värdering till 

verkligt värde under finanskrisen samt vilka risker och osäkerheter som existerar vid 

uppskattningen av tillgångars värde  

 
3.1 Allmän referensram 

3.1.1 Finanskrisen 2008 

Den finanskris som inträffade under 2008 skapades av att tidigare politiska beslut i 

kombination med obalanser i den globala ekonomin som bäddade för krisen. Den 

centrala faktorn som utlöste allt var dock den amerikanska bostadsmarknaden 

(Bergström 2009). Enligt Sveriges riksbankschef Ingves (2009) byggde den 

amerikanska bostadsmarknaden upp en bubbla till följd av att nya låneformer blev 

populära. Subprimelån riktades till låginkomsttagare med försäljningsargument om låga 

räntor under lånets två första år. Kreditprövningen var enkel och inte omfattande. När 

fler hushåll fick möjlighet att låna pengar gav detta en effekt på bostadsmarknaden som 

gjorde att priserna steg. Kreditgivarna hade en tro om att de stigande huspriserna skulle 

bidra med att öka värdet på deras säkerhet, vilket i sin tur skulle leda till att risken 

minskade. Efter denna period steg räntorna i en snabb takt. 

 

Den tidigare politiken hade enligt Ingves (2009) sedan 1990 talet varit inställd på att få 

hushållen att till större del äga sin egen bostad. De halvstatliga bolåneinstituten Freddie 

Mack och Fannie Mae lånade ut pengar till låginkomsttagare vilket gjorde att många 

människor fick lån trots osäker betalningsförmåga. 

 

2005 sprack bubblan vilket gjorde att huspriserna snabbt sjönk och hushållen kunde då 

inte längre lägga om sina låna med låga räntor då kreditgivarna begärde tuffare villkor 

eftersom deras säkerheter minskade i värde.  Den höga räntan gav hushållen svårigheter 

att betala vilket spädde på effekten av fallande priser. Följden blev att många hus såldes 

på exekutiv auktion till låga priser (Ingves 2009).  

 

Dessa subprimelån paketerades om till andra investeringar som såldes till investerare 

utanför USA. När de paketerades om, ibland i flera omgångar, blev produkterna för 
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komplexa för att kunna analyseras korrekt. Placerarna tog för stora risker när de köpte 

dessa produkter. Ratinginstituten satte för höga betyg på de ompaketerade finansiella 

produkterna eftersom de inte tagit tillräcklig hänsyn till riskerna. Instituten påverkades i 

längden positivt av att ge investeringsprodukter höga betyg vilket gav dem incitament 

till att ge höga betyg (Fisher 2008). 

 

När det blev känt att dessa investeringar var övervärderade och att de investerande 

bankerna gjort förluster så slutade bankerna att ge ut lån till varandra (Ingves 2009). 

Den amerikanska investmentbanken Lehman Brothers fick i september 2008 som lägst 

ett stort A i kreditbetyg av de tre största kreditvärderingsinstituten, Standard & Poor´s, 

Moody´s och Fitch. Detta visade att banken hade en stark förmåga att möta sina 

framtida finansiella åtaganden. Ett år senare gick Lehman Brothers i konkurs vilket den 

amerikanska regeringen inte stoppade. Detta skapade oro på den finansiella marknaden 

vilket sedan ledde till den globala finansiella krisen (Berlekom, Sjöman och Widman 

2013). Enligt Ingves (2009) har detta lett till att kreditvillkoren skärpts och det har blivit 

svårare att få lån. Detta har i sin tur bidragit till att en del företag kan ha svårt att 

finansiera nya investeringar vilket har sänkt privatpersonernas konsumtionstakt. 

3.1.2 Redovisningens kvalitativa egenskaper 

FAR akademi (2012) tar upp omständigheterna och problemen som existerar inom 

redovisningen mellan olika länder. Detta har påverkat de finansiella rapporternas 

omfattning och de upplysningar som lämnas i dem.  I och med konvergensen mot IASB 

så har deras huvudsyfte blivit att minska just dessa problem genom en harmonisering av 

de bestämmelser, redovisningsstandarder och metoder som sammanhänger med 

upprättandet av de finansiella rapporterna. De finansiella rapporternas syfte är att 

tillhandahålla information om ett företags finansiella ställning och resultat, samt 

förändringar i den ekonomiska ställningen.  

 

FAR akademi (2012) förklarar vidare att de kvalitativa egenskaperna gör informationen 

mer användbar i de finansiella rapporterna för användare. De fyra viktigaste 

egenskaperna som IASB utformar är begriplighet, relevans, tillförlitlighet och 

jämförbarhet.  
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      Begriplighet innebär att den information som lämnas till användarna ska vara lätt att 

förstå och tolka. Det förutsätts dock att användarna har en rimlig kunskap om 

affärsverksamhet, ekonomi och redovisning samt att de måste vara beredda att studera 

informationen med rimlig noggrannhet. Vidare får inte sådana komplicerade frågor som 

ingår i de finansiella rapporterna utelämnas som beslutsunderlag för användarna, enbart 

för att de för vissa är svåra att förstå utan det anses viktigt att företagen rapporterar 

dessa.  

 

Relevans innebär att informationen måste vara relevant för användarna som 

beslutsunderlag. Den anses vara relevant om informationen påverkar användarnas beslut 

genom att underlätta bedömningen av inträffande, aktuella och framtida händelser eller 

genom att bekräfta eller korrigera tidigare bedömningar. 

 

Tillförlitlighet innebär att informationen måste vara tillförlitlig. Den anses vara det om 

informationen inte innehåller väsentliga felaktigheter samt att den inte är vinklad. 

Användarna måste kunna förlita sig att informationen på ett korrekt sätt visar vad som 

görs i företaget.  

 

Jämförbarhet innebär att användarna måste ges möjlighet att bilda sig en uppfattning om 

trender i företagets resultat och ställning, genom att över en längre period jämföra de 

finansiella rapporter som företaget lämnar. Värderingsprinciper och 

presentationstekniker för likartade transaktioner måste redovisas på ett likartat sätt inom 

företaget under en längre tid.  

 

3.1.3 IFRS 

International Financial Reporting Standards är ett internationellt regelverk som ska 

tillämpas sedan 2005 av svenska bolag som är noterade på börsen. Enligt förespråkarna 

för IFRS ska noterade företag tillämpa en enda uppsättning av högkvalitativa 

redovisningsstandarder i syfte att bidra till bättre fungerande kapitalmarknader 

(Quigley, 2007). Choi och Meek (2005) menar på att den obligatoriska övergången till 

IFRS har potential att underlätta gränsöverskridande jämförbarhet, öka rapporteringen 

därmed ökad transparens, minska informationsasymmetri och därigenom öka 

likviditeten, konkurrenskraft och uppnå effektviva marknader. Även Cascino och 

Gassen (2014) som är positiva till övergången menar att en av den största anledningen 
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till konverteringen mot IFRS var framförallt för att öka jämförbarheten mellan 

landsgränserna. 

 

Ulrika Anjou som är redovisningsspecialist på PWC är som de tidigare forskarna inne 

på samma spår angående fördelarna. De stora fördelarna med IFRS är framförallt en 

ökad enhetlighet och tydlighet vid upprättandet av finansiella rapporter. 

Årsredovisningar som är upprättade på samma grunder ger läsaren stabil och jämförbar 

information, vilket gör det lättare att jämföra årsredovisningar inom och mellan olika 

branscher och länder. 

3.1.4 Redovisning till verkligt värde 

Verkligt värde är ett redovisningsrelaterat värdebegrepp som översatts från det engelska 

”fair value”. Begreppet kan vad gäller fastigheter anses vara identiskt med 

marknadsvärde. Verkligt värde definieras som ” det belopp till vilken en tillgång eller 

en skuld skulle kunna överlåtas mellan kunniga parter som är oberoende av varandra 

och som har ett intresse av att transaktionen genomförs” (fastighetsekonomisk analys 

och fastighetsrätt s.279). Det finns olika metoder ett företag kan använda sig av för att 

få fram det verkliga värdet. Metoderna har sin utgångspunkt i den så kallade verkliga 

värdehierarkin som är uppdelad i tre nivåer. Nivå ett består av inhämtade uppgifter på 

en aktiv marknad. Det kan vara identiska tillgångar eller skulder. Nivå två består av 

liknande tillgångar och skulder på något mindre aktiva marknader. Nivå trebestår av 

egna antaganden som företagen själva uppskattar. Det förekommer ofta att företag 

måste grunda sina beslut gällande det verkliga värdet på nivå tre då marknaderna inte är 

aktiva. Detta leder således till att osäkerheten kring det uppskattade värdet ökar (Du et 

al. 2014). 

3.1.5 Fastighetsförvaltnings företag 

FAR (2014) definierar vad som anses vara en förvaltningsfastighet. 

Förvaltningsfastigheter är fastigheter som består av mark eller en byggnad, – en del av 

en byggnad eller båda som innehas av ägaren eller av en leasetagare om leasingavtalet 

klassificerats som ett finansiellt leasingavtal i syfte att generera hyresinkomster eller 

värdestegring eller en kombination av dessa.  

 

Enligt Johansson, Tyrefors och Törnqvist (2008) är fastighetsförvaltning en verksamhet 

som använder förvaltningsresurser i form av material, kunskap, information och kapital 
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till att skapa verksamhets- eller boende miljö samt utrymme. Nordlund (2009) menar att 

förvaltningsfastigheter ska redovisas till verkligt värde i enlighet med IAS-40 när man 

följer IFRS. När företagen använder sig av verklig värderedovisning ska fastigheternas 

värde bedömas i varje rapportperiod. Upplysningar ska även lämnas om vilken grad 

värderingen stöds av faktiska transaktioner på marknaden eller om den baseras på andra 

antaganden. Detta har att göra med nivå ett, två och tre som diskuterades ovan. 

 

Enligt Nordlund (2012) behövs viss relevant information för att utföra en bedömning av 

värdet avseende förvaltningsfastigheter. Informationen bör bestå av nivån av 

marknadshyra, faktisk hyra enligt kontrakt, vakansrisker, fastighetens tekniska skick i 

jämförelse med sålda jämförbara objekt på marknaden, planlösningar i jämförelse med 

sålda jämförbara objekt, marknadens direktavkastningskrav, avkastningskrav för lånat 

och eget kapital, marknadsmässiga och faktiska belåningsgrader, marknadsmässiga 

bedömningar avseende nivåer på drift- och underhållsbetalningar för ett specifikt objekt 

i jämförelse med faktiska utbetalningar. 

3.1.6 Redovisningens betydelse för investerare 

Den externa redovisningens syfte är att förmedla information som rör företagets 

ekonomi. Informationen bör vara användbar som ett underlag för de beslut som görs av 

olika intressenter. Den externa redovisningen används av olika intressenter såsom 

nuvarande och potentiella aktieägare, långivare, leverantörer, kunder, anställda och 

samhället i övrigt. Noterade företag har ofta en stor mängd aktieägare som har en 

inblick i hur verksamheten sköts. De kan använda sig av informationen för att avgöra 

om företaget är ett lämpligt investeringsprojekt på kort och lång sikt. Beslut som berör 

att köpa eller sälja aktier är beroende av hur marknadspriset förhåller sig till det 

fundamentala (faktiska) värdet hos ett företag. I de fall då aktiemarknaden inte är helt 

effektiv kan investerare försöka att identifiera aktier som är felaktigt prissatta, det vill 

säga att jämföra aktiekurs med det fundamentala värdet (Sundgren, Nilsson och Nilsson, 

2014). 

 

Kothari (2001) styrker detta resonemang då han i sin studie försökt kartlägga 

investerarnas beteende när kurserna på marknaden inte stämmer överens med 

informationen företagen utger. Kothari menar att han sett ett ökat intresse för den 

fundamentala analysen eftersom det kan ta flera år innan kurspriserna återspeglar 

informationen.  
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Enligt Helle (2004) kan risken som investeraren utsätter sig för aldrig helt elimineras. 

Därför är det av största vikt att bolagets räkenskaper analyseras grundligt innan 

investeringen äger rum för att skydda sig i den mån det är möjligt. Utöver företagets 

redovisning anser han även många andra faktorer ligga till grund för en bedömning av 

investeringens risk, avkastningsförmåga och tidsperspektiv. Några av dessa faktorer är 

tidpunkten, konkurrerande företag, andra investerares handlingar, allmän konjunktur, 

branschens status, lagar, normer, pris/andel och kunder. Vid en jämförelse av olika 

investerings möjligheter inom en och samma bransch brukar investeraren oftast jämföra 

omsättning och resultat som sedan anges i form av multiplar. Det vanligaste är priset på 

ett företag i förhållande till nästa års förväntade vinst (P/E). Därutöver brukar enskilda 

branscher ha andra variabler att utgå ifrån. Fastighetsbranschen brukar förenklat 

beräkna med total uthyrningsbar area i förhållande till intäkter. 

 

Studien utgår från att investerarna agerar logiskt och rationellt om vad som anses 

normalt inom investerarnas utövande. De handlar med mål om egen ekonomisk vinning 

efter det normativa beteende som existerar inom aktiemarknaden. Vidare begränsas 

denna studie med att inte gå in djupare i en analys över investerarnas beslutsfattande 

eftersom detta skulle vara för tidskrävande att även analysera aktiemarknadspsykologin 

djupare. 

 

3.2 Teoretisk referensram 

3.2.1 Agentteorin 

Artsberg (2005) förklarar att agentteorin inte syftar till att bygga en normativ teori utan 

en deskriptiv. Det vill säga viljan att beskriva verkligheten, inte påverka den. Teorin 

utgår från de vanliga antagandena i traditionell ekonomisk teori, att aktörerna är 

rationella och nyttomaximerande. Den fokuserar på relationer mellan olika aktörer på 

redovisningsområdet, och dessa relationer anses vara konfliktartade. Agenten försöker 

öka sin nytta på bekostnad av principalens. Ett exempel är att agenten väljer en sådan 

redovisningsmetod som ger högre vinst om hans egen ersättning är relaterat till 

vinstnivån, vanligt förekommande är bonusavtal. Problem uppstår när de två parterna 

har olika intressen och asymmetrisk information. På så sätt kan inte huvudmannen se till 

att agenten alltid agerar i hans bästa intresse. 
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Dunn (1996) och Landsman (2007) menar på att det nästan verkar som att aktiebolagen 

speciellt blivit designade för att göra det möjligt att korrupta ledare ska göra vinst på 

bekostnad av aktieägare och andra investerare. Ledningen har total bestämmanderätt 

över vilken affärsstrategi de väljer att använda. Dunn (1996) förklarar att styrelsen kan 

frestas att tilldela sig själva orimliga ersättningspaket, antingen i form av höga löner 

eller andra dyra förmåner med mera. 

 

Dunn (1996) tar vidare upp två viktiga saker som en principal kan göra för att förhindra 

att agenten utnyttjar dennes förtroendeställning. Det första är att principalen kan ge 

agenten ersättning på ett sådant sätt att hans intresse sammanfaller med principalens. 

Det andra är att principalen kan övervaka agentens handlingar och bestraffa personen 

om denne exploaterar hans intressen. 

 

Liao, Kang, Morris och Tang (2013) undersöker sambandet mellan 

informationssymmetri och verkligt värde i den så kallade tre-nivå-hierarkin. FASB 

anger att SFAS 157 skulle kunna ge investerare bättre och tydligare information om 

tillgångar som redovisats till verkligt värde. Syftet med studien är att undersöka om 

verkligt värde ökar eller minskar informationsasymmetrin mellan amerikanska banker 

under finanskrisen. Det är i nivå tre som de största manipulationsmöjligheterna existerar 

eftersom det är modeller som är baserade på ledningens egna antaganden.  

 

Resultaten de fick, svarade på deras hypotes som var att; informationsasymmetrin ökar 

under den finansiella krisen och kommer bli mest positivt associerade med ökningar i 

nivå tre. De positiva sambanden mellan verkligt värde och informationsasymmetrin 

tyder på att upplysningar som krävs enligt nuvarande redovisningsstandarder kanske 

inte är tillräckliga för investerare att bedöma risken gällande informationen om 

tillgångar. Denna studie indikerar att informationsasymmetrin ökar chefernas incitament 

till manipulation och därmed blir ”agency cost” mer förekomligt. Anledningen till 

varför denna teori är med i arbetet är på grund av att undersöka om det finns incitament 

till att agenten inte alltid agerar i principalens intresse och just under rådande kriser 

såsom finanskrisen då företagen kan manipulera siffror för att gynna dem själva. I detta 

fall anses principalerna vara aktieägare och agenter företagen som lämnar ut sina 

årsredovisningar. 
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3.2.2 Positiv redovisningsteori 

Positiv redovisningsteori söker efter att förklara den praktiska redovisningen och är i 

motsats till den normativa redovisningsteorin inte ute efter att förklara den optimala 

redovisningen. Denna redovisningsteori grundar sig på agentteorin och är deskriptiv. 

Med logiskt resonemang förutser och beskriver teorin hur ledningen kommer att agera i 

vissa situationer vid givna förutsättningar. Teorin utgår från att individer alltid agerar 

utifrån sina egna intressen och försöker maximera sin personliga avkastning (Mathews 

och Perera 1996). 

 

Den positiva teorin utvecklas utifrån logiskt resonemang. Framgången i att förklara och 

förutse speciella händelser baseras vanligtvis på observationer av tidigare händelser 

(Deegan och Unerman 2011). Vidare försöker även teorin att ge förklaringar till de 

förutsedda händelserna. Deegan et al (2011) förklarar betydelsen för begreppet egen-

intresse till positiv redovisningsteori som att teorin vidgar antagandet om egenintresset 

till alla individer som kan bli påverkade ekonomiskt av olika redovisningsmetoder. De 

berörda parterna inkluderar aktieägare, kreditgivare, chefer, arbetare och politiker.  Då 

individerna alltid utgår ifrån sitt egenintresse uppkommer det konflikter mellan dem. 

Avgörandet av dessa konflikter spelar en stor roll i avgörandet av 

redovisningsmetoderna. 

 

Då denna studie berör relationen mellan företagens redovisade värde av eget kapital och 

deras börsvärde i förhållande till införandet av IAS-40 och finanskrisen så kan den 

positiva redovisningsteorin anses utgöra en central del eftersom den behandlar frågor 

om varför företag väljer de redovisningsmetoder de gör. 

 

3.3 Tidigare forskning 

3.3.1 Införandet av IAS-40 

Sedan 2005 har mer än 7000 noterade företag från EU varit skyldiga att följa IFRS. 

Enligt Alexandera, Bonacib och Mustata (2012) har användandet av värdering till 

verkligt värde ökat i omfattning i en stabil takt sedan införandet. Värdering till verkligt 

värde anses vara viktig information för investeraren men inte för de övriga. Författarnas 

åsikt är att riktlinjerna angående värdering till verkligt värde måste bli tydligare vilket 

även Sundgren, Mäki och Somza-Lopez (2013) tillstyrker. De som använder sig av 
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informationen bör stå i centrum i utvecklandet av de nya riktlinjerna. Informationen ska 

i grund och botten gynna användarna (Alexandera et al. 2012). 

 

I den studie som Cairns, Massoudi, Taplin och Tarca (2011) utfört där de undersökt 228 

börsnoterade företags användande av värdering till verkligt värde visade resultatet på att 

jämförbarheten har ökat men till kostnaden av att värderingens relevans försämrats. 

Deras uppfattning är att värdering till verklig värde har ökat jämförbarheten både mellan 

företag och mellan nationer. Ländernas tidigare krav präglar variationen av metod som 

finns i värdering till verkligt värde. 

 

I De Fond, Mingyi, Siqi och Yinghuas (2015) forskning undersöker de om införandet av 

IAS-40 leder till ökad risk för stora börsnedgångar. Deras resultat stödjer Cairns et al 

(2011) forskning då även den tyder på att de nya reglerna gör företagen mer 

transparenta. De Fond et al. (2015) menar också att det endast är de finansiella företagen 

som löper större risk att få kraftigt fallande börsvärde till följd av införandet av IAS-40. 

De icke finansiella företagens risk för kraftiga nedgångar minskar.   

 

American Accounting Association’s Financial Accounting Standards Committee har 

efter en studie av litteratur som granskat vilken värderelevans som skapas vid värdering 

till verkligt värde, kommit fram till att redovisning till verkligt värde kan anses vara 

tillförlitlig och relevant (Benston 2008). Den största fördelen med redovisning till 

verkligt värde ska enligt dem vara att metoden ger den mest aktuella uppskattningen av 

värdet. 

 

De som förespråkar den obligatoriska övergången till IFRS hävdar att det kommer öka 

jämförbarheten samt att den ska förbättra kvaliteten i finansiella rapporter. 

PlatikanOVA och Perramon (2012) undersöker hur införandet av IAS-40 påverkar 

marknaden när resultat och eget kapital redovisas annorlunda. I deras resultat kom de 

fram till att införandet av IAS-40 ökade likviditeten på den europeiska marknaden. De 

menar att det finns ett starkt samband mellan företagens nya sätt att redovisa och 

marknadens likviditet. 

 

Horton och Serafeim (2010) är även de positiva till införandet av IFRS som menar att 

det är till stor nytta för investerare när det gäller att utvärdera ett företags resultat över 
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tid. De har även kommit fram till att det finns ett starkt samband mellan redovisning 

enligt IFRS och aktiemarknaden. För företag med en positiv IFRS justering på resultatet 

finner de även en ökning på aktiemarknaden. Mycket styrs av de finansiella rapporterna 

som företagen måste lämna i enlighet med IFRS. 

 

Enligt den undersökning som Bengtsson (2008) utförde gällande flera Svenska 

fastighetsföretag skedde det en stor ökning av det egna kapitalet mellan 2005 och 2007. 

Ökning om 67% utgjordes av orealiserade värdeökningar, vilket ger funderingar över 

redovisningens värderelevans efter införandet av IAS 40. 

 

Palea (2013) har undersökt hur införandet av IAS/IFRS påverkat kvaliteten i de 

finansiella rapporterna och till vilken nytta den är för investerare. IFRS ger rapportering 

en mer korrekt bild vilket i sin tur gör investerarna mer kapabla att grunda sina beslut 

därefter. Palea (2013) menar att IFRS ökar de grundläggande egenskaperna så som 

jämförbarhet, verifierbarhet, aktualitet och begriplighet som förstärker 

beslutsanvändbarheten gällande informationen i de finansiella rapporterna. Palea menar 

även att införandet av IFRS har varit företagen till stor fördel då det har lockat flera 

utländska investerare nu när informationen i rapporterna är bekant för dem. För 

onoterade företag som inte behöver rapportera i enlighet med IFRS har han funnit att 

många företag ändå väljer detta redovisningssätt just för att öka insynen och kvaliteten i 

rapporterna. 

 

Comprix, Muller och Stanford (2003) hittade tidiga bevis på att investerarna redan 

uppfattade fördelarna med IAS/IFRS innan det blev en verkställande förordning. De 

kunde identifiera elva datum mellan 2000 och 2002 som signalerade sannolikheten för 

att IAS/IFRS skulle antas i Europa samtidigt som börsen då reagerade positivt på denna 

nyhet. 

 

Likaså fann Armstrong, Barth, Jagolinzer och Reidl (2010) sambandet mellan 

europeiska börsreaktioner och sexton händelser i samband med antagandet om 

införandet av IAS/IFRS. De fann att aktiemarknaden reagerade positivt på nyheten. 

Müller (2014) fann starka bevis på att aktiemarknaden reagerade positivt på införandet 

av IAS/IFRS då han studerade ett antal europeiska länder. Observationerna gjordes 

innan införandet av IFRS och efter. Åren innan IFRS infördes ökade aktiemarknaden 
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från 2004-2005 med 4,4%. Efter införandet, mellan 2005-2006 ökade aktiemarknaden 

med hela 14,8 %, vilket tyder starkt på att IFRS gav investerarestörre insyn som leder 

till ökad investering på marknaden. 

     
Aisbitt (2006) menar att företagen året innan är skyldiga att lämna information om sina 

förberedelser och den sannolika inverkan på deras finansiella rapporter. I sin 

undersökning studerar han de 20 största värdedifferenserna från det traditionella 

redovisningssättet till IFRS redovisning. Ett ökat medelvärde för fastigheter hade skett 

med 10,58%, vilket förklarar att tillgångarna framöver kommer redovisa ett högre 

värde. 

 

Ahoronv, Barniv och Falk (2010) undersöker effekterna av övergången till IFRS i 14 

europeiska länder genom att jämföra pris och avkastning baserade på värderelevans-

modeller för att bedöma hur bytet från inhemska redovisningsstandarder påverkat 

informationen i redovisningsrapporterna för investerare. Det primära syftet med studien 

var att jämföra värderelevansen för tre särskilda poster och två av dessa var 

omvärdering av materiella anläggningstillgångar och eget kapital mätt under inhemska 

redovisningsstandarder och efter införandet av IFRS. Deras resultat visade tydligt på att 

relevansen i företagens information ökade när IFRS blev obligatoriskt samt att för 

investerare blev detta ett stort hjälpmedel. Vad det gäller eget kapital blev 

värderelevansen betydligt högre än vad den tidigare var med de inhemska traditionella 

redovisningsstandarderna. 

 

Ytterligare en undersökning som gjordes av eget kapital och som berör det undersökta 

ämnet väldigt nära var att forskarna studerade hur värderelevansen för kvotvärdet det 

vill säga kursen dividerat med eget kapital som ett nyckeltal skilde sig från traditionell 

redovisning. Resultaten här indikerar även på att värderelevansen blivit bättre även om 

det var marginellt. En intressant aspekt var att Sverige var ett av fyra länder som 

värderelevansen för eget kapital ökade som kraftigast. 

3.3.2 Vinstutjämning 

Enligt Bengtsson (2009) har bolagens syn på bokföring förändrats med tiden. Vid 

tidpunkten då han utförde studien ansåg företagen att marknadsvärdering var att anse 

som en legitim och verifierbar företagshändelse. Detta till trots att ingen riktig 

affärshändelse ägt rum vilket strider mot realiteten. Felaktiga värderingar till följd av 
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friare regler kan orsaka negativa konsekvenser för företaget och alla intressenter. 

Bengtsson (2009) menar att bankerna är mer beroende av korrekta värderingar av 

företag än av uppdaterad information. Uppdaterad information är möjligtvis minst lika 

viktig då den annars också kan bli missvisande. Det som drabbar bankerna negativt 

påverkar även övriga aktörer i förlängningen. Skulle en finanskris som den i USA 2008 

inträffa återigen kommer det påverka majoriteten av befolkningen i Sverige. Enligt 

Fisher et al (2014) kan det vara svårt att avgöra vilka som vinner eller förlorar på en kris 

eftersom perspektivet ändras med tiden. Först efter att alla konsekvenser kartlagts går 

det att avgöra följderna. I finanskrisen 2008 gjorde ett fåtal affärsmän stora privata 

vinster, vilka i förlängningen betalades av skattebetalarna. 

 

Att värdera till anskaffningsvärde ger oss säkrare bedömning men börsen vill hellre se 

på framtiden och beräkna det framtida kassaflödet vilket värdering till verkligt värde 

ger. Dock är det istället svårare att få fram objektiva siffror. Enligt Bengtsson (2009) har 

IAS-40 tacklat objektivitetssvårigheter genom att bidra med värderingsalternativ som 

ortsprismetoden. En metod där den befintliga fastigheten jämförs med liknande 

fastigheter inom samma område och får på så vis fram ett värde som är det förväntade 

försäljningspriset dagen för bokslutet. Dock kan metodens objektivitet ifrågasättas då 

värderare gör individuella bedömningar efter sina egna preferenser vilket medföra 

skilda värderingar på identiska objekt. En sådan variation kan utnyttjas genom 

manipulering och vinstutjämning enligt agentteorin. 

 

Schroeder och Clark (1998) beskriver i sin bok om hur agentteorin bygger på ett företag 

vars ägare och ledning inte utgörs av samma individer. Vidare antas att en asymmetrisk 

informationssituation föreligger där ledningen har fördel av att inneha en större mängd 

information. Denna kan användas till nackdel för ägarna då det försvårar deras 

möjligheter att påverka hur effektivt ledningen kan ta till vara ägarnas intressen, även 

kallat adverse selection. Teorin antar att ledningen förväntas handla rationellt för att 

nyttomaximera men samtidigt maximera sin egen ekonomiska vinning. Deras 

individuella motiv kan dock strida gentemot ägarnas vilket benämns som moral 

hazzard. Enligt Fargher och Zhangs (2014) studie finns det ett samband mellan 

storleken på den rådande informations asymmetri och värdet på tillgångar som värderats 

till marknads värde. När graden av informationsasymmetri var stor var även 

värderingarna höga. Fargher och Zhangs (2014) menar att det finns en positiv 
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korrelation mellan användandet av värdering till verkligt värde och ekonomisk vinning 

för företagsledningen. Då ledningen styr budget och målsättning kan de i ett sent skede 

påverka värderingen av tillgångarna för att på så vis styra resultatet till sin favör med 

motivet att uppnå de budgetmål som de tidigare bestämt, detta med motivet att erhålla 

bonusar för att infriat företagens mål. 

 

 

En viktig noteringAmerican Accounting Association’s Financial Accounting Standards 

Committee gjorde var att värdering till verkligt värde ger även möjlighet för oärliga 

ledare att styra företagets siffror till sin fördel. Vid en granskning kommer förmodligen 

det att bli svårt för externa revisorer att validera dessa siffror eller ens ifrågasätta dem 

då värderingarna utförts av branschkunniga på uppdrag av ledningen. Ledningen kan 

med konsulter i ryggen även hävda att de kan sin egen bransch och veta beloppen för 

vilka tillgångar skulle kunna säljas. Detta kan vara svårt att motbevisa (Benston 2008). 

 

Landsman (2007) menar att investerare kan missgynnas av värdering till verkligt värde 

av immateriella tillgångar då inga jämförelseobjekt finns att tillgå. Detta kan ge 

möjlighet till företagsledningen att styra värderingen till egen fördel gällande företagets 

resultat eftersom värderingen kan utgöra en väsentlig del i ett företags 

resultatredovisning. 

 

De nya reglerna har inte analyserats tillräckligt innan de infördes eftersom de lämnar 

stort utrymme för egen tolkning. Om utrymme ges för tolkning kommer majoriteten att 

tolka reglerna till sin fördel. Enligt Bengtsson (2009) har den tänkta huvudregeln 

ortsprismetoden kommit i underläge mot undantagsregeln nettokassaflöden till nuvärde 

detta då undantagsregeln missbrukas. Vid införandet av de nya reglerna väljs den mest 

fördelaktiga värderingsmetoden vilket inte var den ursprungliga tanken. Reglerna som 

infördes 2005 kan i efterhand framstå som något förhastade i och med att det inte går att 

utesluta att de haft inverkan på finanskrisen 2008. Bengtsson (2009) menar att efter han 

analyserat de utredningar som IASB utfört under 2006 och 2007 så är han av 

uppfattningen att de ännu inte har utformat ultimata värderingsregler. 

 

Även om det kan anses att ortsprismetoden har goda möjligheter att vara en behjälplig 

metod för företagare, finns det ändå utrymme för egna manipulationer speciellt när det 
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rör sig om unika objekt. Bengtsson (2009) refererar till en artikel skriven av Herz och 

MacDonald där en Amerikansk undersökning visar att 79% investerarna är positiva till 

ortsprismetoden men påpekar samtidigt att om inga liknande jämförelseobjekt finns att 

tillgå kan det leda till att värdering av framtida kassaflöden till nuvärde används istället. 

Denna metod gör det istället möjligt att medvetet skjuta fram sanningen. En sanning 

som bara växer med tiden likt en fastighetsmarknadsbubbla där värderingar byggs på 

orealiserade värden. 

 

De nya reglerna har gett bolagen fler valmöjligheter men enbart med syfte att kunna ge 

en mer rättvis bild av företaget. Istället menar Bengtsson (2009) att han har kunnat se 

tendenser till att företagen gör bekvämlighetsvärderingar efter att ha analyserat deras 

årsredovisningar. Även i USA har han bevittnat om företag som utnyttjar reglerna till 

sin fördel på ett sätt de inte var ämnade att användas. 

 

Som en lösning har IASB presenterat kompletterande vägledning i form av direktiv som 

menar att företaget bör vid första redovisningstillfället redovisa tillgången till ”Entry”, 

vilket är återanskaffningsvärdet vilket oftast uppnås enklast genom att se till 

anskaffningsvärdet. ”Exit” en bedömning där alla framtida kassaflöden omräknas till 

nuvärde men som vid osäkerhet bara ska redovisas som en parantes bredvid 

anskaffningsvärdet. 

 

En negativ aspekt som värdering till anskaffningsvärde kan ge upphov till är en 

fördröjning som kan uppstå till följd av att tillgångens värde inte aktualiseras. Om en 

marknad genomgår en volatil period ökar risken att en värdering blir felaktig då den 

under en sådan period kan förskjutas långt från det faktiska värdet. Dock skyddas 

företaget från en eventuell felvärdering beroende på förändringar i marknaden. Enligt 

Bengtsson (2012) kan de nya reglerna ge upphov till missvisande resultat då resultatet 

tar stor hänsyn till de värdeökningar som sker på marknaden. Om fastighetsmarknaden 

ökar med ett visst värde ett år och nästkommande år inte har samma positiva utveckling 

ger det ett sken av att företaget presterat sämre även om företaget presterat identiskt de 

båda åren. 

 

Detta kan i förlängningen leda till sjunkande aktiekurser. Eftersom ett företag med stort 

fastighetsinnehav enligt Bengtsson (2012) till stor del grundar sitt resultat sig på 
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fastighetsmarknadens utveckling och det gör det omöjligt för företaget att påverka sitt 

resultat. Även om företagen presterar bra så kan företagets börsvärde sjunka till följd av 

att fastighetsmarknaden presenterar negativa resultat, eftersom ett fastighetsföretags 

tillgångar består till stor del av fastigheter så beror en stor del av deras resultat på 

fastighetsmarknadens utveckling. Resultaträkningen blir således endast ett tillfälle att 

justera tidigare felberäkningar och fastighetsmarknaden styr aktiehandeln med 

fastighetsföretag istället för bolagens resultat. I längden menar Bengtsson (2012) att 

detta blir ohållbart. 

 

Efter att Bengtsson (2012) analyserat två börsnoterade företags aktiekurser, redovisade 

resultat och kassaflöde mellan åren 1999 och 2010 fick han fram följande resultat. 

Företag B hade stora skillnader gällande redovisat resultat och kassaflöde. Svenska 

analytiker förklarar resultatet med att företag B hade ett större innehav av bostäder än 

företag A. Han konstaterar att resultatet är svårt att bedöma då företagen i fråga inte vill 

svara på kritiska frågor som analyserar deras redovisning. I sin utvärdering konstaterar 

han svårigheten med värdering och att behovet av historiska kassaflödesanalyser bör ha 

ökat med det nya sättet att redovisa resultaträkningar. 

 

3.3.3 Finanskrisen 

Kothari och Lester (2011) beskriver i sin artikel att ursprunget till den finansiella krisen 

ligger i en kollaps av den amerikanska bolånemarknaden från 2007 där hypotekslånen 

spelade en stor roll. Detta bekräftas även av Fisher (2008) som menade att den 

amerikanska bolånemarknaden låg till grund för finanskrisen. Liao et al. (2013) påstår 

att resultatet av detta har gett konsekvenser på det verkliga värdet. De verkliga värden 

som erhålls under rådande kriser när marknaderna är inaktiva blir otillförlitliga och 

orealistiska. 

 

Liao et al. (2013) undersöker om verkligt värde redovisas enligt SFAS 157. SFAS 157 

är ett tillämpningsområde och upprättar en tre-nivå-värderingshierarki som rankar 

ingångar av verkligt värde baserat på deras tillförlitlighet. Den mest tillförlitliga 

informationen inhämtas från en aktiv marknad och finns i nivå ett och två som 

innefattar liknande tillgångar för att fastställa det verkliga värdet. Den minst tillförlitliga 
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informationen inhämtas i nivå tre och består av företagens egna antaganden och 

uppskattningar av värdet om inte aktiva marknader finns.   

 

År 2008 gick IAASB ut med ett utlåtande angående värdering till verkligt värde under 

krisande tider på marknaderna. Enligt IAASB (2008)  är den största utmaningen som 

utgivare och revisorer står inför att erhålla tillförlitlig information som är relevant för 

det verkliga värdet när marknaderna inte är likvida. Att marknaden är instabil medför att 

uppskattningar om det verkliga värdet ökar graden för osäkerhet, och uppskattningar 

måste göras på annan information. Denna information grundar sig ofta på olika 

modeller för att uppskatta det verkliga värdet. När marknaden är instabil medför detta 

att informationen som inhämtas för modellerna inte är observerbar och graden av 

osäkerhet ökar och påverkar riskerna för väsentliga felaktigheter.   

 

Laux och Leux (2010) förklarar i sin forskningsartikel hur verkligt värderedovisning 

kan orsaka problem i en kris.  Osäkerheten kring många bolånerelaterade tillgångar som 

innehas av investeringsfonder ökade kraftigt 2008. Ovissheten om hur värdering av 

tillgångarna skulle gå till när de ökade då marknaden inte längre var stabil. Flera banker 

stoppade dessa tillgångar då de hävdade att det var omöjligt att värdera tillgångarna i 

fonderna. Laux och Leux (2010) försvarar påståendet att verkligt värde redovisningen 

inte var upphovet till finanskrisen som vissa menar på. Vad det gäller banker så har 

forskarna i sin studie kommit fram till att verkligt värde inte har någon påverkan vad det 

gäller deras problem under finanskrisen. Forskarna menar att verkligt värde redovisning 

förlorar många av sina önskvärda egenskaper när priser från aktiva marknader inte 

längre är tillgängliga och därmed måste modeller användas, vilket gör det svårt att 

bestämma värdet. Enligt Laux och Leux (2010)kan ledningen ges mer flexibilitet och 

mindre strikta riktlinjer för att underlätta och undvika eventuella problem med 

redovisnings till verkligt värde under kristider. Detta bidrar dock till att det öppnas en 

dörr till manipulation. Den motsatta effekten som skulle uppstå vid införande av 

strängare regler kring verkligt värde redovisning skulle medföra nedåtgående spiraler på 

marknaden.   

 

IAASB (2008) stärker detta påstående angående att manipulation kan öka vid inaktiva 

marknader. Finansieringssvårigheter skapar press på ledningen som är bekymrad över 

deras betalningsförmåga av verksamheten. Sådana omständigheter kan ge upphov till 
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incitament att engagera sig i bedräglig finansiell rapportering för att till exempel skydda 

personliga bonusar eller för att undvika att rapportera katastrofala förluster. 

 

Jaggie, Winder och Lee (2010) Förklarar problemen med verkligt värde när 

marknaderna är instabila. De menar att användbarheten av verkligt värde beror på om 

den finansiella marknaden är stabil eller instabil. Den största kritiken riktad mot 

användbarheten av verkligt värde är under volatila marknader, exempelvis vid 

finanskriser. De negativa aspekterna är tillförlitligheten i värderingsmodellerna. 

Fördelen med det verkliga värdet som forskarna tar upp är att resultatet blir mer pålitligt 

och exakt än om anskaffningsvärdet skulle tillämpas. Vidare blir den finansiella 

informationen mer transparent det vill säga att den ger mer användbar information för 

investerarna. 

 

Bowen och Khan (2014) undersöker börs och kreditmarknadsreaktioner för politiska 

överväganden och beslut som rör verkligt värde och nedskrivningsreglerna under 

finanskrisen. Deras syfte var att titta på sambandet mellan verkligt värde och spridning 

på börsen. I deras tvärsnittstester finner de några svaga bevis på att fördelningen av 

aktieprisreaktioner är förenliga med investerarnas oro om finanskrisen bland 

bankerna. Bowen et al. (2014) fann vidare starka bevis på att användandet av verkligt 

värde hos bankerna medförde att aktiekursreaktionerna var positivt relaterade till 

bankernas likvida tillgångar.  Detta pekar på att verkliga värden uppgifter uppfattas ge 

snabba och informativa upplysningar om bankernas verksamhet när annan information 

än mindre tillgängliga. 

 

Hui och Chan (2014) förklarar att risken på börsmarknaden kan minskas genom 

diversifiering, men menar att när en finansiell kris inträffar för samma branscher eller 

tillgångar i olika länder kommer diversifiering att vara verkningslös. Hui och Chan 

hävdar att i ett sådant läge tenderar risken att öka istället för att sprida sig. De förklarar 

vidare att när en sådan finansiell oro utlöses kommer detta att genomsyra hela den 

finansiella marknaden. Annika Winsth som är chefsekonom Nordea menar att börsåret 

2008 blev ett bottenrekord som många helst vill glömma (DN, 2008). Stockholmsbörsen 

hade backat med hela 41,96%. 
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3.3.4 Extern och intern värderare 

Cotter och Richardson (2002) undersöker i sin forskningsartikel om det finns skillnader 

i tillförlitligheten i tillgångars värdering som gjorts av företagets styrelse eller av en 

oberoende extern värderingsman. Vidare ser de på vilka de avgörande faktorerna är för 

valet av styrelsebaserade värderingar eller externa värderingar. Den nuvarande 

utvecklingen mot en ökad internationalisering av redovisningsstandarder har 

återuppväckt debatten om verkligtvärde. IAS kräver att upplysningar som identifierar 

om en oberoende extern värderare medverkat ska lämnas av företagen. Resultatet de 

kom fram till var att externa värderingsmän var mer tillförlitliga när det gällde värdering 

av anläggningstillgångar. De fann dock inget signifikant samband för att det var mer 

tillförlitligt med extern värderare när det gällde andra tillgångar. 

 

Även Barth och Clinch (1998) undersöker om värderelevansen av värderade belopp 

avviker beroende på vilken värderingskälla företagen använt. Är oberoende 

värderingsmäns uppskattningar mer relevanta än de baserade på företagens egna 

uppskattningar. De menar att fördelen med användandet av extern värderare är deras 

expertkunskaper samt att de är oberoende av firman vilket medför att de får mer exakta 

uppskattningar av värdet. Då externa värderare anlitas under en period då företaget även 

använder sig av intern värderare menar Bart et al (1998) att avvikelserna mellan 

uppskattningarna är små. Den externa värderarens kompetens bör vara högre eftersom 

de är insatta i hur marknaden ser ut och har rutin för att göra värderingar på fastigheter. 

 

Landsman (2007) anser att en brist med värdering till verkligt värde internt via modeller 

är att det skapar större möjligheter för ledningen att styra företagets rapporter då 

informationen som används i modellerna i stor utsträckning ingår i den interna företags 

informationen. Informationen som företaget har internt kan vara mycket mer grundlig. 

Detta leder till en informationsasymmetri som kan leda till två problem.  Ett är ”adverse 

selection” som innebär att investerare inte kan skilja en dålig värdering från en bra. Det 

andra problemet är ”Moral hazzard” i och med ledningens möjligheter till att styra 

redovisningen.”Moral hazzard” uppstår på grund av att en individ eller institution inte 

drabbas fullt ut av de negativa effekterna av sitt eget handlande. Därmed får individen 

eller institutionen ett incitament och en tendens att handla mindre försiktigt än annars. 

Genom detta drabbas den andra parten i transaktionen av de negativa konsekvenserna av 

den förstes handlande. 
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Muller och Reidl (2002) har även de i sin forskning kommit fram till att omvärderingar 

utförda av externa värderare visar på en högre tillförlitlighet. Resultatet som kan utläsas 

från samtliga forskare är att det finns en risk med att värdera till verkligt värde internt 

och att företagsledningen ofta manipulerar resultaten för att gynna dem själva. 

 

Dietrich, Harris och Muller (2000) undersöker tillförlitligheten av 

förvaltningsfastigheter som uppskattas till verkligt värde. Det som de slår fast som även 

andra forskare görär att verkligt värde är mer sannolikt att vara relevant men mindre 

tillförlitligt. Resultatet de får visar på att uppskattningar till verkligt värde är betydligt 

mindre partiskt och mer överensstämmande med det exakta försäljningspriset än om 

värdering till anskaffningsvärdet skulle tillämpas. Det forskarna ämnar ta reda på är 

tillförlitligheten på rapporterade uppskattningar av verkligt värde för 

förvaltningsfastigheter i Storbritannien med hjälp av realiserade försäljningspris som 

riktmärke. Det de undersöker är chefernas potentiella manipulation vid uppskattandet av 

verkligt värde och även kolla om tillförlitligheten varierar med förhållandet mellan 

intern respektive extern värderingsman och om revisorn är från någon av de sex största 

revisionsfirmorna. Dietrich et al. (2000) kommer fram till fyra grundläggande slutsatser. 

 

1) Bedömningar utförda av externa värderare resulterade relativt sett till mer 

tillförlitliga uppskattningar av verkligt värde, bättre noggrannhet och mindre 

manipulation. 

 

2) Om uppskattningar av verkligt värde var gjorda internt och någon av de sex största 

revisionsfirmorna granskade redovisningen resulterade detta också i större noggrannhet. 

 

3)De fann belägg för att uppskattningarna var mer exakta när de utförts av en extern 

värderare och som inte blivit granskade av någon av de sex revisionsfirmorna än om 

uppskattning skulle göras internt och sedan blivit granskade. 

 

4) Slutligen fann de bevis på att användandet av externa värderare och revisionsfirmor 

minskade fördomarna som observerats i värderingsmännens förmåga att uppskatta det 

verkliga värdet. Deras hypotes som bestod av att chefernas incitament till manipulation 

besvarades också.  Resultatet de fick överensstämde med hypotesen, det vill säga att 
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partiska uppskattningar av verkligt värde kunde hänföras till chefernas incitament att 

undervärdera tillgångar för att sedan sälja dem i syfte att öka det redovisade resultatet. 

 

3.4 Kvotvärde 

Enligt Bengtsson (2008) förklarar kvotvärdet av börsvärde/redovisat eget kapital, till 

hur stor del variablerna överensstämmer med varandra vid en specifik tidpunkt. Vid 

kvoten 1 överensstämmer variablerna till fullo med varandra, det finns en total 

samvariation. Genom att beräkna kvotvärdet vid två olika tidpunkter blir resultatet en 

indikation på samvariationen mellan variablerna över tiden. Att beräkna kvotvärdet ger 

en bra överblick över variablernas relation till varandra. Denna metod lämpar sig för att 

undersöka förhållandet mellan variablerna före och efter införandet av IAS-40. 

Bengtsson (2008) menar att införandet av IAS-40 bygger på ett delsyfte, att förbättra 

samspelet mellan variablerna. Detta görs genom att minska kvoten mellan dem då 

kvoten tidigare varit avsevärt högre än 1. 

 

3.5 A priorimodell 

Denna modell är framtagen i syfte att illustrera vilka faktorer som kan påverka 

kvotvärdet avvikelsen. Utifrån ovanstående teorier, har dessa mynnat ut i ett antal 

antaganden som kan ha en påverkan på kvotvärdet. 

3.5.1 Faktorer 

Några av dessa faktorer har nämnts i kapitlet tidigare forskning, eftersom de kan ha en 

påverkan på företagens redovisade egna kapital. Det egna kapitalet kommer i sin tur att 

påverka kvotvärdet. Avsikten med denna modell är att visa hur resultatet kan påverkas 

av dessa olika faktorer. Modellen innefattar sex faktorer som alla kan ha en påverkan på 

kvotvärdet. Därutöver finns eventuellt även övriga faktorer som det inte tagits hänsyn 

till i detta arbete. På ett övergripande plan påverkar den positiva teorin och agentteorin 

alla faktorer och kvotvärdet. 
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Figur  3.1A priori modell 

Pilarna visar vad de olika faktorerna påverkar. Införandet av IAS-40 innebär möjlighet 

för företagen att redovisa fastigheter till marknadsvärde. Finanskrisens skapande av 

osäkerhet på fastighetsmarknaden som i studien analyseras över tiden. Redovisningens 

betydelse för marknaden. Företagsledarnas vilja att vinstutjämna företagets värden för 

egenvinning. Dock kan graden av manipulation anses svår att studera då det inte anses 

vara etiskt korrekt eller juridiskt legalt att utföra manipulation. Eftersom det inte anses 

legalt så kan det vara svårt att finna bevis på tendenser till manipulation då de 

eventuella utövarna troligtvis är medvetna om att manipulation inte är tillåtet. 

Vinstutjämning anses däremot vara helt acceptabelt och legalt, vilket gör att den faktorn 

inte analyseras djupare i denna studie. 

 

En ytterligare faktor är företagens användande av intern och extern värderare och om 

det har betydelse för förhållandet mellan börsvärdet och eget kapital. Antagandet är att 

en hög användning av externvärderare leder till ett kvotvärde närmare 1. Genom att 

analysera faktorerna ämnar studien att kartlägga de faktorerna som påverkar kvotvärdet. 

Kvotvärdet representerar i sin tur redovisningens värderelevans. 
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4 Empiri 

 

I detta kapitel kommer det insamlade materialet presenteras som utgör grunden för 

arbetet. Kapitlet omfattas till den största delen av diagram och tabeller, samt en kort 

företagspresentation. Syftet är att kunna ge en lättöverskådlig bild över insamlad data. 

 

4.1 Insamlad data 

I följande kapitel presenteras data som samlats in vilken också ligger till grund för 

studien. Data som samlats in kommer från de 20 studerade företagens årsrapporter. 

Informationen består av varje företags egna kapital, börsvärde, utstående aktier och 

aktiepris. Alla värden är noterade för bokslutsdagen den sista december varje år. Även 

företagens användande av extern och intern värderare vid fastställande av sina 

fastigheters värde har noterats. 

 

Årsrapporterna kommer ifrån databasen retriever, morningstar.com samt direkt från 

företagens egna internetsidor. Alla ekonomiska värden konverteras till SEK för att öka 

jämförbarheten. De aktuella valutakurserna hämtas från valuta (2014). De årtal som 

återges i alla figurer, grafer och tabeller redogör för företagets ställning på det angivna 

årets sista avstämningsdag. Information om varje företags historiska aktiepris hämtas 

från NASDAQ OMX (2014) med undantag från de två norska bolagen där aktiepriset 

hämtas från årsrapporterna då priset inte finns att tillgå på OMX:s hemsida. 

 

4.2 Kvotvärde 

Förhållandet mellan börsvärde och eget kapital benämns med ett kvotvärde för samtliga 

företagen över de studerade åren. För att kunna rangordna dessa kvotvärden grupperas 

dessa efter ett intervall som visas nedan.  

 

Grupp Kvotvärde 

Grupp 1 < 0,99 

Grupp 2 1 – 1,25 

Grupp 3 > 1,25 

Tabell  4.1 Gruppering av kvotvärde 
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De undersökta faktorerna som är finanskrisens inverkan, införandet av IAS-40/IFRS 

och användande av extern- och internvärderare kommer analyseras för att se hur dessa 

påverkar kvotvärdet.  

 

4.3 Införandet av IAS-40, år 2004 – 2006 
 
Figur 4.1 nedan illustrerar relationen mellan de svenska företagens börsvärde och eget 

kapital efter införandet av IFRS/IAS-40. År 2004 är kvotvärdet ungefär 1,60 då det 

fluktuerar lite fram till 2006 och ligger på ungefär 1,45.  

 

 

 

Figur  4.1Svenska företagens medelvärde vid införandet av IAS-40 

 

Börsvärdet och eget kapital förhåller sig relativt nära varandra i början då börsvärdet 

börjar öka i en liten snabbare takt efter 2005 vilket gör att kvotvärdet börjar stiga. 

 

 

Nedanstående uppgifter kommer från företagens årsredovisningar. Året innan de 

övergår till IFRS ska en upprättning göras i enlighet med IFRS riktlinjer. Tabellen visar 

hur de svenska företagen redovisar sina tillgångar enligt traditionell redovisning och 

enligt IFRS.  
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Tabell  4.2 Svenska företags redovisning av eget kapital 2004 

Det går i tabellen ovan att se hur IFRS-redovisning påverkat det egna kapitalet positivt. 

En del av företagens siffror dubbleras i och med övergången från det traditionella sättet 

till IFRS. Eftersom de studerade företagen enbart tillhandahåller fastigheter är det just 

fastigheter som utgör den överlägset största delen av eget kapital. Förändringen från 

traditionell redovisning till IFRS av eget kapital är därför till en väldigt hög grad 

relaterad till förändringarna i fastigheternas värde. 

 

Figur 4.2 nedan visar hur de danska företagens relation mellan börsvärde och eget 

kapital ser ut efter införandet av IFRS. Figuren skiljer sig från den svenska 
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Figur  4.2Danska företagens medelvärde vid införandet av IAS-40 

marknaden. Börsvärdet och det egna kapitalet utvecklar sig i olika hastigheter men 

tenderar båda att utvecklas i en positiv riktning. Kvotvärdet börjar på ungefär 1,10 och 

slutar på ungefär 2,00 år 2005. Både börsvärdet och det egna kapitalet avtar något efter 

2005 och följs sedan åt i en ungefärlig liknande hastighet, fast på olika nivåer. 

Börsvärdet tenderar nästan att vara dubbelt så högt som det egna kapitalet. 

 

Figur 4.3 visar hur börsvärdet förhåller sig till eget kapital efter införandet av IFRS för 

den norska marknaden. Kvotvärdet är mellan 2004-206 väldigt nära 1,0 vilket går att 

tyda av bilden som visar hur det egna kapitalet och börsvärdet förhåller sig nära till 

varandra.  
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Figur  4.3Norska företagens medelvärde vid införandet av IAS-40 

Efter 2005 går det att se att kvotvärdet går från under ett till över ett. Detta förklaras 

genom att börsvärdets positiva utveckling börjar accelerera fortare än vad det egna 

kapitalet gör. 

 

Av Figur 4.4 går det att utläsa de effekter som IFRS haft på den finska marknaden. 

Kvotvärdet för år 2004 startar på ungefär 1,15 och vid slutet av 2006 ligger det på 

ungefär 1,45.  
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Figur  4.4 Finska företagens medelvärde vid införandet av IAS-40 

Avståndet mellan eget kapital och börsvärdet förhåller sig i en positiv riktning till 

varandra då börsvärdet efter 2005 börjar öka i en snabbare takt än vad det egna kapitalet 

gör. 

 

4.4 Finanskrisen 2008 
    
Figur 4.5 nedan visar hur förhållandet mellan de svenska företagens börsvärde och eget 

kapital korrelerar under finanskrisen. I början av år 2007 tar börsvärdet en negativ 

vändning och sjunker från ca 95 miljarder kronor till ungefär 50 miljarder år 2008.  

 



 

44 
 

 
Figur  4.5 Svenska företagens medelvärde under finanskrisen 

 
Kvotvärdet efter införandet av IFRS ökade fram till år 2006 då det började falla i och 

med börsvärdets negativa utveckling till 0,80 år 2008. Det egna kapitalet ligger en bit 

ovanför börsvärdet vid början och under finanskrisen. Efter finanskrisen går det att se 

hur börsvärdet börjar återhämta sig och återigen röra sig i en positiv riktning. 

 

Figur 4.6 nedan visar hur det egna kapitalet och börsvärdet för de danska företagen 

förhåller sig till varandra under finanskrisen. De danska företagens börsvärde börjar 

falla i början av år 2008.  
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Figur  4.6 Danska företagens medelvärde under finanskrisen 

Det egna kapitalet ökar i jämn takt fram till slutet av 2008 då det vänder för att minska. 

Under finanskrisen visar börsvärdet på ett lägre värde än det egna redovisade kapitalet. 

Efter finanskrisens inträffande förhåller sig det egna kapitalet och börsvärdet mer 

korrelerade än tidigare år. 

 

Figur 4.7 visar hur den norska marknaden reagerade på finanskrisen. Likaså i detta fall 

tar börsvärdet en negativ vändning, dock lite senare. Börsvärdet börjar sjunka i slutet av 

år 2007 från ca 13 miljarder till 7 miljarder då detta är mitten av 2008. Det egna 

kapitalet visar således ett högre värde än vad börsvärdet gör mellan slutet av år 2007 till 

slutet av år 2009.  
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Figur  4.7Norska företagens medelvärde under finanskrisen 

Då börsvärdet är som lägst under 2008 får kvotvärdet också ett lågt värde. Kvotvärdet 

ligger på ungefär 0,65 som är absolut det lägsta värdet under den studerade perioden 

från 04-10. 

 

Enligt nedanstående figur 4.8 så skiljer sig de finska fastighetsföretagen sig något 

gentemot de övriga länderna. Börsvärdet sjunker under början av 2007 såsom för de 

övriga länderna men det återhämtar sig i en mycket snabbare takt.  
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Figur  4.8 Finska företagens medelvärde under finanskrisen 

Under början av 2008 ökar återigen börsvärdet då tendenserna för de övriga länderna 

har visat på ett ökat börsvärde under slutet av 2008. Vad det gäller förhållandet mellan 

eget kapital och börsvärde visar figuren ett mycket högre värde av det egna kapitalet 

under 2008. Detta göra att kvotvärdet blir väldigt lågt och hamnar på ungefär 0,40. 

 

Error! Reference source not found. nedan visar hur alla de nordiska företagen ser ut 

tillsammans under finanskrisen. 

 

 

Figur  4.9 Alla företagens medelvärde under finanskrisen 
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Börskrusen för den nordiska marknaden har en positiv utveckling fram till början av år 

2007 där det tydligt går att utläsa hur den sedan sjunker till slutet av 2007. Kvotvärdet 

får som effekt av detta ett lägre värde och ligger på ungefär 0,45 som lägst. Det egna 

kapitalet har fortsatt haft en positiv utveckling, vilket förklarar det låga kvotvärdet i och 

med att börsvärdet rör sig i motsatt riktning i förhållande till eget kapital. Figuren visar 

på en skillnad mellan det egna kapitalet och börsvärde under finanskrisen. 

 

4.5 Extern och intern värderare 
 
Figur 4.11 visar en sammanställning i form av ett medelvärde med fokus på hur stor del 

företagen har använt sig av en externvärderare. Sverige är det nordiska land där man 

använt sig i störst utsträckning av en extern värderare. Anmärkningsvärt är att Fabege, 

Kungsleden och Heba har använt sig av externa värderare till 100 % över samtliga år. 

Atrium Ljungberg och Fast Partner har även de valt att validera sina värderingar med 

hjälp av en extern värderingsman i ganska stor utsträckning, till nästan 80 %. Klövern, 

Hufvudstaden och Castellum ligger alla tre under 50 %, medan Wallenstam valt att 

konsekvent värdera beståndet helt internt.  

 
Figur  4.10 Stapeldiagram kvotmedelvärde och externvärderare 

De danska företagen har ett något lågt medelvärde, det är Nordicom och Victor 

International som använder externa värderare med ungefär 15 %. De övriga företagen 

värderar fastighetsbeståndet endast internt. Vad det gäller de två norska bolagen är det 

endast Olav Thon eidendomsselskap som använder sig av en extern värderingsman som 

värderar 30 % av fastighetsbeståndet medan Borgestad värderar endast internt. 
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I Figur  4.11 nedan syns den procentuella utvecklingen från 2004 till 2010 gällande 

användandet av externvärderar. De svenska företagen har som tidigare nämnts en något 

hög användning av externvärderare medan för de danska och norska företagen började 

användningen ta fart först vid finanskrisen det vill säga 2007. 

 
Figur  4.11 Svenska, norska och danska företags användande av extern värderare 

För de svenska företagen varierade användningen fram till 2007 och låg därefter på en 

hög procentuell nivå fram till 2010. 

 
4.6 Företagens kvotvärden under 2004-2010 
Genom att analysera de erhållna kvotvärdena över tid, bolag för bolag går det att 

konstatera att några företag utmärker sig genom att ha ett lågt kvotvärde. Ett kvotvärde 

mindre än 1,0 tillhör kvotvärdegrupp 1 vilket visar som tidigare nämnts att företaget kan 

ses som undervärderat. Börsvärdet är då mindre än det egna kapitalet. 

 

Tabell 0.1 Stapeldiagram 2004 som ses i bilagan visar hur fyra företag har ett kvotvärde 

mindre än 1,0. Det finska företaget Citycon har ett kvotvärde på 0,94 vilket kan anses 

förhållandevis normalt. De andra tre företagen utmärker sig genom lägre kvotvärden. 

Danska Victor international AS har ett kvotvärde på 0,75 vilket visar att företagets 

marknadsvärde enbart är 75 % av det egna kapitalet. Vidare går det att se hur det norska 

företaget Olav Thon eiendomselskap och svenska Fabege har ett kvotvärde på 0,38 

respektive 0,24. 
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År 2005 går det att konstatera genom granskning av tabell 0.2 stapeldiagram 2005 i 

bilagan att enbart två företag har ett kvotvärde lägre än 1,0. Victor international AS har 

ett kvotvärde på 0,93 och Olav Thon eiendomselskap 0,90.  Samtidigt visar Figur 4.9 

hur alla företagens medelkvotvärde ökar från 1,12 år 2004 till 1,48 år 2006. 

 

Mätperiodens högsta medelkvotvärde infaller i slutet av 2006. Det här året finns bara ett 

företag med ett kvotvärde under 1,0. Det är norska Borgestad som då har ett kvot värde 

på 0,97. I slutet på nästföljande år visar figur 4.9 hur medelkvotvärdet har en fallande 

trend. Tabell 0.4 stapeldiagram klargör att 10 av de 20 undersökta företagen har ett 

kvotvärde tillhörande grupp 1. Av de tio har Citycon och Sponda utmärkande värden 

bestående av 0,08 respektive 0,13. 

 

År 2008 når undersökningen sitt lägsta medelkvotvärde på 0,45.  I slutet av detta år är 

det enbart fyra företag som tillhör kvotgrupp 2, resterande 16 tillhör grupp1. De 

företagen som utmärker sig i grupp 1 är Nordicom med ett kvotvärde på 0,20 och 

Sponda med ett kvotvärde på enbart 0,05. Efterföljande år, 2009 tenderar 

medelkvotvärdet att stiga. Här visarstapeldiagram 0.6 hur Nordicom urskiljer sig med 

ett kvotvärde på 0,36. 

 

Studiens sista mätpunkt december 2010 redogör att medelkvotvärdet fortfarande har en 

stigande trend och att medelkvotvärdet då var 1,08 vilket är nära 2004 års 

medelkvotvärde 1,12. Här finns enligt stapeldiagram 0.7 sex stycken företag som tillhör 

grupp 1. Dock kan fyra av de sex anses ha ett marginellt lägre kvotvärde. De övriga två 

företagen utmärker sig genom sina låga kvotvärden i jämförelse med alla de andra 

företagen. De två företagen är Nordicom och Victor international AS som har ett 

kvotvärde på 0,45 respektive 0,51. 

 

I en total sammanställning som visas i TabellTabell  0.11 går det att göra gällande att 

Citycon har det lägsta medelkvotvärdet på 0,82 under åren 2004 till 2010. Under åren 

2004 och 2005 hade företaget ett medelvärde nära 1,0 men året därpå steg det till 1,42. 

Därefter år 2007 erhöll företaget undersökningens lägsta noterade värde på 0,08. Det 

visar att företagets börsvärde är 8% av det egna kapitalet. År 2008 går det att se hur 

företaget har ett kvotvärde på 0,42 vilket inte är lika avvikande från de andra företagens 
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kvotvärde samma år i jämförelse med hur mycket värdet avvek från övriga företag året 

innan.  

 

Olav Thon eiendomselskap har haft det näst lägsta medelkvotvärde på 0,87 under åren 

2004 till 2010. Detta visar att i genomsnitt har företagets börsvärde till 87% motsvarats 

av det redovisade egna kapitalets värde. Det som utgör det låga värdet är främst 

kvotvärdet från 2004 och 2005 då det är lägst av de analyserade företagen.  

 

Tabell 0.12 visar hur mycket företagens kvotvärde avviker från det optimala värdet 1. 

Den jämför med företagens genomsnittliga användande av externvärderare. Ett högt 

avvikande kvotvärde betyder att företagets egna kapital avviker mycket från dess 

börsvärde. Här redovisas hur företagens värdering förhåller sig till marknadens 

värdering med påverkan av andelen användande av externvärderare. I denna tabell 

utmärker sig Nordicom som har ett avvikande kvotvärde i medeltal på 0,85 vilket 

betyder att företaget under- eller övervärderar sitt egna kapital med 85% i genomsnitt 

varje år under de analyserade åren. 
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5 Analys 
______________________________________________________________________ 
I kapitlet analyseras empirin strukturellt efter apriorimodellensom bygger på de olika 
faktorerna. Analysen avser att förklara empirins innebörd med hjälp av teorin. 
______________________________________________________________________ 
 
5.1 Övriga faktorer 
De övriga faktorerna som kan ha påverkan på studiens resultat men som uteslutits från 

studien är ränteutvecklingen, avkastningskraven, mätpunkternas frekvens, skillnader i 

fastighets bestånd och aktieutdelning. Ränteutvecklingen kan ge en effekt på de 

förutsättningar som investerarna och företagen handlar efter. Ränteutvecklingen är 

information som marknadens aktörer tar hänsyn till då den ger en inblick i marknadens 

historiska skede och förväntade utveckling. Företagens avkastningskrav kan även de ge 

effekter på marknaden då de ger investerarna förhoppningar om framtida avkastning, 

avkastningskravet kan dock inte ses som ett säkert utfall utan endast ett mål. Då 

företagens fastighetsbestånd ser olika ut kan det i sin tur påverka värderelevansen 

genom att de inte kan anses vara jämförbara. Aktieutdelningen påverkar även det egna 

kapitalet genom att företagets egna kapital minskas i och med utdelningen till sina 

aktieägare. Dagen före utdelningsdagen handlas aktien utan rätt till utdelning vilket kan 

göra att aktiepriset förväntas sjunka i och med att den förväntade utdelningen uteblir för 

nya aktieägare.  

 

Mätpunkternas frekvens det vill säga tidsspannet mellan mätpunkterna kan ha en 

inverkan på studiens resultat. Antalet observationer/mätpunkter som utförs inom en 

bestämd tidsram påverkar en studies beskrivning av utvecklingen över tid eftersom fler 

mätpunkter under samma tidsperiod leder till en mer exakt beskrivning av de 

observerade värdena (Bryman och Bell 2014). Färre mätpunkter ger en mer 

övergripande och sammanfattande bild som utelämnar eventuella detaljer som kan 

komma att spela en roll i analyseringen av empirin  

 

Då denna studie enbart läser av värden för varje företag en gång per år så kan delar av 

utvecklingen utelämnas som till exempel kraftig varierande värden mellan två stycken 

jämlika mätpunkter. Utvecklingen vi ser är då enbart en vågrät linje. Det som inte 

inkluderas skulle då kunna vara ett brant fall följt av en kraftig uppgång tillbaka till 

ursprungsnivån. För att motverka detta kan det vara bra att då tillämpa fler mätpunkter 
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vilken i det här fallet skulle kunna vara att utföra noteringar om företagens 

värderelevans två gånger per år eller varje kvartal. 

 
5.2 Positiv redovisningsteori 
Ryan et al. (2003) menar att den positiva redovisningsteorin förklarar och förutspår 

aktiemarknadernas reaktioner på redovisningsinformation. Positiv redovisningsteori 

förklarar hur redovisningens reglering bygger på de allmänt kända egenskaperna som 

erhålls av bokslut. 

 

Studien har sin utgångspunkt i den positiva redovisningsteorin eftersom den söker efter 

att förklara den praktiska redovisningen och utgår från att alla individer handlar för 

maximal egen vinning. Empirin kan inte stärka denna teori men den anses vara en bra 

pedagogiskmodell för att förklara hur marknaden fungerar. Logiskt resonemang är att 

alla inblandade parter utgår från att maximera sin personliga avkastning vilket  Mathews 

och Perera (1996) menade. Enligt Nordlund (2012) ställs företagsledningar och styrelser 

ofta inför uppgiften att ta ställning till om en bedömning av verkligt värde är rätt. Att ge 

en rättvis bild över företagets fastighetsbestånd kan strida mot individens möjligheter 

till att utnyttja situationen för sin egna kortsiktiga maximala vinning. 

 
5.3 Agent teori 
Anledningen till varför denna teori fanns med i arbetet var för att kunna undersöka om 

agenten inte alltid agerar i principalens intresse just under finanskrisen. Liao et al.(2013) 

menade att företagens (Agenten) incitament till manipulera siffror för att gynna dem 

själva skulle öka under finanskrisen. Orsaken var att det skulle vara enklare att justera 

siffrorna då företagen uppskattade värdet på egna bedömningar. Då vi inte kunnat 

analysera huruvida företagen skulle använda sig av vinstutjämning är det svårt att dra 

slutsatser angående att agenten inte skulle agera i principalens intresse. 

 

Artsberg (2005) menade att tecken på när agenten inte agerade i principalens intresse 

var när agenten valde en sådan redovisningsmetod som skulle generera högre vinst om 

dennes ersättning var relaterat till vinstnivån. Sätter man detta påstående i relation till 

införandet av IFRS då alla företag måste hålla sig till en reglerad redovisning minskar 

det företagsledarnas möjlighet att välja metoder som skulle kunna gynna dem själva. Av 

Error! Reference source not found. att döma och en ingående analys av företagens 
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årsredovisningar ger det en bild av att företagen inte haft incitament till att manipulera 

siffror för egen vinning. 

 
 
5.4 Övergången till IFRS – redovisning av tillgångar enligt IAS-40 
Anledningen till varför företag skulle börja redovisa sina tillgångar till verkligt värde 

var framför allt att redovisningen skulle bli mer jämförbar över de nationella gränserna 

samt att deras tillgångar skulle uppvisa ett mer realistiskt värde om det egna kapitalet. 

Detta påverkar i sin tur investerarnas beteende på marknaden när de nu kan ta del av 

mer realistisk information än vad de kunnat tidigare (Marton et al, 2013). Detta 

påverkar i förlängningen börsvärdet då investerarna agerar utifrån vad företagen 

presenterar i sina årsredovisningar och investerarnas köpkraft bestämmer börsvärdet. 

 

Av Tabell  0.4Stapel diagram  2005 går det att utläsa att de svenska företagens 

kvotvärden inte är lika varierande som under 2004 och det sammanlagda 

medelkvotvärdet har fallit neråt och är närmare ett. Bengtsson (2008) kom i sin studie 

fram till att värderelevansen för de svenska bolagen hade ökat efter införandet av 

IFRS/IAS-40 vilket går att tyda utifrån a företagens börsvärde och eget 

 som visar ett kvotvärde närmare ett. FAR (2008) menade att det nya regelverket skulle 

bidra till ett mer uppdaterat och rättvisande värde vad det gäller företagens redovisade 

egna kapital vilket visat sig fått genomslag på den svenska marknaden i denna studie. 

 

Ball (2006) visar vad IFRS har gjort för investerarna. De nya rapporterna ger en mer 

heltäckande och aktuell informationsöversikt vilket leder till en mer 

grundläggandevärdering på aktiemarknaderna som i sin tur innebär lägre risk för 

investerarna. Eftersom medelkvotvärdet för de svenska bolagen har minskat år 2005 

gentemot 2004 betyder det att skillnaden mellan börsvärde och eget kapital har minskat. 

En anledning enligt Horton och Sersfeim (2010) kan vara att investerarna har fått bättre 

beslutsunderlag. Även Platikanova och Perramon (2014) anser att införandet av IFRS 

påverkar investeringsverksamheten. De såg att vid den första tidpunkten då nya företag 

väljer att redovisa i enlighet med IFRS påverkar detta direkt marknadens likviditet 

genom att tillhandahålla ny information till investerare vilket förbättrar jämförbarheten 

av redovisningsinformation. Antagandet stämmer överens med vad börsvärdet för den 

svenska marknaden visar enligt Error! Reference source not found.som visar att 

börsvärdet ökar vid införandet av IFRS. Beuselinck et al. (2010) menar att när företagen 
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blev tvungna att lämna flera upplysningar i form av noter i sina årsredovisningar skulle 

det komma att påverka aktiemarknaden. De Fond et al. (2015) och Cairns et al. (2011) 

fann dock i sina studier att införandet av IFRS ledde till börsnedgångar. 

 

För de företag som hade ett kvotvärde över 1.0 tydde detta på att företagen antingen var 

övervärderade eller att marknaden hade en förväntan om att företagets värde skulle ha 

en positiv utveckling. Då det nya regelverket innebär att tillgångarna ska värderas till 

verkligt värde i form av värdeförändringar över tiden kommer dessa nya värden att 

utgöra den största delen av eget kapital. Förklaringen kan därför ligga i att investerare 

gjorde bedömningen att företagets eget kapital kommer uppvisa ett större värde än vad 

det visade för tillfället. 

 

Året innan företaget går över till IFRS ska även en sidoordnad redovisning finnas med i 

årsrapporten som visar redovisade siffror enligt IFRS. Aisbitt (2006) menade att året 

innan företagen övergår till IFRS ska även en sidoordnad redovisning finnas med i 

årsrapporten som visar redovisade siffror enligt IFRS. Det skulle framgå vadden 

sannolika förändringen skulle kunna få för effekter på företagens rapporter. I sin 

undersökning studerar han de 20 största värdedifferenserna från det traditionella 

redovisningssättet till IFRS redovisning. Ett ökat medelvärde för fastigheter hade skett 

med 10,58%, vilket förklarar att tillgångarna framöver kommer redovisa ett högre 

värde. 

 

Från Tabell 4.3 går det att utläsa att övergången till IFRS påverkade de svenska 

företagens egna kapital positivt. Ungefär hälften av de undersökta företagens egna 

kapital har fördubblats i och med redovisning till IFRS. Tabell  4.2visar att börsvärdet 

ökade i ett högttempo vilket kan ha att göra med den nya informationen som 

presenterades. Den transparens som många forskare menar att IFRS/IAS-40 bidrar till, 

har gett investerare ett ökat beslutsunderlag. Palea (2013) fann ett samband mellan IFRS 

redovisning och investerare. Han menade att IFRS ökade de grundläggande 

egenskaperna som nämndes i den teoretiska referensramen vilket förstärker 

beslutsanvändbarheten. Ahoronv et al. (2010) menar att även de fann tydliga bevis på 

att relevansen i företagens information ökade när IFRS blev obligatoriskt och menade 

att detta blev ett stort hjälpmedel för investerarna. 
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Bengtsson (2008) är av åsikten att införandet av de nya redovisningsreglerna inte har 

legat till grund för det ökade börsvärdet efter 2005 eftersom börsvärdet visat företagens 

korrekta värde även före 2005. Det vill säga att investerarna har varit väl medvetna om 

fastigheternas värde och inte tagit hänsyn till företagens redovisade kapital. Bengtssons 

antaganden bygger på den positiva redovisningsteorin om att investerarna har varit 

medvetna om företagens reala värden och har därför handlat enligt dem och skapat 

marknadspriset till följd av tillgång och efterfrågan. Bengtsson (2008) menar därför att 

införandet av IAS 40 istället kan anses varit verkningslöst på börskursen. Det 

redovisade egna kapitalet har visat felaktiga värden eftersom redovisningen inte haft en 

hög värderelevans. Efter införandet av IAS 40 har det egna kapitalet och börskursen 

visat en mer överensstämmande bild över företagens värde vilket tyder på en ökad 

värderelevans för den svenska marknaden. Ahoronv et al. (2010) kom fram till att 

värderelevansen för eget kapital ökade för fyra länder av tjugo studerade efter 

införandet av IFRS/IAS-40. Resultaten visade även på att Sverige var ett av de fyra 

länderna som hade den bästa värderelevansen. 

 

Dock kan det tilläggas att den utveckling som presenterats i Bengtssons (2008) studie 

visar att företagens börsvärde efter 2005 stigit snabbare än det egna redovisade värdet i 

form av eget kapital. Bengtsson visar dock genom sin studie att även om kvotvärdet 

ökade efter införandet av de nya redovisningsreglerna, ökade det tio gånger snabbare 

under åren strax innan införandet av IAS40. Det visar att införandet av IAS 40 har 

bidragit till en mer värderelevant redovisning. 

 

De fyra kriterierna som företag måste upprätta i enlighet med redovisning till IFRS är 

begriplighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet. Ball (2006) menade att det nya 

redovisningssystemet gav investerarna ett mycket bättre informationsunderlag. Dessa 

kriterier som företagen är skyldiga att hålla sig efter leder också till investerarnas fördel, 

vilket går att se vid mellan år 2004 till 2006. Jämförbarheten blir således vid denna 

övergång extra viktig då investerarna kan se hur de olika redovisningsteknikerna skiljer 

sig åt i förhållande till hur företagen redovisar. I och med att jämförbarheten ökar, där 

företagen visar siffror enligt IFRS, medför det också att informationssymmetrin ökar. 

Investerare får ta del av sådana uppgifter som tidigare bara varit kända internt inom 

företaget. 

 



 

57 
 

För den danska marknaden har börsvärdet ökat i betydligt högre hastighet gentemot vad 

det egna kapitalet har. Kvotvärdet har enligt studien dubblerats från år 2004 till 2006. 

Vilket bevisar att införandet av IFRS/IAS-40 har fått en positiv inverkan på 

börsmarknadens utveckling. Investerarna har med andra ord reagerat positivt på nyheten 

angående företagens övergång till IFRS. Det snabbt ökade börsvärdet har gett effekter, 

genom ett ökat kvotvärde kommer börspsykologin in. De som investerar i bolagen kan 

ha gjort värderingen om att företaget ska öka i värde. Av det egna kapitalet att döma går 

det att se att det ökade från strax under fyra miljarder till sex miljarder. Börsvärdet 

tenderar dock att öka i lite fortare takt än eget kapital enligt Error! Reference source 

not found..I och med att kvotvärdet efter införandet av IFRS/IAS40 kom längre ifrån 

ett tyder detta på att värderelevansen för den danska marknaden inte varit lika hög som 

året innan. 

 

Det motsäger Bengtssons (2008) beskrivning om att införandet av IFRS inte har 

påverkat börsens uppgång. Förklaringen kan ligga i att Bengtssons resultat inte är 

applicerbara på den danska marknaden. En annan förklaring kan vara att börsen har ökat 

på grund av andra faktorer som optimistiska analytiker som värderat fastighetsföretagen 

högt eftersom de haft en förhoppning eller tro om en stark positiv framtida utveckling. 

En fördelaktig ränteutveckling eller övriga faktorer kan ligga till grund för ökningen. 

Detta stödjer då Bengtssons (2008) argument om att de nya redovisningsreglerna inte 

har påverkat börsvärdet. Dock som tidigare nämnt är dessa övriga faktorer utanför 

studiens område. 

 

För den norska marknaden har enligt Error! Reference source not found. införanden 

av IFRS/IAS-40 fått en positiv utveckling på börsmarknaden. Kvotvärdena för de 

norska företagen har gått från ungefär 0,85 till 1,10 vilket gör att eget kapital och 

börsvärdet förhåller sig väldigt nära varandra. Tydliga indikationer finns på att 

införandet av IFRS/IAS-40 på den norska marknaden kan ha bidragit till en ökad 

värderelevans i företagens presentationer, då det går tydligt att utläsa att förhållanden 

mellan vad investerarna värderar företagen och vad de är värda förhåller sig väldigt nära 

varandra. Bentsons (2008) påstående att IFRS-redovisning skulle bidra till den mest 

aktuella uppskattningen av värdet stämmer in bra på den norska marknaden. 
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Vad det gäller den finska marknaden visar Error! Reference source not found. att 

även här har införandet av IFRS/IAS-40 satt sina spår på börsmarknaden. Det nya 

regelverket har påverkat investerarna på börsen vilket har lett till ett ökat börsvärde. 

Figuren visar hur relationen mellan börsvärdet och eget kapital ligger nära varandra åren 

2004-2005. Efter införandet av IFRS har det egna kapitalet haft samma utveckling 

medan börsvärdet ökat från 110 miljarder till 170 miljarder kronor. Värderelevansen har 

som effekt av införandet av IFRS på den finska marknaden minskat. 

 

Error! Reference source not found. visar sammantaget för hela den nordiska 

marknaden vilken betydelse införandet av IFRS/IAS-40 haft för investerarna. Börsen 

har för samtliga länder stigit i ett högt tempo. Det har visat sig att det nya regelverket 

medfört att investerarna har i de flesta fall övervärderat företagen då det egna kapitalet 

inte ökat i lika hög hastighet som börsmarknaden. Bevisen för att börsvärdet har ökat på 

marknaden stämmer överens med vad några av de tidigare nämnda forskarna har sagt, 

som även de har sett liknande tendenser. 

 

Då studiens resultat tyder på ett ökat börsvärde, kan det anses finnas ett starkt samband 

mellan företagets nya sätt att redovisa och börsmarknaden. Resultatet valideras således 

av Müller (2014) som såg en ökning på börsmarknaden med 14,8 % efter införandet av 

IFRS. Armstrong et al. (2010) fann även de starka bevis på sambandet mellan ökade 

börsreaktioner och införandet av IFRS. Därefter går det att göra antaganden om att 

studiens resultat inte stödjer Bengtssons antagande eftersom införandet av IFRS lett till 

ett börsvärde som ökar i snabbare takt enligt den här studien. Då Bengtsson har 

begränsat sin undersökning till enbart den svenska marknaden så kan det ligga till grund 

för de olika resultaten som erhållits. Error! Reference source not found. visar hur 

utfallet av IFRS påverkade börsvärdet för hela den nordiska marknaden. 

 

Vad det gäller värderelevansen för den nordiska marknaden går det att göra antaganden 

om att den blivit sämre i och med det ökade kvotvärdet som är studiens mått på 

värderelevans. Kothari (2001) menade att det kan ta flera år innan kurspriserna 

återspeglar informationen företagen ger ut. Då utfallet i denna studie påvisar en sämre 

värderelevans i form av att investerarna övervärderat företagen kan det mycket väl ha 

att göra med antagandet om att företaget skulle öka i värde inom en snar framtid. En 

intressant aspekt av Kotharis påstående att fundera över skulle vara om finanskrisen 
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aldrig inträffat så hade kanske kurspriserna tillslut återspeglat informationen som 

företagen givit ut Detta antagande går således inte att få svar på men kan vara intressant 

att fundera över. 

 

5.5 Finanskrisen 
Fisher (2008) menade att det var den amerikanska bolånemarknaden som utlöste 

finanskrisen 2008, vilket medförde många olika konsekvenser. Bland annat föll 

fastighetspriserna drastiskt. De svenska fastighetsföretagens börsvärde hade en positiv 

utveckling fram till 2007då en del gjorde en total vändning och sjönk med ungefär 45 

miljarder kronor till 2008. Annika Winsth menade tidigare att börsåret 2008 blev ett 

riktigt bottenrekordår för den svenska marknaden (DN 2008). De svenska 

fastighetsföretagens börsvärde har i denna studie backat med ungefär 52 procent. Som 

en effekt av detta har kvotvärdet minskat till ungefär 0,80 vilket kan ha att göra med att 

investerarna tidigare övervärderat företagen innan finanskrisen då marknaderna var 

aktiva. Fastigheter som då ansågs utgöra en stabil och säker investering var därför i 

investerarnas ögon förknippade med lågrisk. 

 

Från slutet av 2004 till slutet av 2005 visar Error! Reference source not found. hur 

börsvärdet för danska marknaden tenderar att ha en positiv utveckling då den även ökar 

i en större takt än det egna kapitalet. Börsvärdets nedgång skiljer sig från den svenska 

marknaden då studien visar att börsvärdet börjar sjunka i inledningen av 2008 det vill 

säga ett år senare än vad den svenska marknaden gör. Den danska marknadens 

medelkvotvärde sjunker således till 0,8. 

 

Av studiens empiri förklaras det tydligt att de norska företagens kvotvärden förhåller sig 

nära 1 i jämförelse med de övriga länderna. Därutöver är det även värt att notera är att 

under åren då finanskrisen utspelade sig är korrelationen mellan börsvärde och eget 

kapital inte lika stark som de övriga åren. Kvotvärdet som innan krisen visat ett starkt 

samband tenderar nu således att visa det motsatta. 

 

Av den finska marknaden går det tydligt att se vilken effekt finanskrisen haft på 

förhållandet mellan börsvärdet och det egna kapitalet. Börsvärdet sjönk till ett lågt värde 

i förhållande till vad det egna kapitalet visar. Effekten blir således extra stor på 
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kvotvärdet då det utifrån investerarnas perspektiv görs en grov undervärdering av 

företaget.   

 

Då det tydligt går att se hur finanskrisen påverkat de nordiska länderna sammantaget är 

det ingen slump att kvotvärdet visar ett värde som är lägre än ett. Det har tidigare 

diskuteras om huruvida det går att minska risken som investerare på aktiemarknaden 

genom att sprida sina investeringar. Dock är det ett faktum att en tillgång bestående av 

aktier i ett svenskt fastighetsföretag inte skulle uppvisa en lägre risk än om de var 

investerade i några av de övriga länderna. Hui och Chan (2014) förklarar att 

börsmarknader i olika länder är beroende av varandra. Vad som händer i ett land kan 

således smitta andra länder. Konsekvenserna kan bli starkare om länderna befinner sig i 

samma bransch. 

 

Hui och Chan menar på att diversifiering under en finanskris är verkningslös då risken 

tenderar att öka istället för att sprida sig. Effekterna av detta kan smitta av sig på 

investerarnas beteende då det inte lönar sig att investera i ett annat företag vars 

verksamhet består av samma ändamål som för de andra. För att undvika förlust menade 

Hui och Chan på att investerarna säljer sina riskfyllda tillgångar såsom aktier vilket 

resulterar i en nedgång av börsvärdet. Det här är ytterligare en aspekt på hur 

finanskrisen har påverkat investerarna på börsen. Att sälja aktietillgångar i ett bolag för 

att investera i ett annat skulle således inte under dessa omständigheter minska risken 

genom diversifiering utan öka den eftersom alla företag står inför samma osäkra 

framtid. Det här kan vara ett beteende som går att utläsa av den nordiska marknaden. 

 

Det är många forskare som menar på att finanskrisen utlöste effekter på marknaden 

såsom att företagen tillhandahåller otillförlitliga uppgifter. IAASB (2008) menade till 

exempel att när marknaderna är instabila medför det att företagens uppskattningar om 

det verkliga värdet ökar graden av osäkerhet. Ortprismetoden blir således inte längre 

användbar och därför måste företagen basera sina värden på egna bedömningar. 

 

Nordlund (2009) menar att finanskrisen gav konsekvenser hos företagen. Investeringar i 

fastigheter minskade, marknaden blev mindre volatil vilket i sin tur skapade en mer 

svåranalyserad marknad. Då företagen gör färre fastighetsförvärv föranleder det till 
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färre jämförelseobjekt som resulterar i en större osäkerhet vid värdering av dessa 

fastigheter. Du et al. (2014) menar att företagen vid ett sådant läge måste uppskatta 

värdena på egna bedömningar, och förklarar vidare att riskerna för att uppskatta värdet 

fel ökar under inaktiva marknadsperioder något som även Jaggie et al. (2010) och 

IAASB (2008) bekräftar. 

 

En ytterligare aspekt av det ojämna förhållandet mellan börsvärdet och eget kapital kan 

därför förklaras av det Du et al. (2014) och Jaggie et al. (2010) påtalade. Då företagen 

måste basera det verkliga värdet på egna bedömningar när marknaderna är inaktiva 

sänder det således inte ut positiva signaler. Eftersom företagen har svårt att göra en 

korrekt uppskattning av värdet, finns det risk för att uppgifterna de presenterar inte visar 

det verkliga värdet av tillgångarna. En tillgång kan till exempel vara mindre värd än vad 

företagen redovisar. Den här osäkerheten kan därför ligga som grund till varför börsen 

sjunker då investerarna inte känner sig säkra utifrån rapporterna och väljer att avstå från 

att investera. 

 

Studien visar på att det egna kapitalet utgör ett större värde än vad börsvärdet gör under 

den rådande krisen. Eftersom det egna kapitalet har fortsatt öka i en stabil takt beror 

förändringarna på börsvärdet således inte på utvecklingen i eget kapital. Det är mer 

troligt att ovanstående faktorer ligger till grund för det ojämna förhållandet mellan 

börsvärde och eget kapital. Bengtsson (2008) menar till exempel att en sämre variation 

mellan börsvärde och eget kapital inte alltid behöver bero på att investerare inte reagerar 

på företagens information. 

 

Under finanskrisen har företagets ledning inte värderat det egna kapitalet lika lågt som 

börsen. Det kan förklaras med hjälp av agentteorin. Under finanskrisen har företagets 

ledning haft två motstridiga åtaganden. Dels att redovisa företagets verkliga värde för 

att tillfredställa eventuella investerare och framtida kreditgivares behov av korrekta 

nyckeltal samtidigt som press funnits att förmedla så positiva siffror som möjligt från 

aktieägarna som är ledningens uppdragsgivare. Om företagen värderat ned det egna 

kapitalet under finanskrisen skulle värderelevansen därmed ha ökat. Då detta inte skett 

finner studien tendenser för att värderelevansen under finanskrisen således varit låg. 

 



 

62 
 

5.6 Extern värderare och intern värderare 
Cotter et al. (2002), Bart och Clinch (1998) och Muller och Reidl (2002) menade alla att 

rapporterna skulle bli mer tillförlitliga och värderelevanta om de använt sig av 

externvärderare. Studien kartlägger om denna faktor skulle kunna påverka samspelet 

mellan eget kapital och börsvärdet. Antagandet är att företag som använt sig av 

externvärderare skulle ha en högre värderelevans som i sin tur skulle gå att utläsa av 

kvotvärdet. Som tidigare nämnts så har den finska marknaden inte varit möjlig att 

analysera fullt ut på grund av en tidskrävande språkbarriär.  

  

Det måste vidare tilläggas att resultaten som erhålls inte går att säkerställa till hundra 

procent då fastighetsbestånden kan skilja sig åt mellan de olika länderna och även de 

enskilda företagen. Fastighetsbeståndet kan utgöras av flera olika typer av fastigheter. 

Till exempel kan ett företags fastighetsinnehav bestå av kontor och affärslokaler medan 

ett annat företag förvaltar bostadsfastigheter. Dessa övriga faktorer gör det svårt att dra 

slutsatser om de tidigare nämnda faktorernas effekter. Studien lämnar därför enbart 

bevis som visar att vissa tendenser förekommer. 

 

Figur  4.10 visar hur stor den procentuella användningen av externvärderare är i 

förhållande till medelkvotvärdet. Dietrich et al. (2000) och de ovan nämnda forskarna 

menade att en externvärderare skulle öka tillförlitligheten i rapporterna och det skulle då 

kunna utläsas av studiens erhållna figur. Studien finner inga klara bevis för att den 

externa värderaren skulle medföra ett ökat samspel mellan eget kapital och börsvärde. 

Dessa antaganden valideras av resultaten som Figur  4.10 visar. Det finns ett flertal 

företag som har ett kvotvärde nära ett men användandet av externvärderare är således 

noll procent medan andra företag som har ett kvotvärde nära ett har en hög procentuell 

användning av externvärderare. Resultatet visar på att det inte existerar något samband 

mellan kvotvärdet och en hög procentuell användning av externvärderare.  

 

Vad studien dock kunnat kartlägga angående extern värderare är att de svenska 

företagen använt sig av externa värderare i mycket större utsträckning än vad för norska 

och danska företag gjort. Anmärkningsvärt är också att se den procentuella utvecklingen 

under finanskrisen. Figur  4.11 visar bilden hur utvecklingen sett ut under den 

studerande tidsperioden. Bevisen är tydliga för att företagen värderar användandet av 

extern värderare som något positivt under finanskrisen då framförallt användningen i 
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Norge och Danmark ökat. För Sverige går det att utläsa att anlitandet av externvärderare 

återigen ökat då finanskrisen utlöstes. Då många tidigare forskare påpekat att den 

finansiella krisen skapar svårigheter att inhämta och fastställa en korrekt värdering kan 

användandet av extern värderare vara en förklaring till den procentuella ökningen. Barth 

och Clinch (1998) menar att en anledning till varför företagen använder sig av extern 

värderare är framförallt på grund av deras expertkunnande på marknaden. Resultaten 

indikerar således på att finanskrisen påverkat företagens ökade användning av 

externvärderare.  

 

Av företagsförteckningen som återfinns i studiens bilaga går det att utläsa att några av 

de granskade företagen som använder sig av en intern värderare även anlitar en extern 

värderare. Motivet har då huvudsakligen angivits vara kontrollera validiteten och 

reabiliteten i de interna värderingarna som gjorts. 

 

5.7 Övervärderade företag 
En analys av företagens kvotvärden övertid visar hur företaget Citycon har det lägsta 

medelkvotvärdet. Företaget har under 2007 ett kvotvärde på 0,08 vilket visar att 

företagets börsvärde endast motsvarar 8% av det egna kapitalet. Företaget har då alltså 

värderat sitt egna kapital till 12,5 gånger börsvärdet. Då företagets egna kapital består 

till största delen av tillgångar i form av fastigheter kan det te sig märkligt att marknaden 

och företagets ledning har helt skilda uppfattningar om vad företagets värde är. Enligt 

BFNs vägledning (2014) så ska försiktighetsprincipen tillämpas när det finns en 

osäkerhet vid en värdering. Försiktighetsprincipen innebär att företaget ska välja en 

lägre värdering vid ett sådant tillfälle. I 2 kap. 4§ av ÅRL står det att värdering ska 

utföras med rimlig försiktighet. Hänsyn bör tas till befarande förluster utan tanke på 

effekterna det ger på årets resultat. 

 

Frågan är då om företagsledningen har följt försiktighetsprincipen om de handlat 

korrekt i och med att de har värderat det egna kapitalet högre än marknaden. Eftersom 

företaget värderar varje fastighet enskilt så bör den totala summan av dessa tillsammans 

återspegla det egna kapitalet. Marknaden som värderar företaget som helhet bör istället  

ha värderat företaget högre eftersom de tar hänsyn till de synergieffekter som uppstår 

till följd av att företaget till exempel köper in produkter och tjänster i större omfattning 

och kan därför förhandla sig till lägre priser till skillnad mot en enskild fastighets ägare. 
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Till sin hjälp vid bedömningen av värderarnas utsagor om fastigheternas värde har 

företagsledningen revisorerna som stöd. Har även revisorerna handlat felaktigt i det här 

fallet? Det yttersta ansvaret ligger ändå på företagsledningen. Viss hänsyn bör även tas 

till det stora prisfallet som inträffade på fastighetsmarknaden 2007 som kan ha skett i 

sådan takt att företagen inte hunnit med att följa efter och omvärdera sina fastigheter till 

lägre värden. Redovisningen är inte att betrakta som värderelevant när den inte 

återspeglar det korrekta värdet. 

 
5.8 Sammanfattning av analys 
Kortfattat kan utvecklingen förklaras genom att införandet av IAS 40 har påverkat 

företagens redovisning genom effekter av högre värderingar av det egna kapitalet. Detta 

har i sin tur har gett investerarna en förhoppning om en god framtida utveckling. Till 

följd av detta ökade börsvärdet snabbare än det egna kapitalet vilket gjorde att 

kvotvärdet ökade. Finanskrisen sänkte investerarnas förväntningar kortsiktigt då 

marknaden blev ostabil. Börsen vände nedåt snabbare än det egna kapitalet och 

kvotvärdet minskade till följd av den negativa utvecklingen. 

 

Error! Reference source not found. A postori modell är en utveckling av a priori 

modellen som presenterades tidigare i kap 3. A postori modellen visar studiens 

uppfattning av hur de olika faktorerna påverkar värderelevansen. Positiv- och 

agentteorin påverkar kvotvärdet och alla faktorerna på ett övergripande plan. Därefter 

har även företagens rapporter en viss betydelse för kvotvärdet eftersom att investerarna 

bygger sina spekulationer på dem. Införandet har gjort redovisningen än mer 

betydelsefull för marknaden, vilken i sin tur påverkar kvotvärdet. Införandet av IAS40 

kan sammanfattas med att studien visar hur den kan ha en effekt på kvotvärdet vad det 

gäller den nordiska marknaden. För den Svenska och norska marknaden påvisar 

uppsatsen att införandet av IAS40 lett till en ökad värderelevans. För den danska och 

finska marknaden visar resultatet att värderelevansen kan ha försämrats till följd av 

införandet av IAS40. Den nordiska marknaden som helhet visar dock på en försämrad 

värderelevans. Finanskrisens intåg kan ha gett effekter på kvotvärdet i form av minskad 

värderelevans då börsvärdet sjunkit medan det egna kapitalet fortsatt att öka. Därutöver 

kan studien även påvisa att finanskrisen ökat användandet av externvärderare hos de 

nordiska fastighetsföretagen. 
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Figur  5.1 A postori modell 

Uppsatsen visar att användandet av externvärderare inte påverkar kvotvärdet. De övriga 

faktorerna som studien inte undersöker är bland annat ränteutvecklingen, 

avkastningskrav och aktieutdelning. Vidare finns även faktorn vinstutjämning som inte 

behandlas i någon större utsträckning då den inte ansets möjlig att studera. Därför kan 

inte några slutsatser dras om dess påverkan på värderelevansen. De två ovannämnda 

påverkande faktorerna har därför tagits bort i denna a postori modell eftersom studien 

inte haft möjlighet att studera vinstutjämning och de övriga faktorerna har utelämnats i 

denna studie. 
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6 Slutsats 
6.1 Diskussion 
Studiens resultat presenteras utifrån den framtagna a priori modellen där de undersökta 

faktorerna kan ha en påverkan på värderelevansen. Studien visar på att det finns 

samband mellan flertalet faktorer och det analyserade kvotvärdet. 

6.1.1 Införandet av IAS40 

Den undersökta faktorn att införandet av IAS-40 skulle öka värderelevansen för den 

nordiska marknaden har inte kunnat fastställas i denna studie. Resultaten studien funnit 

kan således inte bekräfta Bengtssons (2008) påstående, att införandet av IAS-40 har 

ökat värderelevansen. Dock styrks resultatet studien erhållit av Cairns et al. (2011) som 

menade att verkligt värde redovisning har försämrat redovisningens värderelevans. 

Resultaten indikerar på att IFRS / IAS 40 har påverkat förhållandet mellan eget kapital 

och börsvärde. Sammantaget för hela den nordiska marknaden har studien funnit 

samband för att investerarnas värderingar av företagen blivit högre till följd av IAS40, 

vilket således föranlett till att börsvärdet har ökat i större takt än vad det egna kapitalet 

har gjort. Det ökade börsvärdet styrks således av Müller (2014) och Armstrong et al. 

(2010) som alla såg tendenser på ökade börsvärden i samband med införandet av 

IFRS/IAS-40. Resultaten kan således inte bekräftas av De Fond et al. (2015) som ansåg 

att IFRS/IAS-40 ledde till ökade börsnedgångar. 

Då resultatet visar tendenser på att införandet av IFRS/IAS40 kan ha försämrat 

värderelevansen är det viktigt att ha Kotaris (2001) uttalande i åtanke. Kotari menade att 

det kan ta flera år innan kurspriserna återspeglar den information som företagen ger ut. 

Det kan därför diskuteras kring huruvida värderelevansen hade förbättras med tiden om 

inte finanskrisen brutit ut. IFRS/IAS-40 har därmed kanske inte nått sin fulla effekt på 

marknaden inom studiens undersökta tidsintervall. 

6.1.2 Finanskrisen 

Studiens resultat visar hur finanskrisen påverkade framförallt börsvärdet. Den ökade 

osäkerhet som inträffade på marknaden till följd av företagens minskande investeringar 

ledde till en mindre volatil marknad. Osäkerheten bestod av att marknaden blev mer 

svåranalyserad och att företagens redovisade siffror inte gav ett tillförlitligt värde vilket 

kan ha påverkat beteendet hos investerarna på börsen (Du et al, 2014 och Nordlund 
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2009). Det snabbt fallande börsvärde studien erhållit kan mycket väl ha och göra med 

det som Hui och Chan (2014) menade på. Riskerna vid en diversifiering tenderar att öka 

istället för att minska under kristider, vilket kan leda till att investerare säljer sina aktier.  

 

Det var osäkert vid studiens inledning hur det egna kapitalet skulle påverkas av 

finanskrisen. Resultaten som erhållits har visat på ett fortsatt ökat eget kapital. 

Förändringen av börsvärdet beror således inte på utvecklingen av det egna kapitalet. 

Bengtsson (2008) menade på att en sämre variation mellan börsvärde och det egna 

kapitalet inte behöver bero på att investerare inte reagerar på företagens information. 

Resultatet studien erhåller tyder således på en sämre värderelevans under finanskrisen. 

En förutsättning för att företagen skulle erhålla en hög värderelevans under finanskrisen 

är således att de hade behövt skriva ned fastigheterna vilket skulle påverka det egna 

kapitalet i form av ett lägre redovisat värde. 

6.1.3 Externvärderare 

Den undersökta faktorn har inte kunnat fastställa studiens antagande angående att en 

hög andel användande av externvärderare skulle ge ett kvotvärde närmare 1,0. Studien 

finner således inga bevis för att den externa värderaren skulle öka företagets 

värderelevans. Studien kan därmed inte bekräfta Cotter och Richardson (2002), Bart och 

Clinch (1998) och Muller och Reidls (2002) antagande om att användande av 

externvärderare ökar värde relevansen och tillförlitligheten i företagets rapporter. 

 

Studien finner dock ett tydligt ökat användande av extern värderare under finanskrisen.  

Anmärkningsvärt är att de svenska företagen har haft en högre användning av 

externvärderare än vad de norska och danska företagen haft mellan 2004 - 2010.Detta 

kan tyda på att de svenska företagen värderar användandet av extern värderare högre än 

de övriga länderna. Användandet av extern värderare ökade under finanskrisen i 

Danmark och Norge. Enligt ovannämnda forskares uttalanden tros ökningen bero på 

svårigheten att fastställa fastigheters värde under finanskrisen. Den expertis som de 

externa värderarna besitter tros medföra mer tillförlitliga värderingar under inaktiva 

marknader. 

 
6.2 Studiens bidrag 
Undersökningen bidrar med en vidareutveckling av den tidigare forskningen. 

Utvecklingen består av en analys över den nordiska fastighetsmarknaden gällande hur 
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de undersökta faktorerna kan påverka förhållandet mellan börsvärdet och eget kapital. 

Detta ger svar på hur värderelevant den nya redovisningen är. Studien förklarar och ger 

en större förståelse för den nordiska marknaden då tidigare studier inom det geografiska 

området inte existerat. Arbetet har gett ett större perspektiv på hur eget kapital och 

börsvärde förhåller sig till varandra vid en låg- respektive högkonjunktur. 

 

 
6.3 Förslag till vidare forskning 
Vidare forskning skulle kunna utgöras av en mer ingående analys av de övriga 

faktorerna som utelämnats i denna studie. I ett långt tidsperspektiv skulle det vara 

intressant att se hur ränteutvecklingen påverkat kvotvärdet för de nordiska ländernas 

fastighetsföretagoch att kartlägga räntans påverkan på den nordiska 

fastighetsmarknadens utveckling. En jämförelse skulle då kunna göras som visar hur 

räntenivån påverkar aktiemarknaden. Därutöver kan företagens avkastningskrav vara 

intressant att analysera som en påverkande faktor av kvotvärdet. 

 

Som tidigare nämnts påverkas studiens resultat av mätpunkternas 

frekvens.Flermätpunkter inom samma tidsram ger en mer detaljerad bild och utelämnar 

färre detaljer. I denna studie har mätpunkterna utgjorts av företagens årsrapporter vilket 

betyder att det är ett år mellan varje mätpunkt. Ett förslag till vidare forskning är att 

utöka mätpunkterna till varje kvartal genom att analysera företagens kvartalsrapporter 

för att på så sätt få en mer detaljerad bild över den studerade värderelevansen. 

 

6.4 Metodreflektion 
Gällande studiens val av metodinriktning har mainstreamforskningen legat till grund för 

hur arbetet har utförts. Arbetet har utgått ifrån tidigare empiriska observationer. Därav 

har de subjektiva uppfattningarna eliminerats eftersom de framtagna antagandena 

grundats på tidigare forskning. Detta har lämnat utrymme för ett objektivt arbetssätt. Då 

mainstreamforskningen är djup förankrad i att förstå och förklara så är den väl lämpad 

att använda i denna studie. Den kvantitativa processen som figur 2.2 visar har även legat 

till grund för hur studiens tillvägagångssätt utformats. Då studien bygger på en 

deskriptiv undersökning försvinner risken för samplings fel. Detta har medfört att 

resultaten som erhållits kan förklara resultatet utan misstro om en missvisande bild. 
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Tabell 0.2 Företagsförteckning 2008-2010 
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Tabell  0.3 Stapel diagram 2004 
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Tabell  0.10 Avvikande av kvotvärde 2004 - 2010 
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