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Sammanfattning 

Den här studien ämnar förklara hur bedömningar av skogstillgångar till verkligt värde 

har påverkat värderelevansen mellan redovisningen och börsvärdet för svenska 

skogsbolag noterade på Stockholmsbörsen. 

Studien har ett positivistiskt perspektiv som utgångspunkt vilket innebär en 

föreställning om att det existerar en objektiv värld utanför forskarna själva. En deduktiv 

ansats tillämpas där teori insamlas i syfte att skapa förväntningar om hur verkligheten 

ser ut för att sedan samla empiri i syfte att jämföra med teorin. Studien präglas av en 

kvantitativ metod med kvantifiering av primärdata från årsredovisningar och 

sekundärdata från Avanza samt OMX Nordic. 

Studien visar att samtliga av de tre undersökta bolagens materiella 

anläggningstillgångar -med de biologiska tillgångarna inräknade- steg kraftigt under 

redovisningsåret 2005. Detta var samma år som IAS 41 trädde i kraft och redovisning 

till verkligt värde av skogstillgångar blev obligatoriskt för skogsbolag noterade på 

Stockholmsbörsen. Utifrån studiens resultat förefaller det att redovisning till verkligt 

värde höjer redovisningens värderelevans - även för bolag med stora innehav av 

växande skog.  

Ett förslag på framtida forskning kan vara en kvalitativt inriktad studie där både privata 

och institutionella investerares åsikter på området insamlas - förslagsvis genom 

intervjuer eller enkäter. En mer djupgående analys där ett flertal sätt att mäta 

värderelevans används och även jämförs sinsemellan, skulle mycket väl kunna utgöra 

ett intressant komplement till detta. En studie liknande denna utförd i andra länder med 

syfte att förklara hur IAS 41 påverkat värderelevansen för börsnoterade skogsbolag runt 

om i världen kan vara av intresse, utfall kan sedan jämföras med resultaten från denna 

studie. 

Denna studie har bidragit till en ökad insikt i hur bedömningar av skogstillgångar till 

verkligt värde påverkat värderelevansen mellan redovisningen och börsvärdet för 

svenska skogsbolag noterade på Stockholmsbörsen. 

Nyckelord: Verkligt värde, värderelevans, skogstillgångar, IAS 41, Book-To-Market.  



 

 

 

Innehåll 
1. Inledning ............................................................................................................................. 1 

1.1 Bakgrund ..................................................................................................................... 1 

1.1.1 Svensk Skogsindustri ........................................................................................... 1 

1.1.2 Verkligt Värde ...................................................................................................... 2 

1.1.3 IAS 41 .................................................................................................................. 4 

1.2 Problematisering .......................................................................................................... 4 

1.3 Forskningsfrågor .......................................................................................................... 7 

1.4 Syfte ............................................................................................................................. 8 

1.5 Avgränsningar ............................................................................................................. 8 

1.6 Disposition ................................................................................................................... 9 

2. Metod ............................................................................................................................... 10 

2.1 Vetenskaplig syn ........................................................................................................ 10 

2.2 Teoretiskt angreppssätt – induktivt eller deduktivt ................................................... 12 

2.3 Val av ansatts – kvalitativ och kvantitativ metod ...................................................... 13 

2.4 Datainsamling ............................................................................................................ 13 

2.4.1 Urval ................................................................................................................... 16 

2.4.2 Dokumentundersökning ..................................................................................... 17 

2.5 Trovärdighet .............................................................................................................. 18 

2.6 Källkritik .................................................................................................................... 19 

3. Referensram ..................................................................................................................... 21 

3. 1 Allmän referensram ....................................................................................................... 21 

3.1.1 IAS 41 Jord- och skogsbruk ................................................................................... 21 

3.1.2 Skogsbruk ........................................................................................................... 21 

3.1.3 Verkligt värde ........................................................................................................ 23 

3.1.4 Kapitalmarknaden .................................................................................................. 28 

3.1.5 Lagar och regler ..................................................................................................... 29 



 

 

 

3.1.6 Redovisningens värderelevans ............................................................................... 32 

3.1.7 Book-To-Market-förhållande ............................................................................. 33 

3.1.8 Systematisk risk och omvärldsfaktorer .............................................................. 36 

3.1.9 Finanskrisen ........................................................................................................... 38 

3.2 Teoretisk referensram ................................................................................................ 40 

3.2.1 Institutionell teori ............................................................................................... 40 

3.7.2 Agent-teorin ............................................................................................................ 42 

3.7.3 Beteendeekonomi .................................................................................................... 46 

3.3 Tidigare forskning ..................................................................................................... 48 

3.3.1 Verkligt värde ..................................................................................................... 48 

3.3.2 Redovisningens värderelevans ........................................................................... 49 

3.3.3 Redovisning av växande skog ............................................................................ 52 

3.4 Undersökningsmodell – A priori ............................................................................... 53 

4. Empiri och analys ............................................................................................................. 55 

4.1 Skogstillgångar och dess verkliga värden i och med IAS 41 .................................... 55 

4.2 Redovisningen värderelevans – IAS 41 och dess påverkan ...................................... 57 

4.2.1 SCA AB .............................................................................................................. 58 

4.2.2 Holmen Skog AB ............................................................................................... 60 

4.2.3 Bergs Timber AB ............................................................................................... 61 

4.3 Finanskrisen ................................................................................................................... 63 

4.4 Sammanfattande analys – regeländringens effekter ....................................................... 64 

5. Slutsats ............................................................................................................................. 67 

5.1 Besvarande av forskningsfrågor ................................................................................ 67 

5.1.1 Till vilken grad har skogsbolagens balansräkningar påverkats efter att 

skogsbolagen började redovisa växande skog till verkligt värde? ................................... 67 

5.1.2 Hur har redovisningens värderelevans i bolagen påverkats av övergången till att 

redovisa skog till verkligt värde? ..................................................................................... 68 

5.2 Reflektioner och förslag till framtida forskning ........................................................ 69 



 

 

 

Referenser ................................................................................................................................. 70 

Bilagor ...................................................................................................................................... 79 

Bilaga 1: Insamlad data SCA ............................................................................................... 79 

Bilaga 2: Insamlad data Holmen Skog ................................................................................. 79 

Bilaga 3: Insamlad data Bergs Timber ................................................................................. 79 

Bilaga 4: Jämförande data .................................................................................................... 79 

 

Figurförteckning 

Figur 1: Redovisningens taxonomi. Hämtad från Ryan et al. (2002)....................................... 10 

Figur 2: De undersökta skogsbolagens börsvärde i förhållande till hela OMXS ..................... 28 

Figur 3: De undersökta skogsbolagens kursutveckling över tid .............................................. 29 

Figur 4: Stockholmsbörsens utveckling under 2006-2015. Hämtad från www.avanza.se....... 39 

Figur 5: Undersökningsmodell för empiri och analys .............................................................. 53 

Figur 6: Bolagens redovisade materiella anläggningstillgångar samt eget kapital .................. 56 

Figur 7: Utvecklingen av SCA’s BTM-förhållande över tid .................................................... 58 

Figur 8: Utvecklingen av SCA’s marknadsvärde och eget kapital över tid ............................. 59 

Figur 9: Utvecklingen av Holmen Skogs BTM-förhållande över tid ....................................... 60 

Figur 10: Utvecklingen av Holmen Skogs marknadsvärde och eget kapital över tid .............. 61 

Figur 11: Utvecklingen av Bergs Timbers BTM-förhållande över tid ..................................... 62 

Figur 12: Utvecklingen av Bergs Timbers marknadsvärde och eget kapital över tid .............. 63 

Figur 13: Utvecklingen av De undersökta BTM-förhållande över tid ..................................... 66 

Figur 14: Utvecklingen av räntenivån över tid ......................................................................... 66 

 

  

file:///D:/Users/Robin/Downloads/Magisteruppsats%20Robin%20Eklöw%20och%20Jimmy%20Koskinen%20(referensram%20uppdaterad).docx%23_Toc420528558
file:///D:/Users/Robin/Downloads/Magisteruppsats%20Robin%20Eklöw%20och%20Jimmy%20Koskinen%20(referensram%20uppdaterad).docx%23_Toc420528560
file:///D:/Users/Robin/Downloads/Magisteruppsats%20Robin%20Eklöw%20och%20Jimmy%20Koskinen%20(referensram%20uppdaterad).docx%23_Toc420528561


 

 

 

Förkortningar 

IAS: International Accounting Standards 

BTM: Book-to-Market 

IASB: International Accounting Standards Board 

IFRS: International Financial Reporting Standards 

SOU: Statliga Offentliga Utredningar 

WACC: Weighted Average Cost of Capital 

FASB: Financial Accounting Standards Board 

OMXS: Stockholmsbörsen 

OMXSPI: Viktat index över samtliga bolag noterade på Stockholmsbörsen 

FI: Finansinspektionen 

NGM: Nordic Growth Market 

LV: Lag om värdepappersmarknaden 

SFS: Lag och förordning om värdepappersmarknaden 

EES: Europeiska Ekonomiska Samarbetsområde 

P/E-tal: Price/Earnings Ratio 



 

1 

 

1. Inledning 

I detta kapitel beskrivs bakgrunden som sedan leder till en problemdiskussion som även lyfter 

fram de mest centrala frågeställningarna. Slutligen presenteras studiens syfte och disposition.  

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Svensk Skogsindustri 

Skogsindustrin utgör en betydande del av den svenska ekonomin i allmänhet och den svenska 

industrisektorn i synnerhet. Som exempel omsatte skogsindustrin 206 miljarder kronor och 

sysselsatte ca 76 200 heltidstjänster under 2012. Samma år stod skogsindustrin för mellan nio 

till elva procent av den svenska industrisektorns omsättning, förädlingsvärde och 

sysselsättning. (Skogsindustrierna 2014) 

Vidare medförde handeln med skogsprodukter 2013 ett exportöverskott i den svenska 

handelsbalansen om 90 miljarder kronor, under samma år var även Sverige det tredje största 

exporterande landet i världen av massa, papper och sågade trävaror (Skogsindustrierna 2014). 

Av störst intresse för denna studie är att de stora skogsbolagen i Sverige också är noterade på 

den svenska Stockholmsbörsen (Avanza 2015). Samtidigt investerar nästan 50 procent av den 

svenska befolkningen på något sätt i börsnoterade värdepapper (Wärneryd 2001). Därmed 

utgör skogsindustrin en mycket betydande del av svensk ekonomi, dels direkt för dess 

anställda. Men också indirekt genom att både privatpersoner och institutionella investerare har 

stora summor placerade i dessa företag. Deras börsvärde har därmed en stor påverkan på 

många människors pensioner och sparpengar - även för många som själva inte 

direktinvesterar i aktier - eftersom bland annat Allmänna pensionsfonderna (AP-fonderna) har 

stora innehav i dessa bolag. Därmed påverkar dessa bolag i någon utsträckning samtliga 

svenskars pension. AP-fonderna utgör nämligen grunden i det svenska pensionssystemet. Den 

statliga inkomstpensionens och premiepensionssystemets pengar förvaltas av dessa fonder och 

dessa bolag investerar i bland annat aktier. Därmed påverkas i stort sett samtliga svenska 

medborgares framtida pension av hur väl dessa fonder lyckas förvalta sitt kapital. Detta 

påverkas i sin tur utav hur väl bolagen presterar ekonomiskt samt hur dessa prestationer 

bedöms av aktiemarknadens aktörer (AP-fonderna 2015). 
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Som exempel har den fjärde AP-fonden 1 030,3 miljoner kronor placerade i två av de tre 

bolag figurerar i denna studie: Holmen och SCA. Tillsammans utgör de därmed ca två procent 

av fjärde AP-fondens kapital investerat på den svenska börsen (Fjärde AP-fonden 2014). 

Skogsbolag som dessa har sedan 2005 fallit under nya redovisningsregler där skog klassas 

som en biologisk tillgång och därmed ska redovisas i koncernredovisningen till verkligt värde 

i enlighet med IAS 41 (SOU 2005:53). Denna regel har medfört stora förändringar i bolagens 

balansräkningar då deras biologiska tillgångar inte längre värderas till deras historiska 

anskaffningsvärde, utan istället till det oftast betydligt högre verkliga värdet. 

Detta har haft till följd att flera av bolagens balansräkningar har vuxit kraftigt i och med 

denna ändring. Som exempel värderades Holmen ABs biologiska tillgångar upp med ca 2 400 

miljoner kronor i och med att bolaget började redovisa tillgångar till verkligt värde i enlighet 

med IAS 41 (Sundgren, Nilsson och Nilsson 2009). 

1.1.2 Verkligt Värde 

2005 införde Europeiska Unionen (EU) International Financial Reporting Standards (IFRS) 

från International Accounting Standards Board (IASB) i syfte att öka jämförbarheten över 

nationella gränser inom EU. Införandet förväntades även att bidra till skapandet av en 

ändamålsenlig och kostnadseffektiv kapitalmarknad. Förstärkandet av en fri rörlighet för 

kapital på den inre marknaden såväl som skapandet av förutsättningar för företag inom EU att 

på lika villkor konkurrera om finansiella resurser både på kapitalmarknader innan- och 

utanför EU har eftersträvats. Som en del i detta infördes standarden IAS 41 som reglerar 

redovisning kring jordbruksfrågor där skogstillgångar ingår. (Svensson, Nylén och Gunnevik, 

2008) 

Övergången från historiskt värde till verkligt värde har tvingat skandinaviska skogsbolag 

noterade på börsen att omvärdera sina kapitaltillgångar då skog som kapitaltillgång enligt IAS 

41 klassas som en biologisk tillgång och som därmed omfattas av värderingsstandarderna 

(SOU 2005:53), övergången har således bidragit till en rad konsekvenser för företagen. En 

betydande konsekvens är att övergången till verkligt värde resulterat i att värdet på 

kapitaltillgångar skrivits upp i betydande omfattning. Uppskrivningen har inneburit att en 

redovisad värdeökning av tillgångar som resulterat i högre beskattning trots att likvida medel 

inte tillskjutits, detta har följaktligen bidragit till likviditetsproblem för en del företag i 

skogsbranschen med höga tillgångsvärden. Likviditetsproblemen kan slutligen leda till att 

företag måste avyttra tillgångar till följd av en ökad beskattning. (SOU 2005:53) 
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Skogsbolagens Värderingsmetoder har kritiserats för att öppna upp möjligheter som kan 

användas för att påverka resultaträkningen. Som exempel tar Neurath (2011) upp en av SCAs 

kvartalsrapporter under 2007 där de skrev upp sina skogstillgångar med 5 miljarder svenska 

kronor samma kvartal som de hade tagit upp kostnader för omstruktureringar och 

nedskrivningar. 

“Man kan se väldigt tydligt hur de skriver upp skogen under ett enskilt kvartal och samma 

kvartal har en omstruktureringskostnad. Därigenom får de ett resultat som blir opåverkat av 

omstruktureringskostnader och nedskrivningar.” (Peter Malmqvist i Neurath 2011). 

I artikeln riktas också kritik mot metoden eftersom att skogsbolagen även kan kompensera för 

utebliven försäljning genom att skriva upp värdet på tillgångar i form av osåld skog till ett 

högre värde än i tidigare rapporter: 

“Det är nonsens när de inte har sålt en pinne, utan skogen har vuxit och då blir det en positiv 

resultateffekt som de i sin tur kan värdera upp så att det får en ännu större effekt på 

resultaträkningen [...] Det perversa är att ju mindre skog de avverkar desto större positiv 

resultatpåverkan har det. Det vill säga ju mindre skog man de facto säljer och får pengar för, 

desto bättre blir resultatet.” (Lars Kjellberg i Neurath 2011). 

De tre undersökta företagen har valt att hantera med dessa konsekvenser på skilda sätt. Till 

exempel använder SCA (Svenska Cellulosa Aktiebolaget) WACC (Weighted Average Cost of 

Capital) vid uträkningen av den kalkylränta som användas vid diskontering. Kalkylräntan 

uppgick till 6,25 procent efter skatt vid värderingen 2012. (SCA, Årsredovisning 2012) 

Holmen AB värderar och redovisar istället sitt skogsinnehav löpande till verkligt värde där 

nuvärdet beräknas fram genom förväntade kassaflöden för de kommande 100 åren från den 

växande skogen. Deras bedömning är att relevanta marknadspriser saknas med hänsyn till 

storleken på Holmens skogsinnehav. Vidare utgörs företagets kassaflöden av nettot mellan 

försäljningsintäkter och kostnader för skörd, skogsvård och administration. Värderingen 

baseras även på ett trendpris av långsiktig karaktär som är i nivå med det genomsnittliga priset 

de senaste tio åren uppräknat med två procent per år. (Holmen AB, Årsredovisning 2013) 

Holmen AB redovisar även likt Bergs Timber AB sina skogsinnehav löpande till verkligt 

värde där nuvärdet baseras på framtida förväntade kassaflöden från den växande skogen 

(Bergs Timber AB, Årsredovisning 2013). 
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1.1.3 IAS 41 

Det verkliga värdet kan enligt ramverket IFRS 13 värderas genom en nuvärdesberäkning om 

pålitliga marknadspriser eller jämförelseindex saknas (IFRS 13). Detta är mycket vanligt i 

svensk skogsindustri och innebär att alla framtida kassaflöden som härstammar från 

skogsdriften diskonteras enligt en diskonteringsränta skogsbolagen själva kommer fram till 

(Svensson, Nylén och Gunnevik 2008). I och med detta ges skogsbolag stora möjligheter att 

själva påverka värderingen av deras skogstillgångar genom att kunna välja bland flera olika 

värderingsmetoder beroende på vad de vill ska framhävas i deras årsredovisningar (Herbohn 

och Herbohn 2006). 

Ovan nämnda tillvägagångssätt har möjliggjorts genom den av FASB utvecklade hierarkin för 

värderingsmetoder till verkligt värde som senare har anammats av IASB och införts i IFRS 13 

(IFRS 13). I denna hierarkiska modell rangordnar FASB och IASB tre olika godkända 

metoder för hur bolag ska värdera sina tillgångar till verkligt värde (Lindsell 2005). Dessa tre 

olika metoder har en inbördes hierarki där den första metoden är den som anses vara den 

enklaste samt mest pålitliga och exakta metoden att fastställa ett verkligt värde (Lindsell 

2005; IFRS 13; Ryan 2008). Varefter de andra metoderna anses vara både mer komplicerade 

och kostsamma att använda samt ge både sämre precision och pålitlighet såväl som allt mer 

utrymme för subjektiva bedömningar vid värdering (Lindsell 2005; Ryan 2008). En förklaring 

av de tre värderingsmetoderna i kapitlet Referensram. 

1.2 Problematisering 

Redovisningsinformationens värderelevans avgörs av till vilken grad den påverkar ett bolags 

aktievärde. Påverkansgraden avgörs av investerarnas tolkning av redovisningsinformationen. 

(Barth, Beaver och Landsman 2001; Bengtsson 2012; Skogsvik 2002). Tidigare forskning 

pekar mot att det finns en korrelation mellan ett bolags aktiekursutveckling och dess 

redovisningsdata (Hassel, Nilsson och Nyquist 2005; Bengtsson 2013; Arce och Mora 2002). 

Det har även visats att just “eget kapital” är det redovisningsmått som ofta har högst 

värderelevans till aktiekursen, speciellt i länder med ett kontinentaleuropeiskt rättsystem, 

däribland Sverige (Bengtsson 2013; Arce och Mora 2002). Denna studie kommer därmed 

primärt utgå från redovisningsmåttet “eget kapital” när IAS 41’s påverkan på skogsbolagens 

balansräkning och eget kapital studeras. 

Ett företags övergång till att tillämpa verkligt värde vid värdering av tillgångar och skulder 

kan ha en kraftig påverkan på poster i företagets balansräkning. Resultaten i posterna påverkar 
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vidare aktievärdet och även de nyckeltal som ett företag presenterar. Enbart detta byte av 

redovisningsstandard kan därmed driva upp företagets börsvärde. Problematiken nämns 

blanda annat av Viñals (2008) och Ryan (2008). Om ett företags tillgångar ökar i värde 

innebär detta en form av vinst för företaget, utan att företaget egentligen har ett ökat 

kassaflöde då förändringen av värdet på företagets tillgångar hamnar i resultaträkningen 

(Ryan 2008; Vinãls 2008). Därmed riskerar aktiemarknadens värdering av företaget att 

baseras på en vinst som inte har inträffat ännu, och bara eventuellt realiseras om tillgångarna i 

fråga kan komma att säljas till deras nuvarande värde (Ryan 2008). Det samma kan även ske i 

motsatt riktning om priset plötsligt faller drastiskt på företagets tillgångar eftersom detta då 

medför en minskning av företags balansräkning, det vill säga en form utav förlust. I och med 

detta kan därmed ett prisras på en form av tillgång orsaka en bokförd förlust på ett företag 

utan att de har ett negativt kassaflöde (Ryan 2008). 

Detta riskerar att förstärka aktiemarknadens och ekonomins cykler genom att aktiers värde 

drivs upp av orealiserade vinster. Denna “falska” vinst riskerar därmed att starta en ond cirkel 

som driver upp förväntningar och i längden priset på tillgångar vilket därmed ytterligare 

förstorar företags vinster etc. (Viñals 2008; Ryan 2008). I motsatt riktning kan detta ske vid 

kreditkriser likt den som inträffade under 2008. Vid illikvida marknader kan det rådande 

värdet på en tillgång sjunka drastiskt då få eller inga köpare förekommer, därmed skadas 

företagets resultat även om tillgången ifråga inte ska säljas än på flera år (Ryan 2008; Precht 

2010). Med andra ord uppkommer en falsk eller åtminstone temporär förlust som kommer 

reverseras när marknaden går ur recessionen (Ryan 2008). Detta leder till att företagets 

börsvärde sjunker trots att dess nuvarande inkomster egentligen inte påverkas, vilket därmed 

orsakar förluster för investerare och ytterligare driver på recessionen (Ryan 2008; Precht 

2010). 

Denna problematik är särskilt uppenbar när det kommer till skogsbolag. Svenska skogsbolags 

skogstillgångar värderas med nuvärdesberäkningar eftersom det inte finns några exakta 

marknadspriser att tillgå för deras totala innehav. Detta beroende på att det saknas en 

fungerande marknad för såpass stora volymer såväl som det faktum att den växande skogen 

befinner sig i ett helt annat tillstånd än när skogen väl ska säljas - i form utav plantor/ungträd 

snarare än fullvuxna träd lämpliga för avverkning(Carlsson och Hoffman 2011; Svensson, 

Nylén och Gunnevik 2008). 
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“Hur blir det till exempel med växande skog. Hur värderas den på en marknad där man inte 

omsätter någon skog?” - George Petterson i Precht (2010). 

Därmed använder skogsbolagen sig av det sista - minst exakta och mest subjektiva - 

alternativet i IASBs hierarki av värderingsmetoder tillåtna under IAS 41 (IAS 41; Herbohn 

och Herbohn 2006; Lindsell 2005; Ryan 2008). 

Dessa nuvärdesberäkningar görs med kommande kassaflöden för skogens rotationsperiod 

diskonterade till nuvärde. Eftersom skog växer långsamt innebär detta ofta att kassaflöden för 

perioder upp till 100 år måste uppskattas och sedan diskonteras. Detta öppnar därmed upp för 

stora subjektiva estimeringar när en diskonteringsränta ska fastställas för såpass långa 

tidsrymder. Metoden blir extra problematisk i och med att skogsbolagen själva fastställer vald 

diskonteringsränta, därmed kan de anpassa diskonteringsräntan utefter vilket resultat de vill 

framföra i sina rapporter och bokslut. (Carlsson och Hoffman 2011; Svensson, Nylén och 

Gunnevik 2008) 

Att skogsbolagen har valt att använda sig av denna värderingsmetod för att tillfredsställa 

kraven på värdering till verkligt värde sedan 2005 har kritiserats flitigt från flera håll. I en 

artikel i Svenska Dagbladet med titeln “Skogsbolagen förskönar siffror” uttalar sig ett flertal 

finansiella analytiker emot metoden skogsbolagen använder sig utav för värderingar till 

verkligt värde, eftersom det möjliggör subjektiva bedömningar. Bland annat säger Lars 

Kjellberg som arbetar som skogsanalytiker på Credit Suisse att “De gör en kassaflödeskalkyl 

som på sitt sätt är lite slumpmässig, där värdena kan värderas upp och ner efter godtycke” 

(Neurath 2011). 

Vidare poängteras det av Neurath (2011) hur värderingen baseras på antagen om framtida 

försäljningspriser och självmant satta diskonteringsräntor. Som tidigare nämnts kan dessa 

antagen handla om priser upp till 100 år framåt i tiden (Carlsson och Hoffman 2011; 

Svensson, Nylen och Gunnevik 2008). Osäkerheten och subjektiviteten i dessa bedömningar 

märks också i hur oberoende analytiker ibland gör helt annorlunda bedömningar av värden än 

bolagen. Rolander (2014) menar till exempel i en analys för tredje kvartalet 2014 att Holmen 

ABs värdering av sina skogstillgångar till 17 miljarder kronor egentligen borde dubbleras för 

att stämma bättre med verkligheten. 

Detta har gjort att vissa analytiker helt bortser från det totala rapporterade resultatet och 

istället tittar på resultatet utan skogsvärdering när de ska göra bedömningar om företaget 
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(Neurath 2011). Herbohn och Herbohn (2006) lyfter fram osäkerheten i huruvida dessa vinster 

faktiskt kommer att realiseras som en annan kritik mot att räkna fram ett verkligt värde genom 

nuvärdesberäkning av framtida kassaflöden. Vinster som inte kommer att realiseras på flera 

årtionden - det vill säga när skogen faktiskt säljs som virke - kommer med i balans- och 

resultaträkningen redan idag. Detta menar författarna kan skada företaget då det skapar 

orealistiska förväntningar hos investerare. Dessa kan därmed vilja ha utdelning på en vinst 

som egentligen inte realiserats än, och som kanske aldrig kommer att göra det (Herbohn och 

Herbohn 2006). Precht (2010) menar också att det kan påverka investerares sentiment negativt 

och skriver att de stora svängningarna i resultat- och balansräkningen från år till år, riskerar 

att skrämma bort småsparare och deras kapital från marknaden. En fråga som kan ställas är 

vad och hur användandet av denna värderingsmetod mer specifikt innebär för börsvärdet och 

bokföringsvärdet hos svenska skogsbolag noterade på Stockholmsbörsen. Det är därmed 

intressant att försöka utröna om - och i så fall i vilken utsträckning - IAS 41 har påverkat 

företagens börsvärde och deras redovisnings värderelevans kontra deras börsvärdering. Har 

dessa bolags börsvärde ökat i samma utsträckning som deras balansräkningar gjorde i 

samband med övergången till redovisning av biologiska tillgångar i enlighet med IAS 41?  

Tidigare studier på på svenska skogsbolag har i huvudsak fokuserat på hur skogsbolagen har 

förhållit sig till IAS 41, vilken metod de har använt för värdering till verkligt värde samt 

vilken inverkan detta har haft på deras resultat- och balansräkning (Arvidsson och Bordowski 

2010; Carlsson och Hoffman 2011; Svensson, Nylen och Gunnevik 2008). Det är därmed 

intressant att studera hur denna regeländring och dess följdeffekter har påverkat bolagens 

börsvärderingar samt deras redovisnings värderelevans. Denna studie ämnar förklara detta 

genom en analys och undersökning utav de berörda bolagens redovisningsmaterial respektive 

börsdata mellan åren 2002-2014. Detta för att analysera och jämföra de tre sista åren med 

redovisning till anskaffningsvärde med de tre följande åren där tillgångar redovisades till 

verkligt värde. 

1.3 Forskningsfrågor 

•Till vilken grad har skogsbolagens balansräkningar påverkats efter att skogsbolagen började 

redovisa växande skog till verkligt värde? 

•Hur har redovisningens värderelevans i bolagen påverkats av övergången till att redovisa 

skog till verkligt värde? 
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1.4 Syfte 

Den här studien ämnar förklara hur bedömningar av skogstillgångar till verkligt värde har 

påverkat värderelevansen mellan redovisningen och börsvärdet för svenska skogsbolag 

noterade på Stockholmsbörsen. 

1.5 Avgränsningar 

Studiens främsta fokus är att undersöka hur värderingen till verkligt värde enligt IAS 41 har 

påverkat skogsbolags balansräkningar och vidare denna variabels påverkan på deras 

aktiekurser. IAS 41 behandlar även andra biologiska tillgångar som jordbruksprodukter och 

djur (IAS 41). Den här studien kommer dock avgränsas till bolag med växande skog som 

biologisk tillgång. Vidare berör även standarden hur denna värdering ska beräknas (IAS 41). 

Studien kommer dock inte försöka bedöma om denna värdering är korrekt utförd eller hur den 

i övrigt har gått till. Målet är istället att undersöka värderingens slutprodukt och vilken 

inverkan den har haft på balansräkningens värderelevans i förhållande till aktiekursen under 

redovisningsåren 2002-2014.  
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1.6 Disposition 

 

I kapitel 1 Inledning ges en kortfattad beskrivning av den svenska skogsindustrin och 

utvecklingen av de redovisningsregler som påverkar värderingen av skogstillgångar. 

Vidare beskrivs begreppen verkligt värde och värderelevans och deras koppling till 

aktievärdet hos svenska skogsföretag. Kapitel 1 leder sedan fram till två 

forskningsfrågor och studiens syfte. 

 

I kapitel 2 Metod presenteras och motiveras det tillvägagångssätt som används för 

studien. Vidare presenteras de metoder som används för datainsamling och dataanalys. 

Slutligen diskuteras studiens tillförlitlighet och en diskussion kring källkritik förs. 

 

I kapitel 3 Referensram beskrivs ett antal generella företagsekonomiska teorier som 

tjänar till att beskriva och förklara omständigheter kring verkligt värde, värderelevans 

och utvecklingen av svenska skogsbolags aktievärden. Vidare beskrivs begrepp som är 

av central betydelse i studien följt av tidigare forskning inom ämnesområdet. Slutligen 

presenteras en modell som kommer att styra strukturen av följande kapitel. 

 

I kapitel 4 Empiri & Analys presenteras den empiri som arbetats fram i syfte till att 

besvara studiens forskningsfrågor och syfte. Detta följs av en sammanfattande analys 

av data som insamlats. 

 

I kapitel 5 Slutsats dras slutsatser kring studiens insamlade empiri och den insamlade 

teorin i studiens referensram med syftet att besvara studiens forskningsfrågor och dess 

syfte. Kapitlet avslutas med förslag på fortsatt forskning. 
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2. Metod 

Detta kapitel presenterar de metodval som har gjorts i utformingen av denna studie. Vidare 

beskrivs även kortfattat varje metodvals olika alternativ såväl som för- och nackdelar med 

respektive val. Slutligen presenteras även hur denna studie ämnar säkerställa kvaliteten vad 

gäller källkritik, relevans och reliabilitet.  

2.1 Vetenskaplig syn 

I figuren nedan, illustreras tre paradigm, eller kunskapsansatser, knutet till redovisningsteori: 

Den tolkande ansatsen  (interpretive research), den positivistiska ansatsen (mainstream 

accounting research) och den kritiska ansatsen (critical accounting research). 

 

 

Den tolkande ansatsen hamnar under (interpretive) där den filosofiska positioneringen hamnar 

i en tanke om att människor söker efter förklaringar om världen omkring oss. Utgångspunkten 

vid denna ansats blir att utveckla en förståelse för organisatoriskt liv, inom detta paradigm 

läggs ingen stor vikt på rationalitet, en central frågeställning kan istället handla om att söka 

efter irrationellt handlande. (Saunders, Lewis och Thornhill 2009) 

Den positivistiska ansatsen hamnar under (functionalism) som ur ett ontologiskt perspektiv 

baseras på objektivitet där forskaren söker efter rationella förklaringar till ett fenomen, 

Figur 1: Redovisningens taxonomi. Hämtad från Ryan et al. (2002) 
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Saunders, Lewis och Thornhill (2009) nämner att forskning inom verksamhetsstyrning ofta 

utgår från denna ansats, antagandet om att rationella förklaringar bidrar till lösningar på 

rationella problem. (Saunders, Lewis och Thornhill 2009) 

Den kritiska ansatsen (critical accouting research) hamnar antingen i (radical humanism) eller 

(radical structuralism) där (radical humanism) handlar om att försöka förändra rådande 

omständigheter och söka förståelse kring sociala fenomen ur ett subjektivt perspektiv hos de 

sociala aktörer som verkar. (radical structuralism) kan handla om att eftersöka strukturella 

mönster i organisationer och belysa till vilken grad dessa mönster kan leda till dysfunktionella 

miljöer, dessa mönster kan exempelvis vara av hierarkisk natur. (Saunders, Lewis och 

Thornhill 2009) 

Den positivistiska ansatsen (mainstream accounting research) tillämpas i denna studie 

eftersom syftet med den är att söka efter rationella förklaringar till ett fenomen där stor vikt 

läggs på objektivitet. En rationell förklaring till hur bedömningar av tillgångar till verkligt 

värde i enlighet med IFRS regelverk på området påverkar värderelevansen mellan det egna 

kapitalet och börsvärdet för svenska skogsföretag noterade på Stockholmsbörsen eftersöks. 

Den vetenskapliga synen som tillämpas i denna studie är positivistisk. Jacobsen (2002) 

beskriver tre centrala teser inom denna inriktning och han beskriver dessa som följande: 

 Det finns en objektiv värld utanför forskarna själva 

 Den objektiva verkligheten kan på ett objektivt sätt studeras 

 Kumulativ kunskap om den objektiva världen kan upparbetas 

I den första tesen görs ett antagande om att forskaren kan studera samhället på ett neutralt sätt 

på grund av att forskaren och samhället ses som två skilda element. (Jacobsen, 2002) 

I den andra tesen görs ett antagande om att allt, sociala system och människor inkluderat kan 

studeras empiriskt med sinnesdata (hörsel, känsel, syn). Vidare betraktas alla påståenden och 

reflektioner som hypoteser som kan prövas genom sinnesdata. (Jacobsen, 2002) 

I den tredje tesen görs ett antagande om att forskaren genom forskning kan kartlägga en 

objektiv verklighet genom användandet av objektiva metoder. Detta innebär att resultat från 

forskning från olika håll kan länkas ihop och användas till att få ökad sammanhängande 

överblick över den objektiva världen. (Jacobsen, 2002) 
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Denna studie tillämpar ett positivistiskt synsätt eftersom den har i syfte att studera hur 

bedömningar av tillgångar till verkligt värde i enlighet med IFRS regelverk på området har 

påverkat värderelevansen mellan det egna kapitalet och börsvärdet för svenska skogsföretag 

noterade på Stockholmsbörsen. Detta innebär att de data som insamlas kring värderelevansen 

mellan det egna kapitalet och börsvärde för svenska skogsföretag noterade på 

Stockholmsbörsen kommer att mätas och jämföras med hur utvecklingen av värderelevansen 

varit innan och efter införandet av det regelverk som IFRS framställt. 

Eftersom denna studie kommer att hantera stora mängder data innebär det att den kommer ha 

en bredd där relativt få nyanser undersöks, datainsamlingen sträcker sig istället över många 

enheter. Förhållningssättet vid datainsamlingen för denna studie kommer vara en strävan om 

att vara värderingsfri, detta är grundläggande inom positivism (Bryman och Bell, 2005). 

2.2 Teoretiskt angreppssätt – induktivt eller deduktivt 

Det finns olika tillvägagångssätt, ansatser eller strategier att beskriva verkligheten. Dessa 

benämns deduktiv och induktiv metod där objektivitet innehar en central roll i den 

förstnämnda metodiken och mänsklig tolkning i den andra. En deduktiv ansats eller “från 

teori till empiri” innebär att forskaren inledningsvis genom teori skaffar sig förväntningar om 

hur verkligenheten ser ut och därefter samlar empiri för att jämföra förväntningar med 

verkligheten. Den teori som står som grund för förväntningarna bygger i sin tur på tidigare 

empiri och teori. (Jacobsen 2002) 

Vid en induktiv ansats går forskaren “från empiri till teori”. Tanken är att forskaren ska gå ut i 

verkligheten utan förväntningar och samla relevant information med en strävan om att 

ingenting ska begränsa vilken information som samlas in av forskaren. Detta ska i sin tur leda 

till att forskaren får in data som korrekt återger verkligheten i ett givet sammanhang, dessa 

data ska sedan användas till att utveckla teorier. (Jacobsen 2002) 

Denna studie tillämpar en deduktiv ansats vilket innebär att den går “från teori till empiri”. 

Teorin samlas i syfte att skapa förväntningar om hur verkligheten ser ut för att sedan samla 

empiri i syfte att jämföra med teorin. Denna studie ämnar inte på att tolka data likt den 

induktiva ansatsen, målet är istället att objektivt jämföra de kvantitativa data som samlas in. 

Detta eftersom tolkningarna annars riskerar att skada validiteten och reabiliteten hos data som 

samlas in. Med andra ord siktar metoden på att undvika att på något vis riskera att förändra 

eller förskjuta tillförlitligheten hos insamlad data, varför tolkande ansatser medvetet undviks. 
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2.3 Val av ansatts – kvalitativ och kvantitativ metod 

Den primära skillnaden mellan kvantitativ och kvalitativ metod går att finna i de 

vetenskapliga synsätt de tar sin utgångspunkt ifrån. Den kvantitativa metoden ser på 

företeelser och fenomen i enlighet med ett naturvetenskapligt och positivistiskt synsätt. Den 

har oftast ett deduktivt tillvägagångssätt där fokus ligger på att pröva och utvärdera teorier 

(Bryman och Bell 2005). Vidare beskriver Bryman och Bell (2005) kvantitativ forskning som 

en forskningsstrategi vars huvudsakliga fokus ligger på kvantifiering när det kommer till 

insamling och analys av data. Dess naturvetenskapliga och positivistiska arv visar sig i att den 

omfamnar en föreställning av den sociala verkligheten som en fast, yttre och objektiv 

verklighet som är fri från påverkan av individers uppfattning och konstruering av densamma. 

Samtidigt är kasualitet viktigt i en kvantitativ studie, varför en viss variabel har ett visst värde 

är i sig inte intressant, det intressanta är oftast istället vad som har orsakat variabelns 

nuvarande värde.  (Bryman och Bell 2005; Kumar 2005) 

Kvalitativ metod är istället mer fokuserad på ett induktivt synsätt och lägger istället fokus på 

att utveckla teorier. Allt som oftast tar den kvalitativa metoden också avstånd från den 

naturvetenskapliga modellens synsätt, speciellt när det kommer till positivismen. Därmed ses 

den sociala verkligheten som att den vore i en ständigt varierande form, där den skapas och 

konstrueras av individer. Kvalitativ metod utgår därmed från att den sociala verkligheten 

skapas genom hur individer uppfattar och tolkar den, därmed hamnar datainsamlingens fokus 

ofta på djupare intervjuer där forskaren vill ta reda på hur respondenter uppfattar och tolkar 

frågor runt ämnet forskaren studerar. (Bryman och Bell 2005; Kumar 2005) 

Denna studie baseras på en kvantitativ metod eftersom dess syfte är att mäta värderelevansen 

- ett synnerligen kvantitativt begrepp - hos ett antal börsnoterade företag och studera hur den 

har påverkats av övergången till nya redovisningsregler. Därmed ligger fokusen på att 

kvantifiera inhämtad data för att kunna testa och finna mätbara samband mellan värderingar 

till verkligt värde och företags börsvärde snarare än att studera hur individer tolkar och/eller 

uppfattar ämnet. Det faktum att data primärt inhämtas från databaser, börsindex och bokslut 

förhindrar också individers tolkning från att tillgodogöras eller påverka uppfattningen om 

datan i sig eftersom källorna sällan explicit innehåller sådana tolkningar.. 

2.4 Datainsamling 

Datainsamlingen i denna studie kommer främst att baseras på primärdata eftersom data i 

studien baseras på de utvalda skogsföretagens årsredovisningar. Jacobsen (2002) förklarar att 
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insamling av primärdata görs genom att forskaren samlar in upplysningar för första gången 

genom att gå till den primära informationskällan (Jacobsen 2002). 

Vidare kommer data i denna studie också att inhämtas via en sekundäranalys av kvantitativ 

data från Avanza samt OMX Nordic. En sekundäranalys innebär ett fokus på data som inte 

insamlats av forskarna själva och där informationen inte framställts i syftet att besvara 

forskarnas frågeställningar. (Bryman och Bell 2003; Kumar 2005) 

Fördelarna med en sekundäranalys som Bryman och Bell (2003) lyfter fram är många. En 

sekundäranalys kan innebära en möjlighet att få tillgång till data med hög kvalitet till en låg 

kostnad, i denna studie blir kostnaden obefintlig eftersom all data hämtas från Avanza där 

data som eftersöks är kostnadsfri. Möjligheten att på ett tidseffektivt sätt komma över data ger 

mer tid till att analysera den vilket Bryman och Bell (2003) beskriver som fördelaktigt 

eftersom analysen av den insamlade datan kan vara tidskrävande i sig (Bryman och Bell 

2003). Denna fördel förordas även av Kumar (2005) som menar att det ofta är svårt för 

forskare med begränsade resurser att samla in lika mycket data direkt som de istället kan få 

genom att studera sekundärdata.  

Det finns även en del begränsningar som Bryman och Bell (2003) lyfter fram. En begränsning 

berör det material som insamlas och studeras, de förklarar att det kan ta tid att sätta sig in i 

datamaterialet för att få en klar överblick över de variabler som är relevanta. En annan 

begränsning berör den eventuella komplexiteten som kan finnas i den stora datamängd som 

studeras i form av ett stort antal variabler och respondenter. Den sistnämnda begränsningen 

kan inte antas ha någon större inverkan på denna studie eftersom antalet respondenter förblir 

få genom begränsningen till endast tre större börsbolag. (Bryman och Bell 2003). Däremot 

finns viss risk att viktiga nyckelhändelser kan drunkna i mängden data. För att mitigera detta 

är avsikten att strikt begränsa insamlingen till tidigare nämnda nyckelvariabler ur kategorierna 

aktiekurs, balansräkning och resultaträkning.  

Insamling av kvalitativ data genom intervjuer har aktivt valts bort eftersom den typen av data 

inte kommer att bidra till att ge svar på de forskningsfrågor och det syfte som ställs i denna 

studie. Vidare riskerar frågeställningar och insamlingsmetoder som öppnar upp för tolkningar 

att förorena data, vilket skulle kunna ha medfört negativa konsekvenser för den kvantitativa 

informationens tillförlitlighet En genomförd dokumentundersökning av de svenska 

skogsföretagens årsredovisningar kan antas vara av högre relevans än insamling av kvalitativ 

data genom intervjuer eller enkätundersökningar eftersom aktievärdet enligt gängse teoretiska 
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modeller baseras på allmänt tillgänglig information från bland annat årsredovisningar. 

Därmed är inte information som endast företagspersoner har tillgång till av intresse vilket 

omintetgör nyttan av individuella intervjuer. 

Varje undersökt bolags redovisade materiella anläggningstillgångar, biologiska tillgångar 

samt eget kapital hämtas från respektive årsbokslut för varje år mellan åren 2002-2014. 

Bolagens aktiekurs hämtas från aktiemäklaren Avanza. Som aktiepris används 

stängningspriset den sista april (sista dagen på första kvartalet) varje år under åren 2003-2015. 

Företagens kvartalsrapporter används sedan för att erhålla antalet aktier som finns i bolaget 

vid samma tidpunkt. Antalet aktier kan därefter multipliceras med aktiepriset för att erhålla 

det sammanlagda marknadspriset på bolagen. Sista april används som referensdag för att 

säkerställa att bolagens bokslutsrapporter ska ha hunnit publiceras och mottagits av 

marknadsaktörerna. För att öka jämförbarheten mellan bolagen så används endast bolagens B-

aktier i analysen. Detta då vissa av bolagen endast har B-aktier upptagna till handel medan 

andra bolag har både A- och B-aktier tillgängliga för publik handel. 

Ur dessa data kommer en serie jämförelser kunna göras. Bland annat divideras bolagens 

redovisade egna kapital med marknadsvärdet för att få fram Book-To-Market-förhållandet 

(BTM) enligt 

EKMV = BTM 

Där 

EK = Eget Kapital 

MV = Marknadsvärde 

BTM = Book-To-Market-förhållande 

Ett BTM-förhållande närmare 1.0 pekar mot att redovisningen är mer överensstämmande med 

marknadens värdering av bolaget och därmed mer värderelevant ((Donnelly 2014; Fama och 

French 1992; Plastira 2014). Studien ämnar här undersöka om införandet av värdering till 

verkligt värde kan ha lett till att bolagens värdering av sig själva och marknadens värdering av 

dem har kommit mer i samklang och därmed lett till en högre värderelevans för bolagens 

redovisning. Utvecklingen av bolagens marknadsvärde i jämförelse med börsens utveckling i 

sin helhet kommer också att jämföras och undersökas för diskrepanser. Hänsyn tas även till 



 

16 

 

den av riksbanken satta reporäntan då den anses ha kraftig påverkan på värdepappers rådande 

priser. Dessa data hämtas från Sveriges Riksbanks egen hemsida (Sveriges Riksbank 2015) 

Växande skog redovisades innan införandet av IAS 41 under kategorin “materiella 

anläggningstillgångar” varefter de redovisas under den egna kategorin “biologiska tillgångar”. 

Därmed kommer åren innan 2005’s materiella anläggningstillgångar jämföras med 2005 och 

senare års materiella anläggningstillgångar adderat med biologiska tillgångar. Detta möjliggör 

därmed en jämförelse för att se hur värdet på företagens materiella tillgångar har påverkats 

när bolagen fick friare händer vid värderingen av sitt skogsinnehav. 

2.4.1 Urval 

Denna studies population är företag som äger skog i Sverige och redovisar den till verkligt 

värde enligt standarden IAS 41. Målet är att bygga vidare på tidigare studier om redovisning 

enligt verkligt värde i skogsindustrin och dess påverkan på företagens balansräkningar genom 

att relatera detta till företagens börsvärde. Detta kräver därmed att företagen är börsnoterade. 

Vidare uppfyller företagen i urvalet de krav som ställs för att kunna definieras som större 

företag enligt 1 kap. 3 § ÅRL. Där definieras större företag som företag vars värdepapper är 

börsnoterade eller som överskrider två av tre gränsvärden för vart och ett av de två senaste 

fastställda räkenskapsåren där gränsvärdena är ett medelantal på över 50 anställda, en 

balansomslutning som överskrider 40 miljoner kronor eller en nettoomsättning som 

överskrider 80 miljoner kronor. Populationen av intresse för studien är svenska företag som är 

verksamma inom skogsindustrin, äger skog i Sverige och som dessutom är noterade på OMX 

Stockholm. Det sistnämnda kriteriet tillkommer dels av faktumet att företagen är börsnoterade 

säkerställer att de redovisar tillgångar till verkligt värde sedan 2005 i enlighet med IAS 41. 

Dessutom krävs det att företagen har aktier upptagna till handel på en börs för att fastställa 

hur värderingen till verkligt värde har påverkat balansräkningens värderelevans kontra 

börsvärdet. Ett aktivt val har även gjorts att endast undersöka svenska skogsbolag noterade på 

Stockholmsbörsen för att undvika eventuella skillnader i lagar och/eller affärskultur som 

skulle kunna ha en inverkan på företagens värdering av sina tillgångar såväl som deras 

värdering på börsen. Av samma anledning undersöks endast bolag som äger skogsmark inom 

Sveriges gränser. 

Med dessa kriterier har tre bolag konstaterats vara av intresse. Dessa företag är Bergs Timber, 

Holmen Skog AB och SCA. Stora Enso och BillerudKorsnäs var även de initialt av intresse 

då de är noterade på Stockholmsbörsen. Dessa två bolag faller dock bort då de 2004 avyttrade 
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hela sitt svenska skogsinnehav till Bergvik Skog AB (Stora Enso 2015;BillerudKorsnäs 

2015). Bergvik Skog AB är i sin tur inte noterad på Stockholmsbörsen och faller därmed 

också bort. För att fastställa vilka bolag som ska vara med i populationen har 

Stockholmsbörsens samt aktiemäklaren Avanzas hemsidor (www.omxnordic.com respektive 

www.avanza.se) används. Bolagens hemvist och skogsinnehav har även kontrollerats via 

respektive bolags årsredovisningar. 

Aktiekurserna i de berörda bolagen undersöks i denna studie för första kvartalet under åren 

2003-2015. Boksluten kommer därmed att innefatta åren 2002-2014 eftersom de släpps till 

allmänheten under första kvartalet året efter. De första två åren som undersöks infaller innan 

redovisningen av biologiska tillgångar till verkligt värde träder i kraft och har valts för att 

fånga in en referens att jämföra senare års förändringar emot. Denna studie sträcker sig sedan 

till 2014 (vilket utgör det -i skrivande stund- senaste året med tillgänglig redovisningsdata). 

Tidsspannet innebär att jämförelser kommer att kunna göras innan och efter 2008-2009 års 

finanskris för att därmed se eventuell påverkan finanskrisen har haft på redovisningens 

värderelevans. 

Detta är särskilt intressant då en vanligt förekommande kritik mot redovisning till verkligt 

värde är att det verkliga värdet i stor grad påverkas av rådande marknadsförhållanden. 

Därmed påverkas bolagens balans- och resultaträkning utan att faktiska förändringar har 

gjorts i bolagets fysiska innehav. Det riskerar i sin tur att förstärka kursrörelser i samband 

med ekonomiska kriser och därigenom även förvärra krisens omfattning. (Ryan 2008; Precht 

2010; Viñals 2008) 

2.4.2 Dokumentundersökning 

I denna studie görs en dokumentundersökning kring de tre företagens aktievärde med hjälp av 

information från www.omxnordic.com som är Stockholmsbörsens hemsida samt 

www.avanza.se som tillhör aktiemäklaren Avanza. Vid dokumentundersökningar används 

information som inte har skrivits eller samlats in av forskarna själva, detta innebär att 

information som insamlas och bearbetas räknas in som sekundärdata. När valet av källor av 

sekundärdata ska bestämmas finns det en rad saker att ha i åtanke. En bedömning kring 

källans allmänna kvalitet bör göras. Jacobsen (2002) förklarar att forskaren bör reflektera 

kring kompetens och kunskap hos informationsförfattaren när kvaliteten ska bedömas. 

Källorna som används i denna studie kan antas hålla en hög kvalitet eftersom författarna av 

den information som används i denna studie förhåller sig till regelverk och praxis som styr hur 
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informationen ska presenteras. En annan frågeställning som Jacobsen (2002) nämner gäller 

huruvida trovärdig själva institutionen är, han nämner att neutrala institutioner har högre 

trovärdighet (Jacobsen, 2002). I den här studien räknas Stockholmsbörsen som en neutral 

institution eftersom de inte antas ha ett egenintresse i att förvanska information. Däremot kan 

den information som de tre företagen presenterar i sina årsredovisningar och som står för 

grund för den information som finns på Stockholmsbörsen ha utformats i ett syfte att 

presentera företagens räkenskaper på ett för dem önskvärt sätt. 

2.5 Trovärdighet 

Trovärdigheten av en studie som denna som baseras på en kvantitativ metod påverkas av 

studiens reliabilitet och validitet. Studien bör uppfylla två krav rörande empiri: 

 Den ska vara giltig och relevant (valid) 

 Den ska vara tillförlitlig och trovärdig (reliabel) 

Det första kravet ovan innebär att att det som är tänkt att mätas faktiskt mäts, det som mäts är 

relevant för studien och att det som mäts hos ett fåtal gäller för flera (Kumar 2005). Giltighet 

och relevans delas vidare upp i två delar, intern- och extern giltighet och relevans. Problem 

som berör intern giltighet och relevans och som kan relateras till denna studie kan exempelvis 

hamna i frågan kring till hur stor grad övergången från historiskt värde till verkligt värde 

faktiskt påverkat värderelevansen, övergångens påverkan måste isoleras. (Jacobsen 2002; 

Kumar 2005) 

Studiens validitet och reliablititet kan anses vara god eftersom sekundärdata hämtas från 

erkända källor som i någon grad kontrolleras av myndigheter och lagstiftning samt måste 

uppfylla rådande standarder. Som exempel måste alla årsredovisningar godkännas av 

oberoende revisorer innan publicering. Vidare hämtas data angående företagens aktiekurser på 

OMX Nordic direkt från OMX Nordic och nätmäklare som presenterar denna data i realtid. 

Extern giltighet och relevans berör frågan kring överförbarheten av ett resultat. Går resultatet 

av studien att överföra till andra sammanhang? Problem som berör extern giltighet och 

relevans och som kan relateras till denna studie kan exempelvis hamna i frågan kring om 

mätningarna och de resultat som framkommer i denna studie för ett antal skogsbolag är 

relevanta även för andra skogsbolag som inte tagits med i studien. (Jacobsen 2002) 

Det andra kravet ovan handlar om att studien ska gå att lita på. Tillförlitlighet och 

trovärdighet ökar om studien är framställd på ett sätt som anses vara trovärdigt, den ska 
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exempelvis inte innehålla uppenbara mätfel (Kumar 2005). Studien kan anses ha hög 

tillförlitlighet om ungefär samma resultat skulle uppnås om studien genomfördes vid ett 

senare tillfälle med samma metod för datainsamling (Jacobsen 2002). Detta benämner 

Bryman och Bell (2003) som replikation, vidare förklarar författarna att en noggrann och 

detaljerad beskrivning av de tillvägagångssätt som används i en studie är viktig för att 

replikation ska vara möjlig. För att säkerställa högsta möjliga tillförlitlighet i denna studie har 

hämtas rådande aktiekurser direkt från OMX Nordic och nätmäklare som presenterar datan i 

realtid. Detta för att därigenom minska risken att någon tredje part kan förvränga eller 

förändra data. Av samma anledning undviks subjektiva och/eller kvalitativa inhämtningssätt 

som intervjuer då de tolkningar som görs av intervjupersonen kan skilja sig åt från andra 

respondenter. 

Reliabiliteten kan försämras om definitioner beträffande data som mäts förändras under år. I 

detta fall kan det exempelvis röra sig om att definitionen och därmed uträkningen av verkligt 

värde förändras under 2005, detta kan ha en inverkan på utfallet. 

Det kan finnas en risk i att datainsamlingen oundvikligen leder till att författarna endast letar 

efter information som de finner relevant och därmed ger stöd åt förväntningar. 

Förväntningarna kan ha en påverkan på vilken information som eftersöks och därmed finns 

det en risk att viktig information förbises. (Jacobsen 2002; Kumar 2005) Det kan finnas en 

risk att en variabel med betydande koppling till ett företags värderelevans förbises och därmed 

påverkar resultatet. I och med att kvalitativ data undviks bör inte dess faktiska värden kunna 

färgas av forskarnas förväntningar i någon större utsträckning. 

 Att ersätta eller korrigera en redan publicerad årsredovisning måste enligt lag följa en starkt 

reglerad process. Detta medför att risken att den inhämtade datan från årsredovisningar blir 

ogiltig är förhållandevis låg. Däremot finns alltid risken att gällande IAS 41 regelverk ändras. 

Studien riktar dock enbart in sig på rådande regelverk och eventuella hypotetiska ändringar av 

sagda regelverk skulle därmed ogiltigförklara de slutsatser detta arbete utmynnar i.. 

2.6 Källkritik 

En av sekundärdatas största begränsningar ligger i att forskarna själva inte har någon kontroll 

över datamängdens kvalitet, därmed kan den vara subjektiv, missvisande och vinklad. Detta är 

något som speciellt bör beaktas då data hämtas från kommersiellt framställda rapporter eller 

datakällor. (Bryman och Bell 2005; Kumar 2005) 
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För denna studie manifesterar detta sig i att data samlas in från företagens egna 

årsredovisningar och hemsidor samt pressmaterial, med data de själva har sammanställt. 

Därmed har det legat i deras eget intresse att framställa en såpass positiv bild av sin 

ekonomiska situation som möjligt. Detta uppvägs till viss del av att årsredovisningarna är 

kontrollerade av respektive företags revisorer. Det gäller dock fortfarande att ha i åtanke att 

revisorer endast kontrollerar årsredovisningen efter materiella fel, därmed kan mindre 

diskrepanser fortfarande förekomma (Louwers, Ramsay, Sinsason och Strawser 2008). Vidare 

hämtas även in sekundärdata från ekonomiska tidsskrifter samt artiklar från Högskolans i 

Gävles databaser. Ett sätt att höja kvaliteteten på sekundärdata är att hämta den från så kallade 

erkända källor som till exempel officiella myndigheter eller referensgranskade artiklar varför 

denna studie i största möjliga mån har använt sig av just sådana källor. 

OMX Nordic och Avanza torde inte ha något egenintresse i att förvanska siffror eller data då 

deras affärsmodeller är att presentera tillförlitlig och precis information utan tidsförskjutning 

för att främja investerare. Deras presentation av sagda data styrs och övervakas även av 

finansiella regelverk i de länder de verkar i (OMX Nordic).  Därmed ligger det även i deras 

egenintresse att deras data är såpass reliabel och exakt som möjligt och att de följer rådande 

regelverk. Annars riskerar de att tappa förtroende från marknadens aktörer, vilket utgör deras 

främsta konkurrensfördel.  
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3. Referensram 

Detta kapitel redogör för den referensram som studien förhåller sig till. Både den teoretiska 

grund som ligger till grund för uppsatsen såväl som den rådande lagar, regler och andra 

förhållanden som påverkar studiens område. Slutligen redogörs även för tidigare forskning 

inom samma fält.  

3. 1 Allmän referensram 

3.1.1 IAS 41 Jord- och skogsbruk 

Syftet med denna standard är att ange principer och upplysningar för hur redovisning av jord- 

och skogsbruksverksamhet ska gå till (IAS 41). Vidare framgår det i standarden att den ska 

tillämpas på biologiska tillgångar, jord- och skogsbruksprodukter vid skörd och statliga bidrag 

som omfattas av punkterna 34 och 35 (p. 1, IAS 41). Följande begrepp anses vara viktiga att 

redogöra i denna studie eftersom begreppen har en central roll i den verksamhet som bedrivs 

av de skogsbolag som omfattas i denna studie. 

Enligt p. 5 st. 1 IAS 41 består jord- och skogsbruksverksamhet av ett företags biologiska 

omvandling. Den består även av skörd av biologiska tillgångar för försäljning eller också för 

omvandling till jord- och skogsbruksprodukter eller nya biologiska tillgångar. Jord- och 

skogsbruksprodukter beskrivs vidare i p. 5 st. 2 IAS 41 som produkter som skördats av 

biologiska tillgångar där biologiska tillgångar i p. 5 st. 3 IAS 41 definieras som ett levande 

djur- eller växt. Skörd definieras i p. 5 st. 4 IAS 41 som avskiljande av jord- och 

skogsbruksprodukter från biologisk tillgång eller avslutande av en biologisk tillgångs liv. 

Bolag som äger skogstillgångar måste redovisa dessa enligt tre kriterier som anges i p. 10 

(IAS 41). Under denna punkt står det skrivet att ett företag måste ha kontroll över tillgången 

som följd av inträffade händelser, att det ska vara sannolikt att de framtida ekonomiska 

fördelarna som är förknippade med tillgången kommer till del för företaget och att det 

verkliga värdet eller anskaffningsvärdet på tillgången ska kunna beräknas på ett tillförlitligt 

sätt. (p. 10, IAS 41) 

3.1.2 Skogsbruk 

Sverige är rikt på skogstillgångar och hade enligt Skogsstyrelsen (2003) en produktiv 

skogsareal på över 55 procent av den totala landsarealen. Vidare bör nämnas att svensk skog 

under de senaste århundradena haft en viktig betydelse för den svenska ekonomins utveckling. 

Lagstiftning har tillförts under det senaste århundradet i syfte att säkerställa att den produktiva 



 

22 

 

skogsmarken som finns sköts på ett sätt som garanterar långsiktiga ekonomiska uttag. 

Lagstiftningen berör bland annat nyplantering och har bidragit till en stadig tillväxt av svensk 

skog under 1900-talet. (Lundmark och Söderholm 2004). I 1 § Skogsvårdslagen (SFS 

1979:429) beskrivs skogen som en nationell tillgång och som en förnybar resurs som bör 

skötas på ett sätt som behåller den biologiska mångfalden och samtidigt uthålligt ger en god 

avkastning. Vidare definieras skogsmark i 1 p. 2 § Skogsvårdslagen (SFS 1979:429) som: 

“mark inom ett sammanhängande område där träden har en höjd av mer än fem meter och 

där träd har en kronslutenhet av mer än tio procent eller har förutsättningar att nå denna 

höjd och kronslutenhet utan produktionshöjande åtgärder” 

Ett begrepp som flitigt används vid värdering av skog är ordet fastighet som av Seth och 

Tjäder (2003) beskrivs som mark uppdelat i begränsat område, i fastigheten ingår bland annat 

växande träd, grus och jord. Seth och Tjäder (2003) förklarar att en långsiktig strategi med 

god planering inför kommande år är viktig för att minimera risken för skatteproblem och 

besvär med begränsningsregler i Skogsvårdslagen. De förklarar vidare att det kan vara svårt 

att hitta jämförelseobjekt vid värdering av skogsfastigheter och att en värdebedömning baserat 

på prisstatistik. (Seth och Tjäder 2003) 

Seth och Tjäder (2003) beskriver en rad faktorer som påverkar värdet av skogsfastigheter: 

Mängden avverkningsbart virke på fastigheten beskrivs som faktorn med störst prispåverkan. 

Regionala skillnader är en annan faktor som påverkar avkastningsvärdet och marknadsvärdet 

för fastigheter där områden med stor efterfrågan på bostadshus kan ha en positiv påverkan på 

värdet. (Seth och Tjäder 2003) 

Seth och Tjäder (2003) förklarar att skoglig verksamhet ger upphov till intäkter och 

kostnader. Utöver detta påverkar den skogliga verksamheten under åren även fastighetens 

framtida marknadsvärde. De förklarar vidare att både direktavkastning knutet till intäkter och 

kostnader och värdeförändringar knutet till framtida marknadsvärdet måste beaktas när 

lönsamheten ska avgöras. Omloppstiden för investering (föryngring) och skörd kan vara 

mellan 70-100 år. Den långa omloppstiden gör det svårt att vid investeringstillfället bedöma 

hur kvalitet och kvantitet på skog kommer vara vid framtida skörd. (Seth och Tjäder 2003) 

Holmen AB delar in sina skogstillgångar i växande skog och mark. Växande skog redovisas 

som biologisk tillgång till verkligt värde där förändringar i verkligt värde redovisas i 



 

23 

 

resultaträkningen. Mark redovisas till anskaffningskostnad i balansräkningen. (Holmen AB, 

Årsredovisning 2013) 

Bergs Timber AB delar liksom Holmen AB in sina skogstillgångar i växande skog och mark 

där den växande skogen redovisas som biologisk tillgång till verkligt värde i enlighet med 

IAS 41 och mark till anskaffningsvärde i enlighet med IAS 16. Vidare redovisas förändringar 

i verkligt värde i resultaträkningen. 

För att kunna planera och få en god ekonomisk översikt görs en beskrivning av det 

skogsinnehav som finns. Denna beskrivning benämns skogsbruksplan och är ett hjälpmedel 

till att få en kort- och långsiktig planering av finansiering, investering och likviditet där den 

används för värdering och ekonomiplanering. Skogsbruksplanen beskrivs av Seth och Tjäder 

(2003) bland annat bestå av inventeringar och registrering av skogsmark och skogstillstånd 

och den kan se olika ut beroende på skogsägarens målsättningar och behov. (Seth och Tjäder 

2003) 

3.1.3 Verkligt värde 

Verkligt värde är en marknadsbaserad värdering vilket innebär att oavsett om det finns 

observerbara marknadstransaktioner och marknadsinformation tillgängliga eller inte ska priset 

på tillgången eller skulden uppskattas vid värderingstidpunkten för försäljning p. 2 (IFRS 13). 

Definitionen av verkligt värde enligt denna standard anges under allmänna definitioner i p. 8 

(IAS 41), definitionen anges även i p. 9 (IFRS 13) och lyder som följer: 

“Verkligt värde är det pris som vid värderingstidpunkten skulle erhållas vid försäljning av en 

tillgång eller betalas vid överlåtelse av en skuld genom en ordnad transaktion mellan 

marknadsaktörer.” 

Detta skiljer sig markant från det traditionella sättet som tidigare tillämpades inom svensk 

redovisning, där tillgångarna värderades till anskaffningsvärdet, det vill säga till det värde 

som betalades för tillgången när det redovisande bolaget anskaffade tillgången (Heldesten, 

Lagerholm och Persson 2013). Redovisning till anskaffningsvärde har länge varit den 

förordade värderingstekniken då den ansetts betydligt mer tillförlitlig: vad någon faktiskt 

betalade för tillgången är ett faktum, vad den anses vara värd idag är istället en uppskattning 

(Bengtsson 2009). Även internationellt har värdering till anskaffningsvärde varit det mest 

frekvent använda när det kommit till jordbruk, skog och andra biologiska tillgångar innan 

införandet av IAS 41 (Herbohn och Herbohn 2006). Ett skifte har dock skett sedan 90-talet då 
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värdering till historiskt värde kritiserades för att vara mindre relevant jämfört med verkligt 

värde. Det menades att anskaffningspriset på en vara som köptes in för tio år sedan saknar 

relevans för bolagets ekonomiska ställning idag, istället borde varan värderas till det bolaget 

kan erhålla vid en försäljning i dagsläget (Bengtsson 2009). 

Verkligt värde fortsätter att vara en viktig värderingsmetod vid finansiell rapportering. IASB 

har genom standarden IFRS13 utfärdat ett ramverk för hur verkligt värde ska tillämpas i 

samband med finansiell rapportering. I artikel 4 i förordningen framgår det att en 

koncernredovisning ska upprättas i enlighet med IAS företag som är underställda en 

lagstiftning i ett EU-land och vars värdepapper på balansdagen är noterade på en reglerad 

marknad i en medlemsstat i enlighet med de villkor som fastställs i artikel 1.13 i direktiv 

93/22/EEG om investeringstjänster på värdepapperområdet. (SOU 2003:71)När en tillgång 

värderas till verkligt värde i redovisningen ska den primärt värderas till det värde den skulle 

kunna säljas för på en öppen marknad på samma datum som värderingen äger rum. 

I p. 5 (IFRS 13) står det skrivet att IFRS 13 tillämpas när en annan IFRS kräver eller tillåter 

värdering till verkligt värde eller upplysning om värdering till verkligt värde. Detta innebär att 

IFRS 13 ska tillämpas i samband med det som står skrivet i IAS 41. 

Enligt p. 3 (IFRS 13) och p. 61 (IAS 41) ska företaget använda en annan värderingsteknik 

som maximerar användningen av tillämplig observerbar indata och minimerar användingen av 

icke observerbar data om en identisk tillgång eller skuld inte är observerbart vid 

värderingstidpunkten. Eftersom värderingen är marknadsbaserad gör den med de antaganden 

som marknadsaktörerna skulle göra vid prissättning av den tillgång eller skuld som ska 

värderas med inräknad risk. Vidare står det i p. 3 (IFRS 13) att en avsikt att inneha en tillgång 

eller reglera eller på annat sätt fullgöra en skuld saknar relevans när det verkliga värdet ska 

fastställas. 

Den första metoden som även är den som föredras av IASB, är tillämplig om tillgången 

handlas direkt på en aktiv marknad. För att denna metod ska kunna tillämpas krävs att varor 

identiska med bolagets varor säljs på en aktiv marknad. Vidare måste den aktiva marknaden 

ifråga vara tillgänglig för företaget vid värderingstillfället (Ryan 2008). I detta fall värderas 

tillgången till det pris som den säljs för på den etablerade, aktiva marknaden. För att en 

marknad ska kunna anses som en aktiv marknad och därmed kunna användas i detta ändamål 

krävs det att marknaden har allmänt tillgänglig prisinformation, att den har intresserade 



 

25 

 

köpare och att handeln på marknaden i första hand avser produkter liknande den produkt som 

bolaget vill värdera (IFRS 13). 

Om en sådan aktiv marknad inte är tillgänglig för bolaget och dess tillgång vid 

värderingstillfället har bolaget möjlighet att istället använda sig utav direkt eller indirekt 

observerbar marknadsdata - det andra steget i hierarkin (Lindsell 2005; IFRS 13; Ryan 2008). 

Till den första kategorin hör priset på en liknande tillgång på en aktiv marknad alternativt en 

identisk tillgång på en inaktiv marknad (IFRS 13). Priset på en identisk tillgång på en numera 

inaktiv marknad kan vara mycket relevant förutsatt att förutsättningarna för det värderande 

bolaget inte skiljer sig åt nämnvärt från när tillgången prissattes på den inaktiva marknaden 

(IFRS 13). Om priset på en liknande tillgång på en aktiv marknad används måste priset 

anpassas till för att reflektera skillnaderna mellan tillgången på marknaden och tillgången som 

ska värderas (IFRS 13). Till den andra underkategorin i detta steg hör att företaget använder 

sig utav någon form utav jämförelseindex eller empiriskt bevisbara korrelationer (IFRS 13; 

Ryan 2008). En bondgård som vill värdera nötkreatur kan därmed göra det genom att använda 

rådande kilopris för nötkött som index/korrelation. 

Det tredje och sista alternativet i hierarkin är att använda sig av andra icke-observerbara 

estimat som bolaget själv tillhandahåller (Ryan 2008). Denna ska användas om inga aktiva 

eller inaktiva marknader finns för liknande eller identiska tillgångar.  Här kan det till exempel 

handla om kassaflödesmodeller och nuvärdesberäkningar (IFRS 13). Här prissätts därmed 

tillgången efter en modell snarare än efter faktisk marknadsinformation även om modellen 

som används bör utgå från liknande antagen som marknaden skulle gjort (Ryan 2008). Denna 

metod anses generellt vara den minst exakta, och mest kostsamma metoden som också öppnar 

upp för allra mest subjektiva bedömningar från det värderade företagets sida (Herbohn och 

Herbohn 2006; Lindsell 2005; Ryan 2008). Eftersom skogsbolag vill värdera sin växande 

skog, åratal innan dess faktiska försäljning - en försäljning som dessutom sker när tillgången 

har en helt annan beskaffenhet än vid värderingen - är denna tredje metod mycket vanlig vid 

värdering av biologiska tillgångar under just deras tillväxtfas (Lindsell 2005). 

Detta kommer sig av att tillgången som värderas (plantan) är väsenskilt annorlunda än den 

form tillgången kommer att ha när den säljs (ett fullvuxet träd). Dessutom använder sig de 

flesta skogsbolag av omsättningstider för sina skogstillgångar om cirka 100 år eller mer 

eftersom det tar väldigt lång tid för en trädplanta att växa upp till ett färdigt träd.(Carlson och 

Hoffman 2011; Svensson, Nylen och Gunnevik 2008) 
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I p. 12 (IAS 41) står det skrivet att en biologisk tillgång när den redovisas för första gången 

och per varje rapportperiods slut ska värderas till verkligt värde efter avdrag för 

försäljningskostnader om det verkliga värdet kan anses beräknas på ett tillförlitligt sätt. Om en 

biologisk tillgång inte kan anses beräknas på ett tillförlitligt sätt på grund av att noterade 

marknadspriser inte finns tillgängliga eller på grund av att andra värderingar till verkligt värde 

anses vara uppenbart otillförlitliga står det skrivet i p. 30 (IAS 41) att den biologiska 

tillgången i detta fall ska värderas till anskaffningsvärdet efter avdrag för alla ackumulerade 

avskrivningar och alla ackumulerade nedskrivningar. 

När verkligt värde ska beräknas finns det tre ansatser som kan tillämpas. Vilken ansats som 

tillämpas beror på omständigheterna. Den första ansatsen benämns marknadsansatsen och är 

en värderingsteknik där priser eller annan relevant information som genereras av 

marknadstransaktioner med identiska eller liknande tillgångar och skulder används som 

utgångspunkt för värdering av priset B 5. (IFRS 13). 

Den andra ansatsen benämns kostnadsansatsen och den ska återspegla anskaffningsvärdet, det 

vill säga det belopp som skulle behövas för att ersätta en tillgångs tjänstekapacitet. B 8. (IFRS 

13) 

Den tredje ansatsen benämns avkastningsvärdeansatsen och används genom att en omräkning 

av framtida belopp (exempelvis kassaflöden eller intäkter och kostnader) till ett nuvärde 

(diskonterat värde). Syftet med avkastningsvärdeansatsen är att värderingen till verkligt värde 

ska återspegla marknadens nuvarande förväntningar om framtida belopp. B 10. (IFRS 13) 

Enligt B 13. (IFRS 13) finns det en rad komponenter som används vid beräkning av nuvärde, 

komponenterna används för att få fram en diskonteringssats som följaktligen används för att 

sammankoppla framtida belopp med ett nuvärde. Den nuvärdesteknik som används fångar 

alla följande delar sett från marknadsaktörernas perspektiv vid värderingstidpunkten: 

 Framtida kassaflöden för den tillgång som värderas uppskattas 

 Osäkerheten i kassaflödena kopplat till variationer i tidpunkt och storlek uppskattas 

 Riskfri ränta 

 Risken att bära kassaflödena beroende på osäkerhet (riskpremie) 

 Andra faktorer som marknadsaktörerna skulle ta hänsyn till under givna 

omständigheter 



 

27 

 

Vidare styrs tillämpningen av nuvärdesteknikerna som används för värdering till verkligt 

värde av en samling allmänna principer enligt B 14. (IFRS 13). De kassaflöden och de 

diskonteringssatser som används ska återspegla de antaganden som marknadsaktörerna skulle 

använda vid en prissättning av tillgången enligt B 14. a. (IFRS 13) och endast hänsyn till 

faktorer som är hänförliga till den värderade tillgången ska tas med. B 14. b. (IFRS 13). 

 

För att dubbelräkning eller att riskfaktorer inte beaktas ska diskonteringssatserna återspegla de 

antaganden som överensstämmer med dem som finns inneboende i kassaflödena. Det betyder 

att en diskonteringssats som återspeglar osäkerheten i förväntningarna om framtida inställda 

betalningar må vara relevant när det rör sig om avtalsenliga kassaflöden för lån (justerad 

diskonteringssats) men inte vid beräkning av förväntade kassaflöden (förväntat nuvärde) från 

exempelvis skogstillgångar eftersom dessa kassaflöden redan återspeglar osäkerheten med 

framtida betalningsinställelser. Diskonteringssatsen ska stämma överens med den risk som 

finns i de förväntade kassaflödena. B 14. c. (IFRS 13) 

De antaganden som görs kring kassaflöden och diskonteringssatser ska överensstämma 

internt. Med det menas att nominella kassaflöden som innefattar inflationseffekten ska 

diskonteras till en ränta som tar inflationseffekten i beräkning, den nominella riskfria räntan 

ska då användas. Vidare innebär detta att en diskonteringsränta som utesluter 

inflationseffekten ska användas vid beräkning av reala kassaflöden B 14 d. (IFRS 13). 

Slutligen ska diskonteringssatserna överensstämma med de underliggande ekonomiska 

faktorerna för kassaflödets valuta. B.14. e. (IFRS 13) 

Vidare framgår det i B. 25 och B. 26 (IFRS 13) att det finns två ansatser av tekniken med 

förväntat nuvärde som kan användas: 

“Ansats 1 av tekniken med förväntat nuvärde justerar de förväntade kassaflödena för en 

tillgång enligt systematisk risk (dvs. marknadsriks) genom att dra av en riskpremie (dvs. 

riskjusterade förväntade kassaflöden).” 

“Ansats 2 av tekniken med förväntat nuvärde justerar däremot enligt systematisk risk (dvs. 

marknadsrisk) genom att tillämpa en riskpremie på den riskfria räntan.” 

Enligt B 29. (IFRS 13) ska nuvärdet i teorin bli detsamma oavsett vilken ansats som tillämpas 

vid fastställande av nuvärde. Vilken ansats som faktiskt används beror enligt B 30. (IFRS 13) 
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däremot på vilka förhållanden och omständigheter som är specifika för den tillgång eller skuld 

som värderas, vilka uppgifter som finns att tillgå och tillämpade omdömen. 

3.1.4 Kapitalmarknaden 

Stockholmsbörsen, formellt Nasdaq OMX Stockholm (OMXS) hade 269 aktiebolag noterade 

för handel under 2014 för ett sammanlagt börsvärde av 5 322 698 MSEK. Under helåret 2014 

genomfördes i genomsnitt 187 344 affärer för ett värde av 13 115 MSEK varje dag under 

börsens 250 handelsdagar. (Nasdaq OMX 2015a) 

De tre undersökta skogsbolagen hade som jämförelse ett sammanlagt börsvärde på 195 346,15 

MSEK vid deras sista kvartalsrapporter för 2014 fördelat enligt följande
1
: 

 SCA AB: 143 701,44 MSEK 

 Holmen Skog AB: 23 892,76 MSEK 

 Bergs Timber AB: 308,58 MSEK 

 

Figur 2: De undersökta skogsbolagens börsvärde i förhållande till hela OMXS 

Därmed utgör dessa skogsbolag tillsammans ungefär 3 procent av det samlade börsvärdet på 

Stockholmsbörsen. 

                                                 
1
 Hämtat från respektive bolags kvartalsrapport för fjärde kvartalet 2014 
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OMXSPI är ett sammanvägt index över samtliga aktier på Stockholmsbörsen och kommer att 

användas som det primära jämförelseindexet i denna studie(Nasdaq OMX 2015-03-05). 

Nedan ses kursutvecklingen årsvis för de tre undersökta skogsbolagen jämfört med OMXSPI 

under perioden 2003-2014. 

 

 

Det är viktigt att beakta att priset på de undersökta bolagens aktier även påverkas av en 

myriad av variabler utöver de som undersöks i denna studie. Den allmänna konjunkturen och 

makroekonomiska läget såväl som det rådande humöret på aktiemarknaderna i både Sverige 

och omvärlden påverkar bolagens aktievärden oavsett vilken data bolagen presenterar i sina 

bokslut. Även nuvarande räntenivåer samt rådande lagar och regler som inverkar på bolagens 

verksamhet påverkar deras aktiekurser. (Butler 2005; Lang och Scholz 2015; OMX Nordic 

2015-02-27) 

Sådan påverkan kallas systematisk risk och ligger utanför företagens kontroll (Butler 2005; 

Lang och Scholz 2015). Det är därför viktigt att vara medveten om att bolagens aktiekurser 

kan variera över tid utan att ny data offentliggjorts av bolagen. 

3.1.5 Lagar och regler 

Den svenska värdepappersmarknaden övervakas primärt av FI (Finansinspektionen) som 

ansvarar för “tillsynen, regelgivningen och tillståndsprövningen” för finansiella marknader 

och finansiella företag (1 § SFS 2009:93).  Under senare år har många regler som tidigare 

fallit inom ramen för självreglering numera lagfästs (finansinspektionen 2013). I huvudsak 

regleras aktiebolagens informationsplikter av Aktiebolagslagen (ABL 2005:551) samt Lagen 

Figur 3: De undersökta skogsbolagens kursutveckling över tid 
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om värdepappersmarknaden (LV 2007:528). Medan FI ansvarar för tillsyn och regelgivning 

är det viktigt att bemärka att FI inte beslutar om ett bolags aktier ska få tas upp till handel på 

en reglerad börs, detta faller istället till börsen självt (Finansinspektionen 2013). En annan 

viktig detalj är att ett bolag vars aktier handlas på börsen ingår i ett avtal med börsen ifråga, 

därmed bolaget av offentliga lagar och regler - utan även av de regelverk som börsen har ställt 

upp (Finansinspektionen 2013). 

Ett företag som har fått tillstånd av FI att driva “en eller flera reglerade marknader för handel 

med värdepapper” kallas börs (Finansinspektionen 2013 s7). I Sverige finns det idag två 

börser som kan ta upp aktier till reglerad handel: Nasdaq OMX Stockholm och Nordic 

Growth Market (NGM) (Finansinspektionen 2013). Begreppet reglerad marknad definieras 

som nedanstående i Lag om värdepappersmarknaden: 

“ett multilateralt system inom EES som sammanför eller möjliggör sammanförande av ett 

flertal köp- och säljintressen i finansiella instrument från tredje man - regelmässigt, inom 

systemet och i enlighet med icke skönsmässiga regler - så att detta leder till avslut” (1 kap. 5 § 

20. LV 2007:528) 

Bolag vars aktier handlas på en reglerad marknad har högre krav att leva upp till än 

motsvarande bolag på en oreglerad marknad. Bland annat måste ett bolag som handlas på en 

reglerad marknad: 

 upprätta koncernredovisningen enligt IFRS 

 offentliggöra kurspåverkande och regelbunden finansiell information 

 offentliggöra ändringar eventuella ändringar i antalet aktier och/eller röster 

 anmäla vilka personer som har insynsställning i bolaget samt förändringar rörande 

detta 

(Finansinspektionen 2013). 

Vilken information som måste offentliggöras enligt ovan regleras i Lagen om 

värdepappersmarknaden kap. 15 (LV 2007:528).  Samtliga bolag på upptagna till handel på 

börsen måste fortlöpande informera börsen om sin verksamhet. De måste också offentliggöra 

information rörande både sin verksamhet och värdepapperen som är “ av betydelse för 

bedömning av kursvärdet på värdepapperen” (15 kap. 6 § 3. LV 2007:528). Vidare måste 

även bolagen löpande informera om alla förändringar som sker i de rättigheter som innehavet 
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av värdepapperen ger. (LV 2007:528). Sådana förändringar kan till exempel vara hur många 

röster en aktie berättigar (Finansinspektionen 2013). 

 

Utöver detta måste bolag som har värdepapper upptagna till handeln på en reglerad marknad 

och samtidigt har Sverige som hemmedlemsstat även följa bestämmelserna i LV kap. 16 

(2007:528). Kap. 16 fastställer att bolagen måste offentliggöra sin årsredovisning och 

koncernredovisning samt halvårsrapporter som i sin tur måste granskas av revisor (LV 

2007:528). Vidare måste även bolagen offentliggöra en delårsredogörelse för varje halvår 

alternativt varje kvartal (LV 2007:528). Dessa delårsredogörelser ska innehålla uppgifter om: 

“väsentliga händelser och transaktioner under perioden samt en allmän beskrivning av 

utgivarens och dess dotterföretags ställning och resultat under perioden” (16 kap. 6 § LV 

2007:528).  

LV kap. 16 8 § föreskriver även att koncernredovisning ska ske i enlighet med IFRS enligt 

Europaparlamentets förordning 1602/2002 (SFS 2007:528). Hur informationen ska 

offentliggöras är även det reglerat i lag. All information som måste offentliggöras, ska göras 

“snabbt och icke-diskriminerande” för att säkerhetsställa att informationen når allmänheten i 

både Sverige och EES-området (Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet) så nära inpå 

samtidigt som möjligt (Finansinspektionen 2013, s8). I och med detta krävs det även att 

informationen sprids genom ett flertal informationskanaler så att informationen får en 

tillfredsställande spridning bland investerare som konsumerar olika informationskanaler 

(Finansinspektionen 2013). 

En intressant aspekt är det är börsen - som bolaget är noterat på -  som ansvarar för att 

övervaka att bolagen följer regler och lagar gällande offentliggörandet av information. 

Finansinspektionen ansvar sin tur istället för att börsen sköter denna övervakning korrekt 

(Finansinspektionen 2013). 

De undersökta bolagen i populationen faller under både kap. 15 och kap 16. i Lagen om 

värdepappersmarknaden då studien undersöker svenska skogsbolag (med Sverige som 

hemmedlemsstat) upptagna till handel på Stockholmsbörsen. Därmed är de skyldiga att 

redovisa sina årsredovisningar enligt IAS 41 som tidigare beskrivits. Som nämnts ovan 

innebär detta också att bolagen faller under Stockholmsbörsens egna regler och förordningar 

för att få vara listade där. 
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Stockholmsbörsens eget regelverk om bolagens informationsplikter och finansiella rapporter 

baseras till stor del på IFRS samt redan förekommande svensk och europeisk lagstiftning på 

området. Den huvudsakliga skillnaden är att regelverket ofta specificerar vad som krävs av 

bolagens informationsmässigt mer detaljerat (Nasdaq OMX 2015b). Framförallt beskriver 

regelverket rådande praxis på området och tar även upp exempel på hur ett företag bör går 

tillväga för att agera i enlighet med lagstiftningen och börsens regelverk.). 

3.1.6 Redovisningens värderelevans 

Den huvudsakliga faktorn bakom en akties värde är framförallt tillgång och efterfrågan på 

både aktier i allmänhet och på den specifika aktien i synnerhet (Nasdaq OMX; Hansson och 

Tedin 2007; Lang och Scholz 2015; Wärneryd 2001). Denna tillgång och efterfrågan påverkas 

i sin tur av en mängd variabler (Nasdaq OMX; Hansson och Tedin 2007; Wärneryd 2001). 

Wärneryd (2001) beskriver hur priset på en aktie framförallt ska ses som ett uttryck för vad 

investerare är villiga att betala för att äga en del av företaget. Priset är därmed beroende på 

vad för förväntningar investerarna har på företagets framtida lönsamhet (Wärneryd 2001). 

Priset på en aktie kommer därmed enligt Wärneryd (2001) snarare ur bolagets förväntade 

prestationer i framtiden, men dessa förväntningar byggs upp av information som beskriver 

dåtiden. Det är här redovisningen och dess värderelevans kommer in i bilden då information 

om hur bolaget har presterat kan hämtas härifrån (Hansson och Tedin 2007). 

Syftet med externredovisningen ur aktiemarknadens synvinkel är att tillgodose 

marknadsaktörers behov av information om bolagen för att dessa ska kunna fatta 

välinformerade investeringsbeslut (Thomasson, Arvidson, Lindquist, Larson och Rohlin 

2006). Bengtsson (2013) skriver att fokusen på utformningen av redovisningen i Sverige 

traditionellt sett har legat på möjligheten att användas som underlag till en korrekt beskattning 

av bolag. I och med anammandet av IFRS och redovisning av tillgångar till verkligt värde har 

detta fokus allt mer förskjutits mot att utgöra beslutsunderlag för investerare på 

aktiemarknaden, mycket likt det rådande synsättet i USA (Bengtsson 2013). 

“Om redovisningens olika variabler står i samklang med aktiekursen (börsvärdet) anses 

redovisningen som relevant” -Bengtsson (2012 s9). 

Att en akties värde inte förändras vid publiceringen av redovisningsdata behöver inte innebära 

att redovisningsdata inte har någon värderelevans, förändringar i priset sker endast om den 

publicerade data avviker från aktiemarknadens sammanlagda förväntningar. Om den 

publicerade data stämmer överens med vad marknadsaktörer förväntade sig är den 
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informationen redan tillgodoräknad i aktiens värde (Butler 2008; Wärneryd 2001). Därmed 

förekommer det också att även ett positivt bokslut kan ha negativ inverkan på ett företags 

aktievärde om bokslutet inte nådde upp till marknadens förväntningar och vice versa. 

För att ett redovisningsmått ska anses ha hög värderelevans ska förändringar i dess värde ha 

en stark korrelation med bolagets börsvärde (Bengtsson 2008; Bengtsson 2013). Med andra 

ord ska en förändring i redovisningsmåttets värde följas av en motsvarande procentuell 

förändring av bolagets börsvärde för att uppnå absolut värderelevans. 

Värderelevansforskningen har den effektiva marknadshypotesen som utgångspunkt, eftersom 

den förutsätter att marknaden åtminstone är halvstarkt effektiv för att den redovisningen ska 

kunna ha någon som helst inverkan på aktiekurser och därmed ha värderelevans (Skogsvik 

2002). 

3.1.7 Book-To-Market-förhållande 

Book-to-market förhållandet (BTM) är ett relativt enkelt mått där ett företags totala bokförda 

värde på tillgångar minus skulder (eget kapital) divideras med deras börsvärde. Grovt 

förenklat innebär detta att om ett bolags BTM är lägre än ett, anses bolaget övervärderat av 

aktiemarknaden, medan det är undervärderat om BTM är högre än ett. Därmed kan även BTM 

användas som ett enkelt värderelevansmått. Desto närmare ett, ett bolags BTM är, desto mer 

värderelevant för aktiemarknaden kan dess redovisning anses vara. (Donnelly 2014; Fama och 

French 1992; Plastira 2014) 

Donnelly (2014) skriver att ett högt BTM-värde (som kommer utav ett förhållandevis lågt 

börsvärde i förhållande till det bokförda värdet) signalerar att bolaget går med relativt måttlig 

vinst i förhållande till eget kapital eller uppfattas av marknaden att vara i någon form av 

trångmål.  Famas och Frenchs (1992) analys pekar mot ett liknande förhållande. Författarna 

menar vidare att ett högt BTM pekar på att företaget antingen är i trångmål nu eller står inför 

framtidsutsikter med låg framtida tillväxt enligt marknaden (Fama och French 1992). Fama 

och French (1992) pekar vidare på att även om det höga BTM-värdet kommer utav ett 

tillfälligt kursfall kan det leda till problem över lång sikt för mindre bolag då det förskjuter 

företagets förhållande mellan skulder och eget kapital. Billings och Morton (2001) delar upp 

och förklarar varför BTM sällan är lika med ett med hjälp av tre olika komponenter; 

1.bokföringen är ofta konservativ i sin värdering 
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2.viss tidsförskjutning finns mellan prisförändringar i aktien och den senast publicerade 

bokföringsdatan. 

3.övriga faktorer 

Generellt finns det ett flertal olika förklaringar bakom vad exakt det är som gör att ett bolag 

har ett visst BTM, men många studier pekar på att ett högre BTM kan förknippas med lägre 

framtida tillväxt utav bokförd vinst i förhållande till eget kapital (Donnelly 2014; Billings och 

Morton 2001; Fama och French 1992). Samtidigt pekar också studier -något motsägande- på 

att ett högt BTM ofta leder till stadigare -och ofta mer positiv- framtida kursutveckling för 

bolaget (Billings och Morton 2001; Plastira 2014; Fama och French 1992; Donnelly 2014). 

Billings och Morton (2001) menar att en förklaring till detta kan vara att tillväxtbolag är den 

vanligaste typen av bolag med lågt BTM (högt börsvärde i förhållande till bokfört värde). 

Sådana bolag har ofta väldigt höga förväntningar på sig och är därmed ofta högt värderade på 

aktiemarknaden i detta nu. Detta då marknaden har extremt höga förhoppningar på bolagens 

framtida tillväxt och vinstökningar redan inräknade i aktiens pris. Det här leder i sin tur till 

kraftiga kurskorrigeringar om/när de inte lyckas infria dessa högt ställda förväntningar 

(Billings och Morton 2001). Större, mogna bolag med något makligare tillväxttakt, men 

stabilare börsvärde, har därmed ofta ett relativt lågt BTM (Plastira 2014; Billings och Morton 

2001). 

Effektiva marknadshypotesen 

Fama (1991) förklarar att den effektiva marknadshypotesen baseras på antagandet om att 

värdet på ett finansiellt instrument reflekteras av all tillgänglig information om den förutsatt 

att informationskostnaden och handelskostnaden bortses. Vidare nämner han att den effektiva 

marknadshypotesen i sin renaste form är orealistisk eftersom kostnader för information och 

handel existerar i verkligheten. (Fama 1991) 

När den effektiva marknadshypotesen tillämpas delas en marknad in i tre former baserat på 

effektiviteten av den information som finns tillgänglig och dess påverkan på värdet på det 

finansiella instrumentet. Clarke, Jandik och Mandelker (2001) förklarar baserat på Fama 

(1991) att en marknad kan vara svagt effektiv vilket innebär att värdet på ett finansiellt 

instrument endast baseras på information kring det historiska värdet, en central tanke knutet 

till hypotesen är att ingen investerare ska kunna profitera på denna information eftersom den 

redan reflekteras i priset. Trots detta försöker finansiella analytiker att profitera genom att 
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analysera information baserat på historiskt värde, denna typ av analys benämns teknisk 

analys. (Clarke, Jandik och Mandelker 2001) 

Vidare beskriver Clarke et. al. (2001) genom Fama (1991) att en halvstarkt effektiv marknad 

baseras värdet på ett finansiellt instrument på all tillgänglig publik information. Detta betyder 

att inte bara på historiskt värde, utan också publik information som presenterats genom 

exempelvis årsredovisningar och pressmeddelanden påverkar värdet. Även makroekonomiska 

faktorer som inflation och graden av arbetslöshet kan ha effekt. (Clarke et al 2001) 

Slutligen förklarar Clarke et. al. (2001) med hänvisning till Fama (1991) att en marknad kan 

vara effektiv vilket i det här sammanhanget innebär att värdet på ett finansiellt instrument 

baseras på all existerande information, publik som privat. Utgångspunkten är att ingen ska 

kunna profitera varken på publik- eller privat information eftersom den redan återspeglas i 

värdet. En företagsledning kan exempelvis inte förvärva det egna företagets aktier tio minuter 

innan de publikt går ut med att de gjort ett lönsamt företagsförvärv och dra nytta av detta 

eftersom företagsförvärvet redan finns medräknat i aktiepriset. (Clarke et al 2001) 

Teknisk och fundamental analys 

Analytiker använder sig framförallt av två väsentligt skilda metoder när de försöker förutspå 

ett finansiellt instruments framtida värdeutveckling; teknisk eller fundamental analys. Vilken 

metod de använder visar på vilka antagen de gör angående hur pass effektiv marknaden de 

verkar i är (Butler 2008). 

En person som använder sig utav teknisk analys försöker förutspå ett finansiellt instruments 

framtida kursutveckling genom att använda sig utav tekniska indikatorer som flytande 

medeltal, relativt styrkeindex eller andra korrelationer och/eller heuristisk analys (Silva, 

Neves och Horta 2015; Butler 2008). Syftet med dessa verktyg är att hitta och utnyttja 

rådande trender som priset på en viss tillgång följer - för att därmed kunna “köpa sig in” i när 

pristrenden är uppåtgående och sälja när trenden sedan vänder neråt (Pätäri och Vilka 2014). 

Tekniska analytiker försöker därmed hitta och använda sig utav återkommande mönster i 

prishistoriken och/eller handelsvolymen för att därmed kunna koordinera sina köp- och 

säljbeslut tidsmässigt med kursutvecklingen (Butler 2008; Pätäri och Vilska 2014). Därmed 

saknar ett företags redovisning i stort sätt värderelevans för någon som endast använder sig av 

teknisk analys. För en teknisk analytiker är med andra ord det redovisade värdet på 

exempelvis Holmen ABs skogstillgångar irrelevant, likaså spelar det egentligen ingen roll 
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huruvida Holmen AB ens är ett skogsbolag eller en biltillverkare då ren teknisk analys endast 

berör historisk kursutveckling och handelsvolym (Pätäri och Vilka 2014; Hansson och Tedin 

2007). 

En analytiker som istället använder sig utav fundamental analys försöker förutspå finansiella 

instruments kursutveckling genom att använda sig utav underliggande ekonomiska data för 

det finansiella instrument de investerar i (Butler 2008; Fung, Su och Zhu 2010). Fundamental 

analys har visat sig vara väldigt framgångsrikt vid investeringar med långa tidshorisonter 

(Butler 2008). En investerare i företagsaktier som använder sig utav fundamental analys 

använder sig därför av rapporter och årsredovisningar från företagen han är intresserad av - 

såväl som kvantitativ och kvalitativ data om deras affärsmodell och omgivande 

marknadsfaktorer - för att bedöma deras inneboende värde (Bachireddy och Horowitz 2013; 

Fung, Su och Zhu 2010). 

Nästa steg är sedan att hitta företag vars aktievärde understiger det inneboende värdet 

investeraren bedömer att företaget har. Därmed följer att redovisningsdata har en mycket hög 

värderelevans för en sådan investerare. 

Butler (2008) argumenterar därmed för att någon som använder sig utav fundamental analys 

därmed utgår från att marknaden inte är halvstark effektiv, eftersom all allmäntillgänglig 

information då redan hade avspeglat sig i priset - och därigenom omöjliggjort metoden att 

hitta företag som för nuvarande är prissatta lägre än vad deras underliggande data gör 

gällande. 

3.1.8 Systematisk risk och omvärldsfaktorer 

Aktier kan även sjunka och öka i värde utan att bolagets egna prestationer har förändrats eller 

försämrats. Faktorer utanför bolagens egna kontroll och redovisning, det vill säga 

omvärldsfaktorer, har med andra ord också en inverkan på vad investerare är villiga att betala 

för en aktie. Sådana faktorer kan vara rådande inflation, ränteläge, branschförhållanden och 

lagstiftning (Nasdaq OMX; Hansson och Tedin 2007; Lang och Scholz 2015; Wärneryd 

2001). Därmed innebär detta att en stor påverkan på priset kommer från variabler som saknar 

direkt värderelevans till bokföringen. Sådana omvärldsfaktorer utgör en så kallad systematisk 

risk för en investerare. Benämningen kommer ifrån att det är risker som påverkar hela det 

finansiella systemet och inte enbart just den aktie investeraren äger. Risker/faktorer som 

påverkar endast bolaget ifråga kallas istället för osystematiska risker. (Butler 2008). 
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Den omvärldsfaktor som har den enskilt största påverkan på ett bolags aktievärde är det 

rådande ränteläget i landets ekonomi (Hansson och Tedin 2007; Lioui och Maio 2014; Patton 

2014). I Sveriges sätts ränteläget av Riksbanken genom reporäntan. Riksbanken bestämmer 

räntenivån med hänsyn till de rådande ekonomiska förhållandena i både Sverige och 

omvärlden, främst med inflationsmålet på två procent som riktmedel. Det vill säga med målet 

att hålla inflationsnivån i Sverige runt cirka två procent. (Sveriges Riksbank 2011; Sveriges 

Riksbank 2012a) 

Lägre räntor leder till en högre inflation genom att mängden pengar i omlopp ökar genom de 

ökade lånen, investeringarna och börskurserna. Därmed sjunker värdet på valutan eftersom 

tillgången på den ökar. En allt för hög inflation är skadlig för nationalekonomin då pengars 

värde riskerar att urholkas vilket leder till instabila marknader, förlorad realinkomst för 

lönetagare och andra skadliga effekter (Sveriges Riksbank 2011; Sveriges Riksbank 2012a). 

På samma vis leder en negativ inflation (deflation) till att priserna kommer att vara lägre i 

framtiden än vad dem är idag. Detta medför att företag och privatpersoner väntar med inköp 

eftersom det kommer vara billigare i framtiden. Det leder då i sin tur till än lägre ekonomisk 

aktivitet och ännu lägre inflation. Därmed riskerar landet att fastna i en ond cirkel av deflation 

som kan vara mycket svår att bryta (Sveriges Riksbank 2012a) 

På grund av detta finns det inte en fast lämplig nivån att hålla räntan på för Riksbanken, 

istället justeras räntan beroende på om Riksbanken vill höja eller sänka inflationen. (Sveriges 

Riksbank 2011; Sveriges Riksbank 2011b; Sveriges Riksbank 2014) 

Det räntan huvudsakligen styr är enkelt sagt priset på kapital, desto lägre ränta desto billigare 

blir det att låna pengar (Hansson och Tedin 2007;Sveriges Riksbank 2014; Affärsvärlden 

2015). Detta har flera följdeffekter. Vid en lägre ränta kan bolagen låna kapital för 

investeringar till en lägre kostnad. Dessa ökade investeringar bör därmed i långa loppet 

medföra ökade inkomster för bolagen vilket i sin tur leder till högre värderade bolag på börsen 

(Affärsvärlden 2015; Hansson och Tedin 2007; Rubil 2014). 

Samtidigt kan även investerare låna kapital att investera till en lägre kostnad än innan 

räntesänkningen - ceteris paribus vilket därmed driver på ökade investeringar i aktier och 

andra tillgångar (Affärsvärlden 2015; Sveriges Riksbank 2014; Rubil 2014). En lägre 

räntenivå har även följden att kapital flyttas från räntebärande konton och obligationer till 

börsen istället eftersom avkastningen på dessa sjunker tillsammans med räntan. Sammantaget 

medför detta en ökad efterfrågan på aktier och en ökad ekonomisk aktivitet vilket även det 
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leder till högre aktiepriser och inflation. (Affärsvärlden 2015; Hansson och Tedin 2007; Rubil 

2014). 

Det motsatta sker om räntan istället går upp, vilket då allt som oftast leder till sjunkande lån, 

investeringar och flytt av kapital från aktiemarknaden till räntebärande instrument - och 

därmed i förlängningen även sjunkande börskurser, ekonomisk aktivitet och lägre inflation. 

För (Patton 2014; Hansson och Tedin 2007; Sveriges Riksbank 2011; Sveriges Riksbank 

2012a). 

Sammantaget gör detta att nivån på reporäntan har en stark negativ korrelation med 

Stockholmsbörsens värdeutveckling. Denna uppsatts kommer därför att använda sig av den 

rådande räntenivån i Sverige som en form utav proxy-variabel för det makroekonomiska läget 

och systematisk risk i analysen av skogsbolagens redovisning och dess värderelevans. 

3.1.9 Finanskrisen 

Den finansiella kris som drabbade världen 2008 kan påstås bero på en övertro på rationellt 

handlande hos individer och stabila finansiella marknader. Krugman (2009) hävdar att 

ekonomer som grupp gav för mycket tilltro till ekonomiska modeller där finansiella kriser inte 

togs i beräkning. (Krugman 2009) Cabral (2013) hävdar att krisen förmodligen bland annat 

uppstod på grund av bankernas växande skuldsättningsgrad och en sårbar likviditetsstruktur 

bestående av en ökad missanpassning mellan tillgångar och skulders likviditetsrisk med syfte 

att öka vinstmarginaler. (Cabral 2013) 

En tänkbar anledning till bankernas växande balansräkningar nämner Cabral (2013) kan bero 

på förändrad lagstiftning som skett mellan sent 80-tal och början av 90-talet med införandet 

av Basel I capital accord som reglerar hur bankerna ska hantera olika typer av risk 

tillsammans med att kravet på bankernas reservkvot och effektivt kapital påtagligt minskade 

vilket möjliggjorde en ökad skuldsättningsgrad. Den minskade reservkvoten innebar en ökad 

möjlighet för arbitrage-strategier med kapital. (Cabral 2013) 

Cline (2010) tar upp ett antal potentiella orsaker till krisen där den amerikanska 

bostadsmarknaden benämns som en av orsakerna till krisen. Den andra orsaken som Cline 

(2010) tar upp var de amerikanska investmentbankernas sätt att lånefinansiera sina 

verksamheter. En tredje potentiell orsak till krisen beskriver Cline (2010) var de amerikanska 

finansiella institutionernas nya sätt att hantera finansiella kontrakt som ledde till en ökad 

systematisk risk. (Cline 2010) 
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Sammanfattat kan bakgrunden till den globala finanskrisen ligga i den amerikanska 

bostadsmarknaden med stigande bostadspriser och subprime-lån där hushåll beviljades bolån 

trots att de egentligen inte var kvalificerade för det. Detta ledde vidare till att hushållen fick 

problem med amorteringar och räntor och var därför tvungna att sälja sina bostäder. 

Bostadspriserna hade vid det här laget sjunkit under inköpspriset vilket innebar att 

kreditgivarna inte fick tillbaka sina fordringar. Subprime-lånen hade vidare kombinerats med 

lån med låg risk till så kallade strukturerade produkter och sålts vidare på den finansiella 

marknaden där dessa värdepapper bedömts ha hög kreditvärdighet men som i själva verket var 

värdelösa på grund av lånetagarnas oförmåga att amortera sina lån. Osäkerheten kring dessa 

obligationer och därmed den ökade risken gjorde det svårare för kreditinstitut att finansiera 

sina verksamheter med värdepapper och de fick därför likviditetsproblem. Eftersom de 

strukturerade produkterna sålts globalt fick krisen i USA spridning globalt vilket resulterade i 

att bolåneinstitut och banker runt om i världen drabbades av konkurser eller statliga uppköp. 

(Karlsson och Neuman 2009). 

Konsekvenserna ovan bidrog till att Stockholmsbörsen 2008 sjönk med 41,96 procent. Utöver 

ovan nämnda orsaker skapade turbulensen oro bland vilket försvårade investeringsmöjligheter 

eftersom det för företagen blev svårare att låna. Detta resulterade i ökad arbetslöshet, minskad 

handel mellan företag och försämrad hushållsekonomi vilket även bidrog till att 

Stockholmsbörsen sjönk under 2008. (Bergsell 2008) En intressant frågeställning är om och i 

så fall till hur stor grad den globala finanskrisen påverkade de svenska skogsbolagens 

aktievärden under den krisande perioden, vidare vore det intressant att få en uppfattning om 

hur finanskrisen påverkade redovisningsinformationens värderelevans under 2008. 

Figur 4: Stockholmsbörsens utveckling under 2006-2015. Hämtad från www.avanza.se 
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3.2 Teoretisk referensram 

3.2.1 Institutionell teori 

I denna studie tillämpas institutionell teori i syfte att söka förklaringar på hur det kommer sig 

att samtliga svenska skogsbolag har valt samma tillvägagångssätt för värderingen av sin skog. 

Detta är av särskilt intresse då samtliga svenska skogsbolag har valt samma värderingsmetod 

trotts att ett flertal olika metoder är tillåtna under IAS 41 (Carlsson och Hoffman 2011; 

Arvidsson och Bordowski 2010). 

Inom institutionell teori förutsätts aktörer inte verka självständigt, aktörerna antas istället vara 

sammankopplade med olika organisatoriska områden som i sig är aggregerade i samhällena 

de verkar i. Samspelet leder till att aktörerna eftersöker legitimitet i samhället för att 

säkerställa sin fortsatta existens. (Sellers, Fogarty och Parker 2012) 

Institutionell teori försöker besvara hur sociala strukturer som scheman, regler, normer och 

rutiner etableras och får auktoritet över hur individer och organisationer anses ska bete sig 

(Ali-Hassan 2014; Sörling 2002). Denna teori ifrågasätter ekonomistyrningens roll och har en 

utgångspunkt i att organisationer inte endast bör sträva efter effektivitet utan även bör vara 

legitimitetssökande (Sellers et al 2012) Denna teoris grundtes är att regler och normer skapas 

gemensamt i samhällen för att sedan institutionaliseras in i organisationers och individers 

beteenden (Baxter och Chua 2003). Till sådana institutionaliserade beteenden hör 

ekonomistyrningen i stort. Redovisning, budgetering och revision är samtliga 

institutionaliserade beteenden som anammats av bolag och individer (Baxter och Chua 2003; 

Sörling 2002). Redovisning och budgetering ses här som rationaliserade myter som skänker 

legitimitet till sina användare och deras handlingar (Baxter och Chua 2003). Det vill säga: de 

är anammade inte för att de facto gör bolagen effektivare - utan för att de skänker bolagen en 

image av effektivitet (Baxter och Chua 2003; Carruthers 1995; Sörling 2002). 

Därmed är anledningen till varför ett företag redovisar - eller gör det på ett visst sätt - inte 

alltid att det är en förutsättning för att driva bolaget effektivt eller andra tekniska krav. Istället 

har dessa rationaliserade myter anammats av bolaget för att dess omvärld förväntar sig det av 

dem (Baxter och Chua 2003; Carruthers 1995). En annan anledning kan helt enkelt vara att 

bolagen anammar vissa metoder på grund av att en ledande organisation på deras område 

redan anammat dem (Baxter och Chua 2003). Det kan till exempel handla om ett mindre IT-

bolag som börjar med samma form av budgetering eller planering som Google använder för 

att därmed kunna åtnjuta en del av Googles upparbetade legitimitet. 
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Detta fenomen kallas isomorfism och innebär att organisationer strävar efter att efterlikna 

varandra - både medvetet och omedvetet (Baxter och Chua 2003; Sörling 2002). Den främsta 

anledningen till detta är organisationers sökande efter ovan nämnda legitimitet (Sörling 2002; 

Carruthers 1995). De metoder, tekniker och regler som de största och mest framgångsrika 

bolagen använder ges legitimitet av dessa bolags framgång - om de fungerar för dessa bolag, 

förutsätts det att de är effektiva och främjar effektivitet och goda resultat (Sörling 2002). 

Därmed anammar mindre organisationer dessa strukturer och de sprids genom samhället 

(Sörling 2002). Det händer då att sådana strukturer/metoder ibland inte anammas mer än 

symboliskt, mest för att organisationerna ska kunna visa att de utför dem (Carruthers 1995; 

Sörling 2002). Till den senare kategorin kan ibland miljöarbete eller välgörenhetsaktiviteter 

räknas: bolagens faktiska effektivitet blir ju inte bättre utav deras utförande, men det skänker 

dem legitimitet i allmänhetens ögon. 

Ett närmast omvänd förhållande kan även förekomma, när organisationer sedan länge har haft 

vissa regler, normer och strukturer och sedan använder rationaliserade myter för att 

rationalisera de val de redan gjort (Carruthers 1995). Carruthers (1995) exemplifierar detta 

genom en VD som effektiviserar en fabrik och avskedar stora delar av arbetsstyrkan för att få 

mer utrymme till höjd egen ersättning - och sedan rationaliserar detta med hjälp av 

redovisning enligt GAAP för att kunna påvisa en ökad vinst och därmed utdelning till övriga 

aktieägare. Därmed menar Carruthers (1995) att många av dessa rationaliserade myter har 

uppkommit genom en form av maktspel. Individer och organisationer med makt har aktivt 

försökt att skapa och påverka rationaliserade myter för att därigenom befästa sin maktposition 

(Carruthers 1995). Som exempel räknar Carruthers (1995) upp hur revisorer och 

verksamhetschefer varit med och utformat bokföringslagar och revisionsregler för att kunna 

använda dessa till sin fördel - det är ju väldigt praktiskt för en revisor att det är lagkrav på att 

publika aktiebolags bokföring ska revideras. På samma vis är det fördelaktigt för chefer, 

företagsägare och andra arbetsgivare att kunna använda sig utav budgetering och redovisning 

som rationaliserade myter, för att därigenom kunna visa på fakta som rättfärdigar deras beslut 

(Carruthers 1995). 

Dessa strukturer och rationaliserade myter upprätthålls av de aktörer som verkar enligt dem 

och i dem. När nya medlemmar (till exempel en ny Controller på ett bolags 

ekonomiavdelning) tillkommer till organisationen lärs de upp av de äldre medlemmarna till 

att upprätthålla dessa normer och regler. Om tillräckligt lång tid får passera utan att normerna 

eller reglerna ändras eller utmanas, cementeras de i organisationen och blir en del av den och 
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ibland till och med samhället i stort. Därmed är institutionaliserade normer och regler väldigt 

svåra att förändra radikalt efter att de blivit för-givet-tagna av organisationsmedlemmar 

och/eller samhället i stort (Ali-Hassan 2014). 

Sörling (2002) menar att de finns flera sådana starka rationaliserade myter i bolag och deras 

syn på ekonomistyrning. Sörling (2002) pekar på hur dessa myter nästan aldrig ifrågasätts av 

människor yrkesverksamma inom ekonomistyrning och därmed har blivit för givet tagna. 

Bland dessa räknar Sörling (2002) upp att: 

 Det är effektivast och därmed mest önskvärt att styra organisationer med hjälp utav 

verktyg förknippade med traditionell ekonomistyrning. 

 Ekonomistyrningen ger med sin redovisning och inriktning på mätbarhet en illusion av 

exakthet och precision - även om detta kanske inte återspeglas i den praktiska 

verkligheten. 

 Inom ekonomistyrningen finns det en en stark tilltro till marknadsmekanismer och det 

anses att tillgång och efterfrågan samt marknadens osynliga hand är det som bäst 

bestämmer hur organisationer ska vara utformade. 

     3.7.2 Agent-teorin 

Denna teori kommer att appliceras i studien i syfte att söka förklaringar till det godtyckliga 

uppvärderande av biologiska tillgångar som enligt bland andra Peter Malmqvist och Lars 

Kjellberg (citerade i Neurath 2011) förekommer i skogsindustrin.  

Agent-teorin beskrivs av Teh (2009) som en teori som är väl utbredd bland olika 

forskningsområden. Teorin har på senare tid fått fäste i ämnen som redovisning, 

företagsekonomi, statsvetenskap, marknadsföring för att nämna några. (Teh 2009) 

I korthet beskriver agent-teorin förhållandet och den medföljande intressekonflikten mellan 

ett bolags ledning och dess ägare (Butler 2008; Teh 2009).  Kaplan och Atkinson 1998 

definierar förhållandet som följande: 

“An agency relationship exists where one party (the principal) hires another party (the agent) 

to perform a service that requires the principal to delegate some decision-making authority to 

the agent.” 
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Enligt Agent-teorin förutsätts individer vara rationella, eftersträva maximal nytta och deras 

handlingar förutsätt att drivas av självintresse (Teh 2009). Antaganden som dessa möjligtvis 

kan förklara varför Agent-teorin blivit tillämplig för många olika discipliner. 

Förhållandet som beskrivs ovan berör inom redovisningsteori vanligast förhållandet mellan 

aktieägare och ledning men det kan även beröra förhållandet hos medarbetare emellan. Vidare 

förutsätts parterna vara rationella, sträva efter maximal nytta men ha olika riskpreferenser, 

agenten förutsätts vara riskaversiv och principalen förväntas vara riskneutral. (Teh 2009) 

Allt sedan börsbolagens födelse är bolagets chef numera sällan dess ägare. Istället är även den 

verkställande direktören och den övriga ledningen bland de anställda i bolaget (Butler 2008). 

Ledandet av bolaget sköts därmed av direktörer som inte nödvändigtvis äger aktier eller andra 

delar i bolaget (Fama 1980). Ledningen agerar därmed som agenter åt bolagets faktiska ägare, 

anställda med syftet att maximera ägarnas avkastning från bolaget (Butler 2008; Fama 1980). 

Men eftersom ledningen är avskild från ägarna kan de även ha egna mål och intressen i 

bolaget (Butler 2008; Puxty 1998). 

Dessa mål behöver således inte alltid stämma överens med ägarnas vilket kan skapa 

intressekonflikter mellan agenterna och bolagets ägare (Fama 1980). Detta problem kan bli 

extra tydligt om ägarna inte skapar incitament för ledningen att ha sina mål i linje med 

ägarnas (Fama 1980). Incitament kan i denna kontext innebära att ledningen erbjuds 

aktieoptioner eller bonusar vars storlek är knutna till bolagets ekonomiska ställning och 

utveckling (Teh 2009). Enligt agentteorin beror dessa skilda mål på att ett bolag inte bör ses 

enligt den klassiska modellen, som en organisation med ett gemensamt ekonomiskt mål som 

den rationellt försöker uppnå (Fama 1980). Istället ses bolaget som utgjord av en lös 

sammanslutning av individer och grupper, alla med egna mål. Dessa mål försöker dock 

individerna och grupperna rationellt uppnå enligt klassisk ekonomisk modell, vilket i sin tur 

är det som skapar intressekonflikterna i bolaget mellan ägare och agenter (Fama 1980). 

Därmed finns det en risk att ledningen med vilja agerar på ett sådant sätt att det skadar 

aktieägarnas avkastning från bolaget i syfte att maximera sin egen avkastning (Butler 2008; 

Fama 1980; Holmström 1979). Detta för ägarna skadliga beteende möjliggörs framförallt av 

informationsasymmetrin som råder mellan ägare och ledning, där ledningen är de som har 

direkt åtkomst till bolaget och dess förehavanden (Butler 2008; Holmström 1979). Därmed 

har ledningen en större insyn i bolaget samt möjlighet att direkt styra bolaget på ett för dem 

fördelaktigt sätt (Butler 2008). 
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Holmström (1979) skriver att det är mycket svårt att helt tillintegöra informationsasymmetrin 

i förhållandet mellan ledningen och ägarna i moderna aktiebolag. Eftersom ägarna mycket 

sällan aktivt arbetar inom organisationen blir det omöjligt att helt övervaka exakt vad 

ledningen gör. Vidare är det inte heller möjligt att i detalj styra vad ledningen får/inte får göra 

genom kontrakt eftersom mängden scenarion och möjliga handlingar är för stora. Därmed 

kommer det alltid finnas möjlighet för ledningen att i viss mån agera för att främja sina egna 

intressen. Av detta följer att det är av stor vikt att använda incitament för att likrikta 

ledningens mål med ägarnas. (Holmström 1979) 

Fama (1980) poängterar dock att ledningen och ägarna inte är direkta fiender. Både ledning 

och ägare har ofta många gemensamma intressen i bolaget. Att bolaget går med vinst och 

åtnjuter stadig tillväxt ligger även i ledningens intresse. Bland annat skadas en direktörs 

framtida karriärchanser om det bolag han/hon varit direktör i gått dåligt till följd av 

hans/hennes beslut - det kan tänkas att få vill anställa en direktör som tidigare drivit ett bolag i 

konkurs. En direktör eller chef bedöms med andra ord efter hur väl dennes företag eller 

avdelning presterat. Då avdelningens prestationer även påverkas av hur väl resten av bolaget 

presterar ligger det också i avdelningschefers intresse att deras kollegor från andra 

avdelningar presterar bra. Därmed finns det en intern övervakning inbyggd i ledningen där de 

själva övervakar varandra i enlighet med sina egna intressen, men till gagn för ägarna (Fama 

1980) 

Puxty (1998) utgår från en mer sociologisk synvinkel och menar att agent-teorin i sin renaste 

form är en libertariansk-konservativ analys av hur ekonomiska relationer påverkar 

ekonomiskt beteende. Detta grundar Puxty (1998) på samma slutsatser som Fama (1980) och 

Butler (2008) då han menar att agentteorin helt överger idén om organisationer som en 

sammanslutning av människor som gemensamt arbetar mot ömsesidiga mål (Puxty 1998). 

Istället beskriver Puxty (1998) hur organisationens alla anställda ses på individnivå som 

avtalsslutande parter - agenter. En organisation blir därmed inget mer än ett kluster av 

kontrakt, alla utställda av ägarna mot varje anställd (Puxty 1998). Att en organisation därmed 

endast är ett ting uppbyggt av individer -utan annan anknytning till organisationen och dess 

ägare än sitt anställningskontrakt- har en viktig framförallt viktig och omstörtande konsekvens 

(Puxty 1998). Nämligen att det helt förkastar föreställningen om direktörer och företagsledare 

som en del av organisationen, som i blind lydnad och helt osjälviskt alltid försöker fatta och 

genomföra de beslut som best gagnar ägarna av bolaget (Puxty 1998).  Istället måste en analys 
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av ett bolag enligt agent-teorin ta hänsyn till den ständiga intressekonflikten mellan ägare och 

dess agenter i form av ledning och direktörer (Puxty 1998). 

En konsekvens Fama (1980) också belyser samt bygger vidare på när han säger att det även 

ibland motsäger att direktörerna agerar som Homo economicus. Detta eftersom direktörerna 

har visats fatta beslut som leder till kortsiktig och snabb vinning snarare än optimal 

vinstmaximering - både för sig själva och för bolaget (Fama 1980). 

När ägarna på grund av ovanstående övervakar agenterna för att försäkra sig om att de agerar 

på ett sådant sätt som gagnar ägarnas avkastning från bolaget ger det upphov till 

agentkostnader (Butler 2008; Fama och Jensen 1983; Jensen och Murphy 1990). Det vill säga 

kostnader för bolaget som direkt kan härledas till processer eller funktioner vars huvudsakliga 

syfte är att övervaka och kontrollera ledningen (Butler 2008). Bland de mest effektiva sätten 

att säkerställa att ledningen agerar i enlighet med ägarnas intressen är att skapa symmetri 

mellan ledningen och ägarnas intressen (Butler 2008; Fama 1980). Detta görs enklast genom 

att knyta ledningens kompensation till hur väl företaget presterar (Butler 2008; Fama 1980; 

Fama och Jensen 1983). Detta kan till exempel ske genom att ledningen betalas i aktieposter 

eller har en provisionsdel av lönen som baseras på vissa nyckeltal som till exempel bolagets 

vinst, omsättning, tillväxt eller liknande (Butler 2008; Fama 1980). 

På detta sätt säkerställs att bolagets ledning agerar på det sätt som gagnar aktieägarna, 

eftersom det även gagnar ledningen. Ägarnas främsta källa till avkastning från ett bolag är 

dess aktiers värde. Till följd av detta vill ägarna att ledningen ska fatta sådana beslut som 

gagnar bolagets aktievärde. Genom att ledningens kompensation görs beroende av bolagets 

aktievärde likställs därmed ledningens mål med aktieägarna. Därmed behöver mindre energi 

läggas på att säkerställa att ledningens aktiviteter gagnar aktieägarna. Att betala ledningen i 

aktier eller på andra sätt knutna till börsvärde är dock även det en kostnad. Speciellt i det fall 

bolagets aktiekurs utvecklas positivt eftersom det leder till att ägarna måste betala ledningen 

mer än vad de hade behövt vid en fast lönesättning. (Butler 2008; Fama och Jensen 1983; 

Jensen och Murphy 1990) 

Även vid de fall där ledningen har intresse av att bolaget går bra likt beskrivet ovan, är det av 

yttersta vikt att en sådan kontroll finns på plats (Fama och Jensen 1983). Detta eftersom 

ägarnas avkastning från bolaget påverkas i större utsträckning än vad ledningens gör. Detta 

beror i sin tur på att ledningen ofta inte äger en lika stor andel av bolaget som de huvudsakliga 

ägarna (Fama och Jensen 1983; Jensen och Murphy 1990). I Jensen och Murphys (1990) 
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studie är medianinnehavet av det egna bolagets aktier hos direktörer endast 0,25 procent av 

det totala antalet aktier. Men också för att ledningen oftast erhåller andra kompensationer 

(som fast lön) från bolaget (Fama och Jensen 1983; Jensen och Murphy 1990). Jensen och 

Murphy (1990) undersökte bland annat hur en ändring av ett bolags börsvärde påverkade dess 

verkställande direktörs lön. De fann att för varje tusen dollar ett bolags börsvärde förändrades, 

skiftade direktörens lön med cirka två cent (Jensen och Murphy 1990). 

Därmed används också en annan effektiv och mycket vanlig övervakningsmekanism: 

ratificerandet och övervakandet av beslut hanteras av andra än de som fattar och initierar dem 

(Fama och Jensen 1983). Detta är idag lagstadgat i de flesta moderna ekonomier i form av 

krav på en styrelse, bolagsstämma och oberoende revisorer (Fama och Jensen 1983). 

     3.7.3 Beteendeekonomi 

Beteendeekonomi kommer att användas i denna studie för att försöka förklara 

marknadsaktörers reaktioner på publiceringen av redovisningsdata såväl som kurspåverkande 

händelser i bolagens omvärld.  

Efterfrågan -och därmed priset på tillgångar- kan enligt beteendeekonomer inte helt hänföras 

till rationella aktörer som endast agerar med fakta och data som bakgrund (Krugman 2009). 

Wärneryd (2001) skriver att den absoluta majoriteten av investerare, precis som befolkningen 

i allmänhet, inte uppvisar det rationella beteende som den effektiva marknadshypotesen och 

portföljteorier förutsätter. Istället gör investerare ofta till synes irrationella val, även då man 

studerar dem över längre tidshorisonter (Wärneryd 2001). Sociologiska och psykologiska 

faktorer ges här stor vikt när förklaringar till investerares beslut -såväl som aktiers rådande 

pris- söks (Krugman 2009; Shiller 2003; Wärneryd 2001). 

Kliger, van dem Assem och Zwinkels (2014) uttrycker det som att beteendeekonomin därmed 

fört med sig realism och deskriptivitet till ett fält som tidigare baserades på en orealistisk 

föreställning om perfekt rationella aktörer och en effektiv marknad. Denna inriktning inom 

finansiell forskning är relativt ung och har sitt ursprung i 1980-talets kritik mot den effektiva 

marknadshypotesens oförmåga att förklara volatiliteten i avkastningen på aktiemarknaden 

(Shiller 2003). Mängden forskning på området växte markant efter IT-kraschen i början av 

2000-talet (Krugman 2009; Mendes-Da-Silva, Da Costa, Barros, Armada och Norvilitis 

2015). 



 

47 

 

Det är dock värt att beakta att flera forskare har kritiserat de vetenskapliga studierna inom 

beteendeekonomin för att förkasta hela den effektiva marknadshypotesen alltför lättvindigt. 

Malkiel (2003) och Fama (1998) menar till exempel att den effektiva marknadshypotesen står 

fas då de abnorma kursrörelserna som till exempel IT-bubblan, kan förklaras som rationella 

reaktioner på omvärldshändelser i tidsmässig närhet till kraschen. Vidare menar Fama (1998) 

att många andra av dessa abnorma kursrörelser endast framstår som abnorma på grund av 

bristande metodologi: över lång tidshorisont syns inte tecknen på abnorm prissättning 

förutsatt att rätt teknik används. Därmed menar forskarna att den effektiva 

marknadshypotesens viktigaste hörnsten står fast: marknaden reagerar korrekt och snabbt på 

all tillgänglig information, och därigenom är priserna på aktier alltid korrekt prissatta med 

hänsyn till den information som finns tillgänglig (Malkiel 2003; Fama 1998). 

I och med att teorin motsätter sig att samtliga investerare är rationella individer delas 

investerare istället upp i olika segment, liknande hur marknadsföringsteori ofta delar upp 

konsumenter efter preferenser (Wärneryd 2001). Browning och Lusardi (1996) stödjer denna 

tes och finner det mycket osannolikt att en enstaka förklaring räcker för att förklara en 

populations beteende eller ens en individs beteende över längre tid. Wärneryd (2001) citerar 

även en stor mängd forskning som stödjer en liknande uppdelning av investerare i grupper 

utefter olika beteendemönster. Weil, Kelly och Shiller delar samtliga upp investerare i olika 

grader av professionalitet (citerade i Wärneryd 2001). En vanlig uppdelning är mellan så 

kallade “smart money”-investerare och ordinarie investerare där den tidigare typen agerar mer 

rationellt likt vad den effektiva marknadshypotesen föreskriver (Shiller 2003; Wärneryd 

2001). 

Dessa olika typers investerare reagerar sedermera olika på information om ett 

investeringsobjekt beroende på deras riskvilja, förmåga att tolka information, utbildningsnivå 

och erfarenhet av finansiella marknader (Shiller 2003; Wärneryd 2001). Därmed kommer inte 

marknaden att omedelbart värdera samtliga bolag till exakt rätt pris med hänsyn till all 

tillgänglig information (Krugman 2009; Wärneryd 2001). Istället kan oerfarna eller med 

riskaversiva investerare överreagera på negativa nyheter och därmed sälja till -rationellt sätt- 

för låga priser och därigenom orsaka en undervärdering av ett bolag på börsen (Krugman 

2009; Wärneryd 2001). På samma sätt kan individer överreagera på positiva nyheter och 

därmed driva upp ett bolags börsvärde till värde som vida överstiger det värde som en 

teoretiskt rationell investerare skulle ge bolaget (Krugman 2009; Wärneryd 2001). Choi och 

Hui (2014) visar att investerare tenderar att överreagera på ny information om bolag när den 
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nya informationen avviker från förväntningarna. Med andra ord: desto mer överraskade 

investerare blir av den nya informationen, desto större blir informationens påverkan på 

bolagets kurspris. Därmed kan även en liten nedjustering av vinsten leda till väldigt stora 

kursfall och vice versa (Choi och Hui 2014). 

Generellt sätt är det större risk att oerfarna och lägre utbildade investerare agerar mer på 

magkänsla, fruktan eller girighet. De är också mer benägna att bli påverkade av rådande 

trender och/eller medieklimat runt bolag eller börsen i allmänhet (Krugman 2009; Wärneryd 

2001). Billet, Jiang och Rego (2014) hittar även en tydlig koppling mellan ett bolags 

varumärke och dess börsvärde. De finner att bolag med starka, prestigefulla varumärken 

värderas högre i förhållande till vinst och omsättning än andra bolag inom samma bransch. 

Därmed påverkar konsumenters uppfattning om ett bolag även investerarnas uppfattning om 

dess aktie (Billet et al 2014). Likt andra psykologiska och sociologiska faktorer avtar även 

denna effekt hos mer erfarna och högre utbildade investerare (Billet et al 2014). 

Andra vanliga effekter av psykologiska och sociologiska faktorer är att investerare ofta håller 

kvar vid aktier som sjunkit i värde -trotts att all data pekar mot att den kommer att fortsätta 

sjunka- i hopp om att dess värde snart ska stiga igen (Kliger et al 2014). Bevis har även hittats 

för att investerare skänker högre validitet till ny information som bekräftar deras egen 

övertygelse och ser information som motsäger dem som mindre pålitlig (Shiller 2003). 

Det är från denna psykologiska och sociologiska påverkan kursändringar på börsen kan ske 

tillsynes utan anknytning till bolagens fundamenta eller makroekonomins rådande läge, likaså 

att två bolag med mycket lika fundamenta värderas helt olika av aktiemarknadens aktörer 

(Krugman 2009; Wärneryd 2001).  Flera forskare går längre och menar att dessa psykologiska 

faktorer även kan förklara börskrascher och andra stora svängningar som den effektiva 

marknadshypotesen inte kan förklara på ett tillfredsställande sätt (Choi och Hui 2014; 

Krugman 2009; Shiller 2003). 

3.3 Tidigare forskning 

3.3.1 Verkligt värde 

Bengtsson (2006) anser att ett samspel mellan ett bolags finansiella rapporter (balans- och 

resultaträkning och kassaflödesanalys) genom redovisning av tillgångar fungerar bättre vid 

värdering till verkligt värde. Vidare förklarar han att denna möjlighet tillfaller bolag som 
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tillämpar IAS 39 som tillämpas på finansiella instrument, IAS 40 som tillämpas för 

förvaltningsfastigheter och IAS 41 som tillämpas för jordbruk. (Bengtsson 2012) 

Införandet av IAS 40 (regelverket förvaltningsfastigheter) har inneburit att övergången till 

redovisning till verkligt värde bidragit till att värderelevansen för bolagens eget kapital och 

deras marknadsvärde ökat väsentligt. Utifrån studien kunde Bengtsson (2006) konstatera att 

börsvärdet låg en bit över företagets värdering och att skillnaden möjligtvis kunde förklaras 

med att bolagen själva tillämpas en viss försiktighet vid värdering till verkligt värde i 

förhållande till marknadens värdering. (Bengtsson 2006) 

Vidare nämner Bengtsson med hänvisning till Macintosh (2000) att tidigare forskning visat att 

gränsen mellan verklighet och illusion inom redovisning blivit alltmer diffus på grund av att 

redovisningen formas med marknadens förväntningar som utgångspunkt. Vidare beskrivs 

redovisningen värderelevans öka på grund av att den sammanställs och offentliggörs av 

personer med trovärdighet och legitimitet. (Bengtsson 2006) Den svagare gränsen mellan 

verklighet och illusion inom redovisning kan tänkas bli mer påtaglig i samband med att 

verkligt värde fått större utrymme inom redovisning. Övergången till verkligt värde kan 

utifrån vad Herbohn och Herbohn (2006) hävdar, leda till att värderelevansen förvisso ökar 

men att det delvis kan bero på missuppfattningar och manipulation av 

redovisningsinformation i syfte att framställa bolagets ekonomiska ställning på ett mer 

gynnsamt vis än vad som är fallet när ingen aktiv marknads existerar. (Herbohn och Herbohn 

2006). Detta blir relevant i Sverige eftersom någon aktiv marknad för skogstillgångar inte 

existerar vilket innebär att icke-observerbara estimat i kassaflödesmodeller och 

nuvärdesberäkningar måste tillämpas för att beräkna fram ett verkligt värde. 

3.3.2 Redovisningens värderelevans 

Redovisningsinformation anses vara relevant om informationen kan ha en påverkan på 

bolagets aktievärde, vilket den anses ha om den påverkar investerares inställning och beslut 

kring bolagets aktievärde, värderelevansen är samtidigt ett mått på hur väl redovisningen 

beskriver ett bolags ekonomiska ställning. (Barth, Beaver och Landsman 2001; Bengtsson 

2012; Skogsvik 2002). Ulasevich och Rollof (2010) nämner att det är sambandet mellan 

aktiemarknad och redovisning som är centralt att behandla vid värderelevansstudier.  

Forskarna tar det bokförda värdet på eget kapital och marknadsvärdet på bolaget som exempel 

för att påvisa skillnader där de förklarar att dessa två värden sällan överensstämmer. Det är 

skillnader som dessa som utgör redovisningens värderelevans. Författarna förklarar vidare att 
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intressenter med syfte att komma runt problematiken kring värderelevans vid värdering 

tillämpar P/E-tal (pris per aktie dividerat med vinst per aktie) för att räkna ett bolags värde. 

(Ulasevich och Rollof 2010) 

Gröndal och Hegedüs (2006) nämner genom Lars Olbert att den svenska marknadens 

marknadseffektivitet kan betraktas som halvstark med tendenser åt det svaga hållet. Att det på 

de flesta aktiemarknader råder en halvstark form av marknadseffektivitet menar Fama (citerad 

av Skogsvik, 2002) kan antas vara högst troligt (Skogsvik 2002). En halvstark marknad 

innebär att all offentlig information återspeglas i aktiepriset och detta innebär att en stark 

koppling mellan redovisat värde och marknadsvärde. Eftersom marknaden i Sverige kan antas 

ha tendenser åt det svaga hållet förekommer utrymme för spekulationer och marknadens 

förväntningar får ett en roll i sammanhanget, därmed blir redovisningens värderelevans något 

lägre än vid en halvstark marknad men kan ändå förväntas vara god eftersom den fortfarande 

är användbar. (Gröndal och Hegedüs 2006) 

Gröndal och Hegedüs förklarar vidare att redovisningsinformation som offentliggörs för 

intressenter kan vara relevant på olika vis och till olika grad beroende på vilken strategi de har 

i sina placeringar. De nämner att en långsiktig placerare kan vara mer intresserad av bolagets 

långsiktiga ekonomiska ställning än en kortsiktig placerare som rimligtvis har ett större 

intresse i att kartlägga snabba värdeförändringar. (Gröndal och Hegedüs 2006) 

Redovisningens värderelevans kan således antas skilja på individnivå beroende på 

intressenternas preferenser och avsikt. 

Bengtsson (2006) konstaterar att tidningsartiklar som skrivits av journalister med ekonomi 

som expertområde kan ha en större påverkan på en akties kortsiktiga kursutveckling än 

bolagens kvartalsrapporter. Slutsatsen görs utifrån från ett tillfälle då Bengtsson (2006) 

analyserade information som offentliggjorts av fastighetsbolagen själva och information som 

publicerats i form av artiklar publicerade i Dagens Industri under samma tid där 

informationen från Dagens Industri till en högre grad påverkade kursutvecklingen än 

fastighetsbolagens egna kvartalsapporter. (Bengtsson 2006) 

Redovisningens värderelevans är helt enkelt ett mått på hur väl den beskriver ett bolags 

ekonomiska ställning för aktiemarknadens aktörer. Begreppet kan användas såväl deskriptivt 

som normativt. Deskriptivt som i vilken utsträckning som aktiemarknaden reagerar på 

publiceringen av redovisningsinformationen. Normativt som i hur informationen kan 
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användas för att bestämma värdet på bolagets aktier för att därmed fastställa en aktiekurs som 

investeraren därmed tror att aktien kommer att röra sig mot (Skogsvik 2002). 

Tidigare forskning kring begreppet värderelevans kan hämtas från studier gjorda av Bengt 

Bengtsson där Bengtsson (2013) jämför värderelevansen hos olika redovisningsmått hämtade 

ur koncernredovisningar för svenska, börsnoterade fastighetsbolag under åren 2005-2012. 

Författaren poängterar att även om endast fastighetsbolag är med i populationen bör studien 

kunna ge lärdomar giltiga även i andra branscher, då studiens främsta fokus är just 

redovisningens värderelevans i allmänhet (Bengtsson 2013). Av de undersökta 

redovisningsmåtten finner Bengtsson (2013) att “eget kapital” är det mest värderelevanta 

måttet för börskursen. Arce och Mora (2002) undersöker värderelevansen hos de två 

bokföringsmåtten intäkter och eget kapital i Europeiska börsföretag under åren 1990-1998. I 

studien jämförs olika länder uppdelade efter det rådande lagsystemet i landet. Författarna 

finner att eget kapital har högre värderelevans än intäkter i länder med kontinentaleuropeiskt 

rättsystem (till exempel Sverige). Ett omvänt förhållande råder istället i länder med 

angloamerikanska rättssystem (Arce och Mora 2002). 

Lev och Zarowin (1999) fann i sin studie över amerikanska börsnoterade bolag att 

bokföringens värderelevans stadigt har minskat under de 20 undersökta åren i slutet på 1900-

talet. Lev och Zarowin (1999) hävdar att bokfört värde, intäkter och kassaflödens koppling till 

bolagens aktiekurser minskat såväl normativt som deskriptivt. Denna studie kan även tänkas 

vara relevant för europeiska och svenska förhållanden eftersom IASB utvecklar IFRS 

tillsammans med FASB för att uppnå konvergens med US GAAP (Holzmann och Munter 

2014). I Bengtssons (2008) avhandling angående redovisning till verkligt värde hos svenska 

fastighetsbolag fann författaren att korrelationen mellan eget kapital och börskurs förbättrades 

i och med 2005 års införande av IAS 40 och redovisning till verkligt värde i Sverige. Även 

Hassel et al (2005) finner en statistisk korrelation mellan svenska börsbolags kursutveckling 

och förändringar i deras redovisade egna kapital samt vinst.  

Karlsson och Prick (2010) lyfter fram en avhandling som genomfördes av Runsten (1998) där 

Runsten studerade sambandet mellan 252 börsnoterade företags värde på eget kapital och 

deras aktievärde under perioden 1967-1993. Studien visar på en stark korrelation mellan det 

egna kapitalet och aktiekursens utveckling. Vidare nämner Runsten (1998) att en förklaring 

till den starka korrelationen i studien inte går att presentera men att det eventuellt till och med 
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kan vara så att det är aktiekursen som styr den redovisningsinformation som framställs vilket 

kan förklara relevansgraden. (Karlsson och Prick 2010). 

3.3.3 Redovisning av växande skog 

Carlsson och Hoffman (2011) nämner att förespråkare för verkligt värde vid redovisning av 

biologiska tillgångar hävdar att tillämpning av verkligt värde i årsredovisningar bidrar till en 

ökad förståelse för tillgångarnas faktiska värde hos intressenter som årsredovisningarna riktas 

till. Redovisning av biologiska tillgångar till verkligt värde ger en mer tillförlitlig bild av den 

aktuella värdeutvecklingen för biologiska tillgångar i förhållande till historiska värden enligt 

Herbohn (citerad av Carlsson och Hoffman 2011). Författarna utvecklar resonemanget med 

förklaringen om att en värdering vid varje redovisningstillfälle bidrar till att värderingen blir 

mer aktuell än historiskt värde eftersom värderingen då baseras på rådande 

marknadsförhållanden, Detta är av stor vikt eftersom biologiska tillgångars marknadsvärde 

har en hög volatilitet Barlev och Haddad (Citerad Carlsson och Hoffman 2011) 

Vidare nämner Carlsson och Hoffman (2011) att kritiker för verkligt värde vid redovisning av 

biologiska tillgångar hävdar att tillämpning av verkligt värde i årsredovisningar blir bristfällig 

på grund av att biologiska tillgångar saknar en aktiv marknad. Avsaknaden leder till att 

värderingen praktiskt blir svår och kostsam att genomföra. Även Herbohn och Herbohn 

(2006) hävdar att problem kring värdering till verkligt värde uppstår när en aktiv saknas på 

grund av att det då finns risk för felaktiga bedömningar och i vissa fall manipulation av 

redovisningsinformation med egenintressen som motiv (Herbohn och Herbohn 2006). 

Carlsson och Hoffman (2011) har utifrån intervjuer med svenska börsbolag som Sveaskog 

AB, Holmen AB, Bergvik Skog AB och Bergs Timber AB kommit fram till att representanter 

för de intervjuade bolagen upplever att prissättningar för skogstillgångar är problematiska på 

grund av kraftiga svängningar i marknadspris under korta perioder kombinerat med 

framtidsbedömningar som sträcker sig uppåt 100 år in i framtiden. Vidare nämner Carlsson 

och Hoffman (2011) att ett av de intervjuade bolagens representanter upplever en problematik 

kring marknadsprisernas utveckling och prissättning för bolagets skogstillgångar. 
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3.4 Undersökningsmodell – A priori 

 

Figur 5: Undersökningsmodell för empiri och analys 

 

Ovanstående figur illustrerar de ämnen som studerats i studiens följande avsnitt 4. Empiri och 

analys. 

Undersökningsmodellens uppbyggnad har arbetats fram utifrån de ämnen som lyfts fram i 

detta avsnitt. De fyra olika delarna i modellen ovan utgör upplägget för nästa avsnitt. 

 

1. Med hänsyn till tidigare forskning kan det vara av intresse att genom empirisk data 

studera och förklara hur redovisningsinformationens värderelevans förändrats under 

perioden 2002 till 2014. För att kunna studera och förklara utvecklingen används den 

empiriska datan för att räkna fram ett BTM-förhållande. 

2. Under skogstillgångar och verkligt värde studeras materiella anläggningstillgångar där 

biologiska tillgångar ingår och eget kapital. Eget kapital är en av de variabler som 

används för att räkna fram BTM-förhållandet och materiella anläggningstillgångar 

med biologiska tillgångar används för att studera skogstillgångarnas värdeutveckling 

med verkligt värde som värderingsmetod. Omvärderingar av biologiska tillgångar ger 

svar på hur verkligt värde förändrats över perioden. 

3. Värdeutvecklingen för skogsbolagens biologiska tillgångar under 2005 studeras med 

syfte att dra en slutsats kring på vilket sätt införandet av IAS 41 påverkat 

värdeutvecklingen. 
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4. Finanskrisen 2008 var en händelse som uppstod under den tidsperiod som undersöks. 

Eftersom den hade en kraftig påverkan på Stockholmsbörsens värdeutvecklingen 

under året då krisen var som mest påtaglig blir det intressant att studera om den 

eventuellt även påverkade redovisningens värderelevans och det verkliga värde som 

räknats fram för skogsbolagens skogstillgångar. 
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4. Empiri och analys 

Här presenteras de empiriska data som samlats in varefter dessa data jämförs mot- och 

analyseras med hjälp utav- tidigare forskning, teoretisk referensram och allmän referensram.  

4.1 Skogstillgångar och dess verkliga värden i och med IAS 41 

Den redovisningsdata som insamlats i denna studie och som har en koppling till bolagens 

balansräkningar är materiella anläggningstillgångar, biologiska tillgångar samt eget kapital. 

Förändringar i dessa variabler bidrar således till förändringar i balansräkningen. 

Värdeutvecklingen på bolagens eget kapital kommer vidare även att påverka bolagens BTM-

förhållande enligt följande formel: EKMV = BTM. Det är BTM-förhållandet som följaktligen 

avgör redovisningens värderelevans och detta behandlas i avsnitt 4.2. 

Omvärdering av biologiska tillgångar har till olika stor grad tillämpats av de studerade 

bolagen där SCA AB i förhållande till Holmen Skog AB och Bergs Timber AB mer sällan 

omvärderat sina biologiska tillgångar i balansräkningen. Utifrån bolagens årsredovisningar 

var det bara under 2008 som SCA AB valde att omvärdera sina biologiska tillgångar och 

dessa värderades då upp med drygt fem miljarder SEK. Därmed kan denna studie inte bevisa 

förekomsten av omvärdering som skett enkom för att försköna redovisat resultat eller 

kompensera för bristande omsättning.  
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Figur 6: Bolagens redovisade materiella anläggningstillgångar samt eget kapital 

Baserat på den insamlade datan tycks den globala finanskrisen inte ha haft någon större 

påverkan på varken eget kapital, materiella anläggningstillgångar eller till hur stor grad 

omvärdering av biologiska tillgångar tillämpats hos de studerade bolagen. Därmed förefaller 

det som att den påtalade svagheten hos värdering till verkligt värde i samband med 

ekonomiska kriser- av bland andra Viñals (2008) och Ryan (2008)- inte har drabbat 

biologiska tillgångar i form utav växande skog i någon större utsträckning. Det bör tilläggas 

att detta inte kan uteslutas eftersom några variabler kring sambandet mellan finanskrisen 2008 

och bolagens balansräkningar inte arbetats fram och tolkats i denna studie. 

En möjlig förklaring till att biologiska tillgångar i form utav växande skog inte alls drabbas av 

detta värdefall i samband med kriser kan ligga i hur deras värde räknas fram. Värdet beräknas 

fram från estimerade värden från en extremt lång tidsrymd som sedan diskonteras till nuvärde 

(Carlsson och Hoffman 2011). Därmed utgör ett fåtal års fallande värden en väldigt liten del 

av den totala mängden värden som diskonteras. Med andra ord skyddas därmed växande skog 

från de befarade negativa effekterna utav den långa tidsrymden som används vid framräkning 

av dess värde. Något som kan anses vara något ironiskt då den långa tidsrymden ofta har 
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kritiserats för att göra beräkningarna mindre pålitliga (Carlsson och Hoffman 2011; Svensson, 

Nylen och Gunnevik 2008).  

Värdet på materiella anläggningstillgångar hos SCA AB har ökat i stadig takt från 2002 fram 

till 2009 med 58,6 miljarder SEK till 88,4 miljarder SEK. Under 2010 och 2011 sjönk värdet 

på materiella anläggningstillgångar för att därefter återigen öka i stadig takt fram till idag. För 

Holmen AB har utvecklingen på värdet av materiella anläggningstillgångar haft en annan 

karaktär. Mellan 2002 till 2004 var deras materiella anläggningstillgångar värderade till 18 

miljarder SEK. Därefter både ökade och minskade värdet från år till år fram till 2010 då det 

hamnade på drygt 24 miljarder SEK. Därefter ökade värdet till 28 miljarder SEK under 2011 

och fortsatte sedan med en stadig ökning fram till idag. För Bergs Timber AB har 

utvecklingen på värdet av ökat i stadigt takt med ganska stora belopp under åren. Mellan 2002 

och 2003 ökade värdet från 89 miljoner SEK till miljoner 104 SEK, denna trend med i 

sammanhanget stora värdeökningar var vanligt för materiella anläggningstillgångar hos Bergs 

Timber AB. 

4.2 Redovisningen värderelevans – IAS 41 och dess påverkan 

Ett bolags BTM-förhållande är dess bokförde egna kapital dividerat med dess sammanlagda 

börsvärde enligt formeln EKMV = BTM. Enligt Donnelly (2014), Fama och French (1992), 

och Plastira (2014) är ett bolags BTM-förhållande en användbar indikator för att se hur 

värderelevant ett bolags redovisning anses vara av marknadens aktörer. Desto närmare 1.0 

BTM-kvoten blir - desto mer värderelevant anses bolagets redovisning vara. Samtliga tre 

undersökta bolags BTM-förhållanden rörde sig närmare 1.0 åren som följde införandet av IAS 

41. En orsak till detta kan vara en av marknadsaktörerna tillägnad högre värderelevans hos 

bolagens bokföring. Samtliga tre av de undersökta bolagen har dock själva värderat upp 

värdet på sina tillgångar utefter sina egna värderingsregler, vilket har haft en inverkan på 

deras balansräkningar och deras förhållande till börsens värderingar. 
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4.2.1 SCA AB 

 

Figur 7: Utvecklingen av SCA’s BTM-förhållande över tid 

SCA’s BTM-förhållande rörde sig från sitt högsta värde 2,92 under det första kvartalet 2005 

ner till 0,97 under första kvartalet 2008. Detta tyder på att investerare ser bolagets redovisning 

som mer värderelevant för deras värdering av bolaget i och med införandet av IAS 41. Det är 

dock värt att beakta att en markant omvärdering under 2007 av SCA’s biologiska tillgångar 

ökade dess värde med fem miljarder SEK, en uppvärdering på över 30 procent. Något som 

även återspeglas i det egna kapitalet det året. Denna form av abrupt uppvärdering -som även 

kritiserats av bland annat Lars Kjellberg och Peter Malmqvist (Neurath 2011)- har därmed 

haft en stor inverkan på BTM-värdet. Samtidigt så utökades även antalet aktier under 2007-

2008 vilket tillsammans med ett nästintill oförändrat pris per aktie medförde en kraftigt ökad 

marknadsvärdering av bolaget. Trotts den plötsliga omvärderingen under samma tidsrymd 

verkar det redovisade egna kapitalet ändå mer värderelevant i investerares ögon. Detta i 

enlighet med tidigare forskning av bland andra Donnelly (2014), Fama och French (1992), 

och Plastira (2014) som pekar på att ett BTM-värde närmare 1.0 visar på högre värderelevans. 

Under finanskrisens efterdyningar under första kvartalet 2009 ökade dock återigen SCA’s 

BTM-förhållande till 1,81. Detta förefaller dock ha varit en kortvarig effekt utav att bolagets 

marknadsvärdering rasade från 66 miljarder SEK till 37 miljarder SEK under loppet utav ett 

år. Samma år skedde endast mycket små förändringar i eget kapital. I och med att SCA’s 

marknadsvärde återhämtade sig under 2009-2010 så gick även dess BTM-värde åter närmare 

ett. Redan 2010 hade BTM-förhållandet förändrats till 1,12 och året därefter 1,08. Detta utan 

att eget kapital förändrats nämnvärt. Med andra ord kan den tillfälliga diskrepansen nästan 

helt tillskrivas det markanta raset i samtliga börsnoterade tillgångars värde under 
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finanskrisens dyningar 2008-2009. Eftersom bolagets redovisade data inte alls påverkades i 

samma utsträckning kan detta nästintill helt hänföras till systematiska/omvärldsfaktorer 

beskrivna av Butler (2008) och Wärneryd (2001) med flera. Detta ger även visst stöd till 

beteendeekonomiska teorier av bland annat Krugman (2009), Wärneryd (2001) och Shiller 

(2003) när författarna menar att marknaden i stort ofta reagerar irrationellt på marknadsdata. 

Likaså Choi och Huis (2014) studier som visar att marknadens aktörer reagerar starkare desto 

mer den nya informationen överraskar dem får stöd. Speciellt då väldigt få aktörer 

förutspådde de händelser som ledde upp till kraschen 2008-2009 (Krugman 2009). 

 

Figur 8: Utvecklingen av SCA’s marknadsvärde och eget kapital över tid 

Sedan 2013 har SCA’s marknadsvärde stigit drastiskt tillsammans med resten av den svenska 

börsen. Till stor del kan detta hänföras till den historiskt sett extremt låga reporäntan som 

Sveriges Riksbank har hållit sedan samma år. Sedan början av 2015 ligger denna ränta på -,25 

procent (Sveriges Riksbank 2015). Detta kan jämföras med åren innan krisen då räntan låg 

mellan 2,00 - 4,25 procent. Intressant nog har SCA till följd av orsaker som denna studie inte 

innefattar, stigit betydligt mer än börsen överlag. Under samma tidsperiod har varken eget 

kapital eller biologiska tillgångar ökat i samma utsträckning vilket har lätt till ett betydligt 

lägre BTM-värde - tydligt under 1.0. Något som därmed tyder på övervärdering enligt bland 

andra Donnelly (2014), Fama och French (1992) och Plastira (2014). 
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4.2.2 Holmen Skog AB 

 

Figur 9: Utvecklingen av Holmen Skogs BTM-förhållande över tid 

Likt SCA rörde sig Holmen Skogs BTM-förhållande alltmer mot 1.0 åren efter införandet av 

redovisning av biologiska tillgångar till verkligt värde. Därmed förefaller även Holmen Skogs 

redovisning ha uppnått en högre värderelevans i aktiemarknadens ögon. Antalet aktier på 

marknaden har endast förändrats marginellt under hela den undersökta tidsperioden, vilket 

därmed kan antas sakna större påverkan på bolagets marknadsvärdering. Likt SCA har även 

Holmen Skog värderat upp värdet på sina biologiska tillgångar. En skillnad är dock att 

Holmen Skog dels gjorde en större uppvärdering under 2007-2008 och sedan stegvis gjorde 

mindre justeringar varje år fram till och med 2012. En annan beaktansvärd skillnad är att 

Holmen Skogs uppvärdering under 2007-2008 inte mottogs som särskilt värderelevant av 

aktiemarknaden. På grund av andra förändringar i balansräkningen ledde uppvärderingen 

endast till marginella ökningar i Holmen Skogs egna kapital, samtidigt sjönk bolagets 

marknadsvärde med en tredjedel. I och med detta försköts Holmen Skogs BTM-förhållande 

från 0,91 till 1,33 mellan de första kvartalen 2007-2008. 

Finanskrisen 2008-2009 medförde ett markant fall utav marknadsvärdet även för Holmen 

Skog utan att deras redovisningsdata förändrades nämnvärt. Därmed försköts BTM-

förhållandet ytterligare och låg under första kvartalet 2009 på höga 1,69. Detta ger ännu en 

gång stöd åt beteendeekonomiska teorier som menar att marknaden ofta överreagerar på 

överraskande händelser (Krugman 2009; Wärneryd 2001; Shiller 2003). 
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Figur 10: Utvecklingen av Holmen Skogs marknadsvärde och eget kapital över tid 

 Under de följande åren har marknadsvärderingen utav Holmen skog återhämtat sig något, 

dock utan att hamna på de nivåer som signalerar samma höga värderelevans som SCA. Om 

detta beror på att bolagets redovisning som sådant är mindre värderelevant eller om det har 

andra bakomliggande orsaker som till exempel lägre framtidstro på bolaget hos marknaden 

kan dock denna studie inte helt svara på. Det var först i och med de stora räntesänkningarna 

under 2013-2015 som Holmen Skogs aktievärde rörde sig närmare dess redovisade egna 

kapital. Tack vare detta låg Holmen Skogs BTM-förhållande på 1.16 under första kvartalet 

2015. Detta skulle därmed signalera en mycket högre värderelevans hos Holmen Skogs 

redovisning jämte SCAs under samma tidsperiod. 

4.2.3 Bergs Timber AB 

Bergs Timber skiljer sig åt betydligt från de andra undersökte bolagen i att de för de första är 

ett betydligt mindre bolag. Bergs Timbers redovisade egna kapital motsvarar endast 0,75 

procent av Holmen Skogs, som i sin tur är en tredjedel av SCAs. 

Bergs Timber har samtidigt också haft ett betydligt högre BTM-förhållande redan från det 

första året denna studie omfattar. Det första kvartalet låg bolagets BTM på 7,78 - mycket 

högre än SCAs 2,80 och Holmen Skogs 1,51. Detta verkar till stor del ha sitt ursprung i ett 

förhållandevis lågt aktiepris för Bergs Timber parat med betydligt färre utgivna aktier. Som 

en jämförelse hade Bergs Timber sju miljoner aktier på marknaden fram till och med 2012 

medan motsvarande siffra för Holmen var från 57 till 62 miljoner aktier. 
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Figur 11: Utvecklingen av Bergs Timbers BTM-förhållande över tid 

Däremot sjönk BTM-förhållandet för Bergs Timber precis som det gjorde för de andra 

bolagen i och med införandet av redovisning till verkligt värde av biologiska tillgångar. 

Däremot nådde aldrig Bergs Timbers BTM de nivåer som de andra bolagens innan 

finanskrisen slog till under 2008-2009, varpå börsvärdet för Bergs Timber (likt de andra 

undersökta bolagen) krympte kraftigt. Då Bergs Timbers redovisningsdata -precis som fallet 

för SCA och Holmen Skog- inte alls påverkades lika mycket medförde detta att BTM-

förhållandet återgick till mycket höga nivåer. Under 2008-2009 utförde även Bergs Timber en 

uppvärdering av sina biologiska tillgångar när man skrev upp värdet med cirka 30 procent 

mot föregående år. Precis som i fallet med Holmen Skog genomfördes detta i samband med 

andra förändringar i balansräkningen vilket medförde att eget kapital som sådant minskade 

samma år trotts uppvärderingen av de biologiska tillgångarna. Likt tidigare nämnda Holmen 

Skog går det därmed inte att säga att omvärderingen gjorde några skillnader i investerares syn 

på bolaget med det data som denna studie förfogar över. 
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Figur 12: Utvecklingen av Bergs Timbers marknadsvärde och eget kapital över tid 

Först under 2012-2013 började Bergs Timbers BTM-förhållande sjunka ner mot liknande 

nivåer som för SCA och Holmen Skog. Delvis tack vare den allmänna ökning av nästan 

samtliga aktiers värde som följde Sveriges Riksbanks räntesänkningar under åren 2013-2015 

(Sveriges Riksbank 2015). Men framförallt genom en kraftig ökning av antalet aktier av 

Bergs Timber upptagna till handel på Stockholmsbörsen. Antalet aktier mer än tiofaldigades 

av Bergs Timber AB under 2012-2013: från cirka sju miljoner till 96 miljoner aktier. Med 

utgångspunkt i Donnellys (2014), Fama och Frenchs (1992), och Plastiras (2014) tidigare 

forskning tyder detta på att marknaden därmed hade en betydlig större förmåga att ge Bergs 

Timbers redovisning en markant högre värderelevans. Hypotetiskt skulle detta kunna bero på 

att Bergs Timbers redovisning redan tidigare sågs som relativt värderelevant, men att den 

mycket låga volymen aktier omöjliggjorde att detta helt återspeglades i marknadens värdering 

av bolaget. Detta eftersom det då skulle krävt ett pris per aktie mer än tio gånger så högt. En 

prisnivå per aktie som helt enkelt varit oaptitlig för gemene investerare som då hade ansett 

den vara för dyr. Den absolut högsta värderelevansen för Bergs Timbers redovisning 

uppnåddes dock inte fören 2014-2015. Detta är anmärkningsvärt då Bergs Timber avyttrade 

hela sitt skogsinnehav under 2013-2014. Därmed har bolaget inte längre några betydande 

biologiska tillgångar i sin balansräkning. En hypotes är att denna svårtolkade och 

omdebatterade tillgångs bortfall därmed gjorde redovisningen mer relevant i aktiemarknadens 

ögon. Om så faktiskt är fallet är dock inte möjligt att bevisa inom denna studies 

begränsningar. 

4.3 Finanskrisen 

Som tidigare nämnts sjönk Stockholmsbörsen med 41,96 procent under 2008. Baserat på data 

som insamlats i denna studie går det dock inte att svara på om den globala finanskrisen under 
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perioden påverkat de variabler som studerats i studien. Anledningen till denna slutsats beror 

på att någon kraftigt negativ värdeförändring inte skett under perioden för något av de tre 

bolagen. Samtliga bolags marknadsvärden sjönk under 2008 men det går inte utifrån data som 

insamlats säkerställa att den negativa värdeutvecklingen beror på den globala finanskrisen. 

4.4 Sammanfattande analys – regeländringens effekter 

En möjlig förklaring till beteendet att uppvärdera bolagens biologiska tillgångar går att finna i 

agent-teorin. Ägare till bolagen är intresserade av högsta möjliga avkastning på sitt innehav, 

varav aktiens försäljningsvärde utgör en stor del (Fama 1980; Butler 2008). Eftersom en 

uppvärdering av de biologiska tillgångarna ger utslag i både resultat- och balansräkning 

påverkar den även därigenom aktiepriset, då en rapporterad vinst allt som oftast leder till en 

högre marknadsvärdering utav bolaget (Clarke et al 2001; Butler 2008; Fung, Su och Zhu 

2010). Om ledningen kan påverka detta värde genom att påvisa ett bättre resultat ligger det i 

både ledningens och ägarnas intresse att de gör just detta. Ägarna får högre avkastning på sitt 

satsade kapital. Ledningen kan i sin tur peka på det bättre resultat vilket därmed visar på att de 

framgångsrikt förvaltat ägarnas bolag, detta kan i sin tur leda till bättre möjligheter till högre 

kompensation för ledningens utförda arbete (Teh 2009; Butler 2008; Fama och Jensen 1983; 

Jensen och Murphy 1990). Det är viktigt att i detta skede poängtera att denna studie inte med 

säkerhet kan påvisa att uppvärderingen av de biologiska tillgångarna skedde av denna 

anledning. Utan någon form av intervjuer eller korrespondens med ledningen i de berörda 

bolagen är det inte möjligt att svara med säkerhet på varför uppvärderingen skedde då 

information om detta inte finns tillgängligt för allmänheten. Samtidigt är detta också det som 

har kritiserats starkast i ekonomisk press och tidskrifter eftersom marknadsaktörer och 

investerare helt saknar insyn i förfarandet runt värderingarna (Neurath 2011; Rolander 2014). 

Detta verkar även ge visst fog till den kritik som framförs av Peter Malmqvist (i Neurath 

2011) när han påpekar att biologiska tillgångar ofta skrivs upp för att motverka kostnader som 

annars skulle skadat bolagens resultat. I samtliga bolags fall sker de största uppskrivningarna 

av biologiska tillgångar i samband med händelser som har haft negativa effekter på resultatet. 

Därmed motverkar till viss del uppskrivningarna denna negativa effekt på både resultat- och 

balansräkningen. 

Att samtliga av de undersökta bolagen har valt samma värderingsmetoder i samsyn (Carlsson 

och Hoffman 2011) kan delvis förklaras genom institutionell teori. Beteendet från 

skogsbolagen sida passar mycket väl in i agentteorins beskrivna orsakssamband. Att samtliga 
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bolag anammar samma metoder bör enligt Baxter och Chua (2003), Carruthers (1995) och 

Sörling (2002) skänka dem legitimitet och pålitlighet i omgivningens ögon.  De svenska 

skogsbolagen redovisar därmed sina skogstillgångar på samma sätt som resten utav Europa 

och flertalet andra länder från och med införand8et av IAS 41 och redovisning till verkligt 

värde i Sverige. Detta kan därmed tänkas ge ytterligare legitimitet till deras redovisning ur 

internationella investerares ögon och därmed förbättra deras redovisnings värderelevans. 

Därigenom kan delvis trenden med förbättrade BTM-förhållanden för samtliga undersökta 

bolag efter 2005 förklaras. 

I samband med finanskrisen 2008-2009 drabbades samtliga av de tre undersökte bolagen av 

kraftiga kursfall. Något som även kan sägas gälla de flesta bolag på Stockholmsbörsen i stort. 

I de undersökta skogsbolagens fall drabbades dem i betydligt större utsträckning än vad den 

effektiva marknadshypotesen (Fama 1991) menar ska ske. Deras redovisade balans- och 

resultaträkningar föll inte i närheten av lika handlöst som vissa av deras börskurser. Därmed 

förefaller Krugman (2009), Choi och Hui (2014) och Wärneryd (2001) med flera ha giltiga 

poänger när de menar att investerare av varierande erfarenhetsgrad tenderar att överreagera på 

ny information som kraftigt avviker från deras förväntningar. Därmed orsakar detta 

irrationella agerande kraftiga ökningar i bolagens BTM-förhållanden. Något som blir extra 

tydligt när flera av bolagens marknadsvärderingar har återhämtat sig redan året efter kraschen 

med betydligt bättre BTM-förhållanden som följd. 
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Figur 13: Utvecklingen av De undersökta bolagens BTM-förhållande över tid 

 

Figur 14: Utvecklingen av räntenivån över tid 

En liknande effekt tycks ha inträffat under 2013-2015 när Sveriges Riksbanks kraftiga 

räntesänkningar orsakade en motsatt reaktion på aktiemarknaden (Sveriges Riksbank 2015). 

Med rejäla ökningar av samtliga undersökta bolags -likt börsens i allmänhet- aktiekurser som 

följd. Även då tyder de kraftigt sjunkande BTM-förhållandena på att investerare på börsen 

överreagerar på nya förhållanden och ny information. Därmed förefaller det som att 

redovisningens värderelevans kraftigt minskar i händelse av plötslig irrationell påverkan på 

börskurserna. Däremot tyder den resterande datan på att redovisningens värderelevans faktiskt 

ökade till följd utav att skogsbolagen började redovisade biologiska tillgångar till verkligt 

värde. 

  

Årtal 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Räntenivå 3,50% 2,00% 2,00% 2,00% 3,25% 4,25% 1,00% 0,25% 1,50% 1,50% 1,00% 0,75% -0,25%
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5. Slutsats 

I detta kapitel presenteras de slutsatser som har kunnat dras av det sammanvägda materialet 

från empirin, teorin, tidigare forskning samt den allmänna referensram. Avslutningsvis 

presenteras förslag på framtida forskning och en reflektion kring studiens resultat görs. 

5.1 Besvarande av forskningsfrågor 

5.1.1 Till vilken grad har skogsbolagens balansräkningar påverkats efter att 

skogsbolagen började redovisa växande skog till verkligt värde? 

Samtliga av de tre undersökta bolagens materiella anläggningstillgångar -med de biologiska 

tillgångarna inräknade- steg kraftigt under redovisningsåret 2005. Detsamma gäller även 

bolagens egna kapital. Därefter skiljer sig utvecklingen åt för de undersökta bolagen. SCA har 

sett en stegvis ökning av materiella anläggningstillgångar fram tills 2009, varefter 

utvecklingen vände och värdet på det egna kapitalet sjönk fram tills 2012, varpå det åter 

började stiga. Holmen Skogs materiella anläggningstillgångar har istället förändrats relativt 

lite åren efter den initiala ökningen. Bergs Timbers materiella anläggningstillgångar har stigit 

mycket kraftigt fram tills 2011, varpå det minskade något innan avyttrandet av samtligt 

skogsinnehav 2014.  

De tre bolagens redovisade egna kapital har sett en liknande utveckling även det. Där SCA’s 

egna kapital först steg kraftigt i och med de nya reglerna och därefter har ökat i redovisat 

värde nästan varje år bortsett från svackan 2011-2013. Detsamma kan sägas för Holmen Skog. 

Bergs Timbers egna kapital har följt ett liknande mönster, dock med en betydligt högre 

tillväxttakt. 

Den ekonomiska krisen som tog sin början under slutet av 2008 har däremot inte alls haft den 

befarade påverkan på bolagens balansräkningar som det tidigare har befarats. Inget av de tre 

bolagens biologiska tillgångar minskade i samband med krisen. En möjlig förklaring kan 

mycket väl vara tillgångarnas mycket långa avverkningstider. Deras värde kommer därmed 

från värden framräknade för en mycket lång tidshorisont som sedan diskonteras till nuvärde. 

Därmed utgör ett fåtal års värdeminskning en mycken liten skillnad på det slutliga 

framräknade resultatet. Tack vare den långa tidshorisonten verkar därmed växande skog något 

skyddat från denna problematik. Bortsett från Holmen skog har inget av skogsbolagen använt 

sig av återkommande större omvärderingar av sin växande skog. Därmed kan denna studie 
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inte validera kritiken gällande att skogsbolagen använder sig av detta för att kompensera för 

bristfälligt resultat eller omsättning.  

Liksom för skogsbolag skedde en lagförändring kopplat till verkligt värde även för 

fastighetsbolag, lagförändringen gick under namnet IAS 40 och trädde i kraft den 1 januari 

2005. I en studie som Bengtsson (2008) publicerat kunde han konstatera att värdering till 

verkligt värde inneburit ökade kursrörelser på företagens rapporteringsdagar. Han konstaterar 

att det finns ett beroendeförhållande mellan aktiekursen och publicerad 

redovisningsinformation på kort sikt som innebär att aktiekursens utvecklingen beror på 

informationen. Vidare nämner han att det inte går att säkerställa att de ökade kursrörelserna 

efter regeländringen beror på införandet av IAS 40. Han drar slutsatsen av att aktiekursen på 

lång sikt är oberoende av hur redovisat eget kapital redovisas i balansräkningen. (Bengtsson 

2008) 

Utifrån den empiri som insamlats i denna studie kan en tydlig förändring urskiljas under året 

då IAS 41 infördes men att det på längre sikt inte går att se lika kraftiga kursrörelser. 

 

5.1.2 Hur har redovisningens värderelevans i bolagen påverkats av 

övergången till att redovisa skog till verkligt värde? 

Samtliga tre undersökta bolags BTM-förhållanden förbättrades och kom närmare 1.0 efter 

införandet av de nya värderingsmetoderna under 2005. Därmed förefaller det som att 

redovisning till verklig värde höjer redovisningens värderelevans - även för bolag med stora 

innehav av växande skog.  

I och med att bolagens redovisade värde på sina tillgångar inte påverkades i någon större 

utsträckning av den ekonomiska krisen påverkades deras BTM-förhållanden istället kraftigt. 

Samtliga bolags BTM-förhållanden steg markant i takt med att deras marknadsvärden rasade i 

linje med resten av börsen.  Därmed finner denna studie det mycket olämpligt att försöka 

bedöma värderelevansens hos bolags redovisning under allvarliga ekonomiska kriser eller 

liknande omständigheter. Detta eftersom en sådan bedömning med stor sannolikhet skulle 

komma att baseras på variabler som för tillfället skiljer sig markant från det normala. Ett 

normalläge till vilket de snart därefter ändå skulle återgå.  Likaså vore det med stor 

sannolikhet inte heller tillförlitligt att använda sig utav BTM-förhållandet för att bedöma ett 

bolags framtidsutsikter under sådana extrema marknadssvängningar. 
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5.2 Reflektioner och förslag till framtida forskning 

På grund av begränsningar i studiens utformning har den inte kunnat svara på om andra 

bakomliggande faktorer som har gjort redovisningen mer värderelevant enligt BTM-

förhållandet. Denna studie har endast kunna mäta och framställa att värderelevansen hos 

skogsbolagens redovisning har ökat i aktiemarknadens ögon efter införandet av värdering av 

biologiska tillgångar till verkligt värde. Vad aktörer på aktiemarknaden själva anser ligger 

också utanför denna uppsatts omfattningsområde.  Ett förslag på framtida forskning som 

därmed skulle kunna vara av stort intresse kunde vara en kvalitativt inriktad studie där både 

privata och institutionella investerares åsikter på området samlades in - förslagsvis genom 

intervjuer eller enkäter.  

Vidare så har denna studie på grund av restriktioner av både tid och resurser endast omfattat 

ett mått på värderelevans: BTM-förhållandet. En mer djupgående analys där ett flertal sätt att 

mäta värderelevans används och även jämförs sinsemellan, skulle mycket väl kunna utgöra ett 

intressant komplement till detta. En sådan studie kan tjäna till att validera alternativt förkasta 

de rön denna studie levererat genom att djupare analysera värderelevansen hos skogsbolagens 

redovisning.  

Ytterligare en intressant frågeställning som har väckts i arbetet med denna studie, är hur en 

liknande studie skulle fallit ut i andra länder. I syfte att utöka jämförbarheten mellan de 

undersökta skogsbolagen har denna studie enkom fokuserat på svenska skogsbolag med 

innehav utav skogstillgångar belägna inom Sveriges gränser. En liknande studie utförd i andra 

länder skulle vara mycket intressant. Studier i större omfattning där de undersökta 

förhållandena i ett flertal länder jämförs sinsemellan skulle också kunna besvara mycket 

intressanta frågeställningar om hur IAS 41 har påverkat värderelevansen för börsnoterade 

skogsbolag runt om i världen. I de sistnämnda studierna skulle en jämförelse mellan olika 

länders regler och lagar samt andra förhållanden rörande skogsbruk -och deras påverkan på 

värderelevansen- vara av mycket stort intresse.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Insamlad data SCA 

 

Bilaga 2: Insamlad data Holmen Skog 

 

Bilaga 3: Insamlad data Bergs Timber 

 

Bilaga 4: Jämförande data  

 

Redovisningsdata 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Föregående års materiella anläggningstillgångar (Miljoner kr) 58 612 62 402 65 387 77 843 74 670 80 352 88 411 86 801 82 236 69 328 75 274 81 544 86 030

Varav biologiska tillgångar 0 0 0 17 716 18 082 23 905 24 711 25 397 26 069 26 729 27 503 28 767 29 685

Värdeförändring av biologiska tillgångar 5 173

Föregående års eget Kapital (Miljoner kr) 48 670 50 505 50 037 57 110 58 963 64 279 67 252 67 906 67 255 60 752 59 706 63 271 72 872

Antal aktier Q1 193 490 380 194 599 495 194 608 943 194 608 943 197 401 629 592 204 887 594 170 187 602 957 995 605 006 671 609 069 664 613 632 895 617 692 559 619 457 912

Pris per aktie (SEK) Q1 89,93 103,33 88,17 114,00 127,17 112,25 62,50 101,00 103,40 115,00 168,70 190,80 198,70

Marknadsvärde (Miljoner kr) Q1 17 401 20 108 17 159 22 185 25 104 66 475 37 136 60 899 62 558 70 043 103 520 117 856 123 086

Book-To-Market Q1 2,80 2,51 2,92 2,57 2,35 0,97 1,81 1,12 1,08 0,87 0,58 0,54 0,59

OMXSPI - utveckling i % 100% 158% 176% 250% 289% 226% 157% 239% 267% 248% 272% 319% 393%

Marknadsvärde - utveckling i % 100% 116% 99% 127% 144% 382% 213% 350% 360% 403% 595% 677% 707%

Redovisningsdata 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

föregående års materiella anläggningstillgångar (Miljoner kr) 18 812 18 278 18 354 23 025 22 612 24 057 24 222 23 582 24 038 28 287 28 770 28 621 28 132

Varav biologiska tillgångar 0 0 0 8 704 8 830 11 073 11 080 11 109 12 161 15 771 16 227 16 517 16 867

Värdeförändring av biologiska tillgångar 82 115 2 736 606 568 1 050 1 207 - -

Föregående års eget Kapital (Miljoner kr) 15 073 15 254 13 737 16 079 16 636 16 932 15 641 16 504 16 913 19 773 20 813 20 854 20 969

Antal aktier Q1 57 349 217 57 349 217 62 132 928 62 132 928 62 132 928 62 132 928 62 132 928 62 132 928 62 132 928 62 132 928 62 132 928 62 132 928 62 132 928

Pris per aktie (SEK) Q1 174,03 215 221,5 335,5 293 205,5 149,25 193 221 182 194 238 291

Marknadsvärde (Miljoner kr) Q1 9 980 12 330 13 762 20 846 18 205 12 768 9 273 11 992 13 707 11 327 12 041 14 757 18 081

Book-To-Market Q1 1,51 1,24 1,00 0,77 0,91 1,33 1,69 1,38 1,23 1,75 1,73 1,41 1,16

OMXSPI - utveckling i % 100% 158% 176% 250% 289% 226% 157% 239% 267% 248% 272% 319% 393%

Marknadsvärde - utveckling i % 100% 124% 138% 209% 182% 128% 93% 120% 137% 113% 121% 148% 181%

Redovisningsdata 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Föregående års materiella anläggningstillgångar (Miljoner kr) 89 104 105 152 183 320 375 392 398 357 323 225 236

Varav biologiska tillgångar 0 0 0 41 41 36 49 53 55 45 45 0 0

Värdeförändring av biologiska tillgångar 5 2 2 12 0 4 4 1 0 0

Föregående års eget Kapital (Miljoner kr) 112 115 112 145 182 291 274 247 271 230 191 263 253

Antal aktier Q1 4 799 000 4 799 000 4 799 000 6 799 000 6 799 000 6 899 000 6 899 000 6 899 000 6 899 000 6 899 000 96 593 000 96 593 000 113 449 000

Pris per aktie (SEK) Q1 3 4,01 4,59 5,58 12,37 10,35 6,29 8,51 5,91 3,58 1,31 2,86 2,69

Marknadsvärde (Miljoner kr) Q1 14 19 22 38 84 71 43 59 41 25 127 276 305

Book-To-Market Q1 7,78 5,98 5,08 3,82 2,16 4,08 6,31 4,21 6,65 9,31 1,51 0,95 0,83

OMXSPI - utveckling i % 100% 158% 176% 250% 289% 226% 157% 239% 267% 248% 272% 319% 393%

Marknadsvärde - utveckling i % 100% 134% 153% 264% 584% 496% 301% 408% 283% 172% 879% 1919% 2120%
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