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Sammanfattning: I denna uppsats undersöks hur värderelevansen i nordiska 

förvaltningsfastighetsbolags redovisning har påverkats i och med införandet av IAS 

40,och värdering till verkligt värde den första januari år 2005. Värderelevans mäts i 

denna studie i styrkan av samvariationen mellan redovisningsposterna eget kapital och 

resultat och bolagens marknadsvärde. 
 
Alla förvaltningsfastighetsbolag som har funnits listade på Nasdaq OMX Nordic small-, 

mid- och large cap under samtliga av undersökningsåren (2000-2013) ingår i studien. De 

bolag som har noterats under undersökningsperioden ingår inte i studien, inte heller de 

bolag som varit registrerade under hela perioden men som bytt företagsinriktning till 

förvaltningsfastighetsbolag under den undersökta tiden ingår i studien.  
 
Den undersökta tidsperioden delas in i tre mindre perioder. En period som representerar 

läget innan införandet av IAS 40 (år 2000-2004) och två perioder som representerar läget 

efter (år 2005-2009, år 2010-2013). Studien genomförs med hjälp av multipla 

regressionsanalyser där de olika perioderna skiljs åt med hjälp av dummy-variabler.  
 
Studiens resultat visar att värderelevansen har ökat mellan period 1 och period 2. 

Däremot har värderelevansen sjunkit för period 3 i jämförelse med såväl period 1 som 

period 2. Av detta kan slutsatsen dras att värderelevansen var som starkast under period 

2. För den modell som valdes (Modell 3) var samtliga variabler signifikanta. 
 
Nyckelord: Värderelevans, Förvaltningsfastigheter, IAS 40, IFRS, Norden, 

Regressionsanalys  
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Abstract 
 

Title: The value of fair value – The value relevance of IAS 40 

Type of thesis: Master’s Degree Thesis (one year) 15 HE credits 

Authors: Håkan Järvengren & Frida Lundqvist 

Supervisor: Bengt Gustavsson 

 

Summary: This paper examines how the value relevance in the financial statements of 

Nordic investment-property-companies has been affected by the introduction of IAS 40 

and fair value valuation the first of January 2005. In this study value relevance is 

measured by the covariance between, on one side the companies result and equity, and on 

the other side their market values. 

 
All of the investment-property-companies that have listed on one of the Nordic stock 

exchanges small-, mid- or large caps during all of the studied years have been included in 

the study. The companies that have been listed during the period have not been included. 
The studied time period is parted into three smaller periods. One period that represents 

the state before the introduction of IAS 40 (2000-2004) and two periods that represents 

the state after (2005-2009, 2010-2013). The study is performed using multiple 

regressions, were the different periods are separated by dummy-variables. 

 
The result of the study shows that the value relevance has increased from period 1 to 

period 2. For period 3 on the other hand, the value relevance has decreased compared to 

both period 1 and 2. By this we can draw the conclusion that the value relevance was the 

strongest during period 2. All variables were significant for the used model in this study 

(model 3). 

 
Key words: Value relevance, investment properties, IAS 40, Scandinavia, Multiple 

regressions 
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1 Inledning 

Detta kapitel inleds med en introduktion till ämnet som ligger till grund för denna undersökning. 

Kapitlet fortsätter sedan med en problemdiskussion där problematiken kring ämnen presenteras. 

Avslutningsvis presenteras studiens syfte och frågeställning.  

 

Kvalitet är ett begrepp som används flitigt i det samhälle vi lever i idag, där allt kan 

mätas och rangordnas. Oavsett om det handlar om massproducerade lågprisprodukter från 

Kina, italienska sportbilar, en fotbollsmatch eller livet i sig så kan det mätas och 

kvantifieras med hjälp av begreppet kvalitet. Vad som anses vara kvalitet kan variera och 

ett sätt att se på kvalitet är genom följande definition: 

“Alla sammantagna egenskaper hos en produkt, vara, tjänst eller process som ger dess 

förmåga att tillfredsställa och helst överträffa kundens uttalade och underförstådda 

behov och förväntningar.“ (SQA, 2008). 

Kvalitet kan mätas med hjälp av så kallade kvalitetsdimensioner, vilka används för att 

bryta ner begreppet i mindre beståndsdelar. Vad dessa beståndsdelar kan vara varierar 

beroende på vad som syftas på. När det kommer till redovisning benämns ofta dessa 

beståndsdelar som “redovisningens kvalitetsaspekter”, till vilka relevans, tillförlitlighet, 

begriplighet, jämförbarhet och verifierbarhet ofta räknas (Artsberg, 2003; Knutsson, 

2004; Melville, 2011). Dessa åsyftar på de aspekter ett företags redovisning måste 

uppfylla för att hålla hög kvalitet och därmed vara användbar och värderelevant för 

företagets intressenter (ibid.). Enligt Europaparlamentet och rådets direktiv 

2002/1606/EG uppnår ett företags redovisning en hög kvalitet då företagets tillgångar är 

värderade på ett korrekt sätt. Vidare innebär detta att ett företags redovisning ska ge en 

rättvisande bild av företagets finansiella ställning till dess intressenter, vilka grundar sina 

beslut på företagets rapporter (Bengtsson, 2008; Marton, 1998; Marton et al., 2008). Det 

är därför av vikt för intressenter att företagets redovisning är av hög kvalitet och därmed 

användbar, och på så sätt utgör en bra grund för analys och beslutsfattande. Om 

redovisningen är användbar för företagets intressenter är den också värderelevant, vilket 

innebär att den överensstämmer med investerares bedömning av företaget vilket leder till 

att den återspeglas i företagets marknadsvärde (Wyatt, 2008). 

 

För att redovisningen ska kunna uppnå en hög kvalitet pågår kontinuerligt ett 

internationellt samarbete för att öka jämförbarheten mellan företag, såväl nationellt som 

internationellt. Arbetet med gränsöverskridande redovisningsstandarder har genomförts 

som ett samarbete mellan den europeiska organisationen IASB
1
och den amerikanska 

organisationen FASB
2
 för att harmonisera redovisningen i hopp om att öka jämförbar-

heten mellan företag, såväl nationellt som internationellt (Whittington, 2008). Detta ledde 

fram till införandet av de internationella redovisningsstandarderna IFRS den första 

                                                        
1
 International Accounting Standards Board 

2 Financial Accounting Standards Board 
3 International Financial Reporting Standards 

2 Financial Accounting Standards Board 
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januari 2005, vilka gäller för samtliga börsnoterade företag inom den Europeiska unionen 

(Ball, 2006; Chiapello & Medjad, 2009).   

 

Införandet av obligatorisk redovisning enligt IFRS
3
 år 2005 innebar en förändring i hur 

ett företags tillgångar ska/kan värderas och redovisas (Perry & Nölke, 2006). Historiskt 

sett har redovisning till anskaffningsvärde varit den mest använda värderingsmetoden av 

tillgångar, men sedan år 2005 är det redovisning och värdering till verkligt värde som är 

den dominerande principen (Laux & Leuz, 2009). I fastighetsbranschen, som sedan år 

2005 följer den internationella standarden IAS 40 för värdering av förvaltnings-

fastigheter, har en sådan förändring skett (Bengtsson, 2008; Lorentzon, 2011). I IAS 40 

uttrycks att en förvaltningsfastighet antingen får värderas till anskaffningsvärde eller 

verkligt värde. Näst intill alla nordiska företag, som påverkas av IAS 40, valde i och med 

införandet att värdera sina förvaltningsfastigheter till verkligt värde, vilket innebär ett 

värde som avspeglar fastighetens marknadsvärde på värderingsdagen (Bengtsson, 2008). 

1.1  Problemdiskussion  

En av anledningarna till införandet av värdering till verkligt värde var att öka 

redovisningens relevans. Detta har intensifierat diskussionen angående huruvida 

värderingsmetoden skapar ett mervärde för företagens intressenter (Laux & Leuz, 2009). 

Tidigare forskning inom ämnet har indikerat att värdering till verkligt värde visserligen 

leder till en ökad relevans i värderingen, men att det i vissa fall även kan leda till en 

minskad tillförlitlighet (Barth, 1994; Danbolt & Rees, 2007). Detta gäller främst 

tillgångar vars värde varken går att hämta från en aktiv marknad, eller en aktiv marknad 

för en liknande tillgång (Laux & Leuz, 2009). Förvaltningsfastigheter, som regleras av 

IAS 40, anses vara just en sådan typ av tillgång och värderas därför med hjälp av 

nuvärdesberäkningar av framtida kassaflöden (Lorentzon, 2011). I samband med denna 

beräkning måste företagen i fråga göra vissa uppskattningar om framtiden, exempelvis 

framtida räntenivåer och avkastningskrav (Bengtsson, 2006). Det verkliga värdet testas 

kontinuerligt och omvärderas ifall företaget i fråga anser att värdet har ökat eller minskat. 

Tillgångarnas värdeförändringar påverkar i sin tur både årets resultat och företagets egna 

kapital, två poster som enligt Bengtsson (2008, 2012) står i samvariation med 

förvaltningsfastighetsbolagens marknadsvärde. Det finns således en risk att subjektiva 

bedömningar inkluderas i företagets marknadsvärde, vilket kan minska redovisningens 

tillförlitlighet (Barth, 1994; Danbolt & Rees, 2007). 

 

Det finns dock forskning som tyder på att den minskade tillförlitligheten, som kan uppstå 

i samband med subjektiva bedömningar, vägs upp av en ökad relevans som uppkommer 

när företag värderar sina tillgångar till ett marknadsvärde istället för ett anskaffningsvärde 

(Barlev & Haddad, 2003; Barth, 1994; Danbolt & Rees, 2007). Denna forskning menar 

att ett marknadsvärde visar en mer rättvisande bild av tillgångarnas riktiga värde och 

utgör därmed en bättre grund för intressenters beslutsfattande, än vid värdering till 

anskaffningsvärde (ibid.). Vad en tillgång var värd vid dess anskaffande anses inte vara 

                                                        
3 International Financial Reporting Standards 
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relevant, framförallt inte om datumet för anskaffningen ligger långt bak i tiden, vilket 

oftast är fallet för förvaltningsfastigheter (Marton, 2008).  

 

Ett exempel på hur värderelevans kan mätas är genom sambandet mellan ett företags 

redovisning och dess marknadsvärde, eftersom ett sådant samband indikerar på en 

högkvalitativ redovisning som intressenter finner användbar. Huruvida detta samband 

existerar är ett ämne som till viss del har studerats tidigare (Bengtsson, 2008; Milburn, 

2008; Runsten, 1998). Trots skilda undersökningsperioder tyder såväl Runstens (1998) 

studie som Bengtssons (2008) studie på att det finns en samvariation mellan enskilda 

parametrar i svenska fastighetsbolags redovisning och deras marknadsvärde. Bengtsson 

(2008) finner även att samvariationen har blivit starkare sedan införandet av IAS 40 år 

2005. Både Bengtsson (2008) och Runsten (1993) menar även att sambandets rikting med 

stor sannolikhet är att eget kapital och resultat påverkar marknadsvärdet, men även det 

motsatta kan gälla, det vill säga att marknadsvärdet till viss del kan påverka det 

redovisade resultatet och egna kapitalet. Genom att undersöka hur redovisningens 

värderelevans har påverkats av införandet av IAS 40 kan en tydligare helhetsbild ges av 

intressenters syn på redovisningens kvalitet. 

 

Som tidigare nämnts har samvariationen mellan de svenska förvaltningsfastighets-

bolagens redovisade egna kapital och marknadsvärde utgjort underlag för tidigare studier 

(Bengtsson, 2008; Runsten, 1998). Bengtsson (2012) har även studerat samvariationen 

mellan resultat och börsvärde hos svenska förvaltningsfastighetsbolag. Analytiker och 

andra intressenter ser dock till företagens redovisning som helhet snarare än till enskilda 

parametrar. Resultat och eget kapital är de två poster som främst påverkas av värdering 

till verkligt värde. Det är därför av intresse att genomföra en undersökning som tar 

hänsyn till den samvarierade påverkan som dessa poster har på företagens marknadsvärde 

för att på så sätt öka förståelsen för värderelevansen i redovisningen som helhet. Med 

bakgrund av att en av anledningarna till införandet av de nya redovisningsstandarderna 

var att öka harmoniseringen av redovisningen internationellt (Whittington, 2008) så vore 

det även av intresse att utöka basen för denna typ av undersökning till att inkludera de 

övriga nordiska länderna. Detta i kombination med att undersöka en längre tidsperiod kan 

bidra till en ökad förståelse för redovisningens värderelevans.    

1.2 Syfte och frågeställning 

Med införandet av IAS 40 som utgångspunkt syftar den här studien till att undersöka 

huruvida standarden har lett till en ökad värderelevans i förvaltningsfastighetsbolags 

redovisning. Undersökningen baseras på förvaltningsfastighetsbolags resultat och eget 

kapitals påverkan på deras marknadsvärden. För att ytterligare bredda den idag befintliga 

forskningen inom området, ämnar denna studie att utföras på den nordiska marknaden. 

Ovanstående resonemang mynnar ut i frågeställningen: 

 

Hur har värderelevansen i nordiska förvaltningsfastighetsbolags redovisning påverkats i 

och med införandet av IAS 40? 
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1.3  Avgränsningar 

Denna studie avgränsar sig till att endast undersöka de nordiska börsnoterade 

fastighetsbolag vars huvudsakliga fastighetsbestånd består av förvaltningsfastigheter. 

Vidare avgränsar sig studien till att undersöka den totala perioden år 2000 till år 2013. 

Avgränsningen innebär att endast bolag som varit noterade under hela den undersökta 

perioden är inkluderade i studien. 

1.4 Studiens disposition 

Efter detta avsnitt fortsätter studien enligt följande disposition. Redovisningens normer 

och praxis beskrivs i kapitel två för att sedan följas av kapitel tre som utgörs studiens 

teoretiska referensram. I avslutningen av den teoretiska referensramen formuleras 

studiens hypoteser, som antingen accepteras eller förkastas. Kapitel fyra och fem utgörs 

av studiens metodkapitel, där tillvägagångssätt och statistisk metod presenteras och 

diskuteras. I studiens sjätte kapitel presenteras det empiriska resultatet från den statistiska 

undersökningen som sedan jämförs och analyseras utifrån den teoretiska referensramen i 

kapitel sju. Avslutningsvis presenteras studiens slutsatser i kapitel åtta. 
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2 Normer och praxis inom redovisning 

I detta kapitel ges en introduktion till organisationen bakom de internationella redovisnings-

standarderna. Därefter presenteras IAS 40, den standard som berör redovisning till verkligt 

värde av förvaltningsfastigheter, som sedan följs av en presentation av IFRS 13 och definitionen 

av verkligt värde. 

2.1  IASB & IFRS 

Den oberoende organisationen IASB med säte i London är ansvarig organisation för att 

ge ut IFRS (Westermark, 2005).  Syftet med IFRS är att skapa en gemensam standard 

som gäller för alla världens börsnoterade företag (Ball, 2006). Fram till år 2000 togs de 

internationella standarderna fram av IASB:s föregångare IASC som grundades år 1973. 

Standarder framtagna av IASC benämns IAS (ibid.). 

 

IASB har en föreställningsram som utgör grunden för dess standarder. I föreställnings-

ramen tas bland annat redovisningens kvalitativa egenskaper
4
 upp, vilka benämns som, 

relevans, tillförlitlighet, begriplighet, jämförbarhet och ibland också verifierbarhet 

(IASB, 2013 punkt 24). Informationen i de finansiella rapporterna ska vara av sådan 

karaktär att den är lättbegriplig för användarna (IASB, 2013 punkt 25). Här förutsätts en 

viss kunskap inom ekonomi eller redovisning hos användarna (ibid.). Vidare ska 

informationen vara relevant för användarna så till vida att den ska kunna utgöra 

beslutsunderlag (IASB, 2013 punkt 26). Därtill spelar tillförlitlighet, stor roll för 

användbarheten av informationen (IASB, 2013 punkt 31). Att informationen är 

tillförlitlig innebär exempelvis att den återger en korrekt bild av den aktuella situationen 

och således inte innehåller några väsentliga felaktigheter (ibid.). Den sista 

kvalitetsaspekten är jämförbarhet, vilken syftar till att ge användarna möjlighet att själva 

bilda sig en uppfattning om trender i företaget (IASB, 2013 punkt 39). Detta innebär att 

de finansiella rapporterna ska innehålla information om de redovisningsprinciper som 

tillämpas samt eventuella ändringar av sådana principer (IASB, 2013 punkt 40). 

 

De standarder som tas fram av IASB är principbaserade och även de grundade på IASB:s 

föreställningsram för finansiell rapportering (Marton et al., 2008). Principbaserade 

standarder ger de företag som tillämpar standarden möjlighet att själva tolka och bedöma 

den utifrån varje enskild situation. Principbaserade standarder fungerar således mer som 

normgivande för företag till skillnad från regelbaserade standarder (ibid.). 

2.2  IAS 40 - Förvaltningsfastigheter 

IAS 40
5

 är en av IASB:s principbaserade standarder och reglerar värdering av 

förvaltningsfastigheter som ägs av noterade bolag. Enligt IAS 40 ska förvaltnings-

fastigheter som ägs av noterade bolag värderas till antingen fastighetens anskaffnings-

värde eller dess verkliga värde. Med verkligt värde menas ett värde som avspeglar det 

                                                        
4
 Egenskaper som gör informationen i de finansiella rapporterna användbar för användarna. 

5
 All information om IAS 40 är hämtad från FAR online. 
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pris en fastighet hade kunnat säljas för, dagen i fråga, på en aktiv marknad mellan 

kunniga parter (IAS 40, punkt 5). En fastighet kan betraktas som en förvaltningsfastighet 

om den i framtiden förväntas generera intäkter, antingen genom hyra eller genom 

värdeökning, alternativt genom en kombination av dessa två (ibid.), och ska endast 

redovisas som tillgång om detta uppfylls. Om inget av dessa kriterier uppfylls rör det sig 

om en annan typ av fastighet. Figur 2.1. nedan visar på de värderingsmetoder som 

förekommer i IAS 40. 

 

Enligt IAS 40 kan ett företag själv välja ifall dess förvaltningsfastigheter ska värderas till 

verkligt värde eller anskaffningsvärde. Anskaffningsvärdet är det värde som fastigheten 

en gång är anskaffad för samt andra kostnader som uppstod vid förvärvet som kan 

tillföras fastigheten (IAS 40, punkt 21). Ett företag kan dock inte byta värderingsprincip 

från år till år, utan om man en gång har värderat sin fastighet till verkligt värde så finns 

det ingen möjlighet att skifta till anskaffningsvärdesmetoden. Ifall ett företag väljer att 

redovisa sina förvaltningsfastigheter till anskaffningsvärde så ska ändå information om 

dess verkliga värde nämnas i en not (IAS 40, punkt 32). 

 

Figur 2.1 Redovisning enligt IAS 40 (Egen illustration). 

Vid värdering till verkligt värde enligt IAS 40, ska en vinst eller förlust som uppkommer 

vid en förvaltningsfastighets verkliga värde redovisas i det årets resultaträkning som kan 

hänföras vinsten eller förlusten (IAS 40, punkt 35). 

2.3 IFRS 13 - Värdering till verkligt värde 

Syftet med verkligt värde är att värdet ska spegla det aktuella värdet på tillgångar och 

skulder vid den aktuella mättidpunkten (Barlev & Haddad, 2003). IFRS 13
6
 innehåller en 

definition av verklighet värde som “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” (IFRS 13, punkt 9). Detta innebär att det är en 

“marknadsmässig värdering, inte en företagsspecifik värdering” (IFRS 13, punkt 2). 

                                                        
6
 All information om IFRS 13 är hämtad från FAR online. 

IAS 40 Förvaltningsfastigheter 

Verkligt värde 

Värdeförändringar 
bokförs i årets resultat 

Anskaffningsvärde 

Verkligt värde lämnas 
som upplysningsuppgift 
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2.3.1 Värderingshierarki för verkligt värde 

Vid värdering till verkligt värde används följande hierarki, där noterade priser på aktiva 

marknader har högst prioritet och icke observerbara data har lägst prioritet (IFRS 13, 

punkt 72). Figur 2.2 nedan ger en förtydligande bild av de olika hierarkinivåerna. 

 

 

Figur 2.2 Värderingshierarki enligt IFRS 13 (Egen illustration). 

Till nivå 1 hör en tillgång, eller identisk tillgång, som har ett noterat pris på en aktiv 

marknad (IFRS 13, punkt 76). En tillgång som inte ingår i nivå 1 men som har ett pris 

som är direkt eller indirekt observerbart tillhör nivå 2 (IFRS 13, punkt 81). Den sista 

typen av tillgångar är den tillgång som inte finns på en aktiv marknad varför observerbara 

data inte är tillgängliga (IFRS 13, punkt 86-87). Värderingen av en sådan tillgång ska 

således baseras på företagets egna uppgifter (IFRS 13, punkt 89). 

  

Nivå 1 - Noterade priser 
på aktiva marknader 

Nivå 2 - Andra 
observerbara data än de i 

Nivå 1, ex. priser på 
liknande marknader 

Nivå 3 - Icke 
observerbara data, ex. egna 

värderingsmodeller 
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3 Teoretisk referensram 

Detta kapitel presenterar studiens teoretiska referensram. Det som presenteras i detta kapitel 

presenteras i syfte att skapa en ökad förståelse för studiens resultat men ligger även till grund för 

den kommande analysen. Avsnittet avslutas med en presentation av tidigare forskning samt en 

formulering av studiens hypoteser. Dessa hypoteser ligger sedan till grund för hur den empiriska 

undersökningen genomförs. 

3.1 Redovisningens kvalitetsaspekter 

Värderelevant redovisning definieras i den här studien som redovisning som är användbar 

för intressenter, och som på så vis avspeglar sig i ett företags marknadsvärde. För att 

redovisningen ska kunna vara användbar måste den uppfylla vissa kvalitetsaspekter 

(Melville, 2011). Relevans, tillförlitlighet, begriplighet, jämförbarhet och verifierbarhet är 

de fem aspekter som oftast nämns i sammanhanget (Artsberg, 2003; Knutsson, 2004; 

Melville, 2011). Innebörden av dessa aspekter beskrivs nedan. 

 

Relevans är en av de fundamentala aspekterna när redovisningskvalitet undersöks 

(Melville, 2011). Relevans i detta fall innebär i stort om den redovisade informationen är 

användbar för redovisningens läsare och på så sätt kan ligga till grund för deras 

beslutsfattande (Artsberg, 2003). En redovisning är relevant då informationen som ges är 

förutsägande och på så sätt hjälper användaren att förutse framtida utfall (Melville, 2011). 

En relevant redovisning ska även bidra med information som hjälper användaren att 

analysera och utvärdera tidigare händelser (ibid.). 

 

Även tillförlitlighet anses, tillsammans med relevans, vara en fundamental aspekt i 

redovisningskvalitet (Melville, 2011). Definitionen av tillförlitlighet i detta fall är en 

redovisning som är komplett, neutral och helt fri från felaktigheter (Knutsson, 2004). En 

redovisning är komplett då all relevant och användbar information inkluderas och neutral 

om den är opartisk och fri från manipulation (Melville, 2011). 

 

Den redovisade informationen ska vara begriplig för redovisningens användare (Melville, 

2011). En begriplig redovisning redovisar information på ett koncist och tydligt sätt 

(ibid.). Dock så går det ej att göra en redovisning begriplig för alla, komplexa moment 

krävs för att göra den redovisade informationen relevant (ibid.). 

 

Redovisad information är jämförbar om den går att jämföra mellan perioder (kvartal, år), 

men även om den går att jämföra mellan företag i samma bransch (Smith, 2000). För att 

jämförbarhet ska uppnås, och på så sätt hjälpa intressenter att fatta korrekta beslut, krävs 

att redovisningen är konsekvent från period till period (Melville, 2011). 

 

Då kunniga oberoende personer i konsensus kan ange att den redovisade informationen 

stämmer är redovisningen verifierbar (Melville, 2011). Den redovisade informationen bör 

även kunna styrkas med hjälp av dokumentation (Smith, 2000). 
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3.2 Verkligt värde 

3.2.1 För- och nackdelar med verkligt värde 

Införandet av IFRS och de nya redovisningsstandarderna år 2005 har skapat en debatt 

inom den ekonomiska sfären som grundas i frågan hur värdering till verkligt värde 

påverkar redovisningens kvalitet (Laux & Leuz, 2009). Å ena sidan hävdar förespråkare 

att värdering till verkligt värde visar en mer relevant bild av ett företag och dess tillgångar 

(Quagli & Avallone, 2010), då intressenter är intresserade av ett dagsvärde snarare än ett 

anskaffningsvärde som visar ett utdaterat värde. Å andra sidan hävdar kritiker att 

relevansen visserligen ökar, men att redovisningens tillförlitlighet minskar i fall där 

värderingen grundas på uppskattningar om framtiden (Barth, 1994; Danbolt & Rees, 

2007; Lorentzon, 2011). Anledningen till detta är att uppskattningar, som kan påverkas av 

subjektivitet gällande exempelvis framtida räntenivåer och avkastningskrav, ligger till 

grund för värderingen (Bengtsson 2006). Landsman (2007) menar att redovisning till 

verkligt värde såväl som värdering till anskaffningsvärde innehåller fel i förhållande till 

det riktiga ekonomiska värdet av en tillgång eller skuld. Trots detta har Landsman (2007) 

funnit att redovisning till verkligt värde, eller i varje fall informationen kring verkligt 

värde, har en positiv effekt för investerare.  

 

Den ovan nämnda tillförlitlighetsproblematiken existerade inte innan år 2005 då 

förvaltningsfastigheter värderades till anskaffningsvärde. Värdering till anskaffnings-

värde är starkt förknippat med försiktighetsprincipen, alltså att först och främst motverka 

att en tillgång värderas för högt även om det redovisade värdet inte var fullt relevant för 

berörda intressenter (Barlev & Haddad, 2003). En fördel med värderingsmetoden var 

dock att den motverkade och förminskade utrymmet för manipulation, vilket i sin tur 

leder till att företaget sköts bättre och därav får en positiv effekt för intressenter på lång 

sikt. Vid värdering till verkligt värde prioriteras alltså relevans högre än tillförlitlighet 

vilket då även medför ett ökat utrymme och risk för manipulation (Watts, 2003).  

 

Trots den eventuellt minskade tillförlitligheten kan det finnas många anledningar till 

varför företag väljer att redovisa till verkligt värde snarare än till anskaffningsvärde. 

Quagli och Avallone (2010) nämner i sin studie att verkligt värde ger mer och bättre 

förståelse och bättre grund för analys i och med att det verkliga värdet för en 

förvaltningsfastighet innefattar dess framtida förväntade kassaflöde. De menar att 

redovisning till verkligt värde på så sätt kan minska risken för informationsasymmetri 

(Quagli & Avallone, 2010).  Det finns dock andra studier som tyder på att IAS 40 kan ha 

ett negativt inflytande på ett företags redovisning. Bengtsson (2012) menar att de upp- 

och nedvärderingar av fastigheter som uppstår vid värdering enligt IAS 40 kan bidra till 

att felbedömningar görs av aktiemarknaden. En stor uppskrivning ett år kan leda till att de 

närmast efterföljande årens resultat i jämförelse framstår som mindre goda ifall det inte 

sker någon uppvärdering, detta trots att den operativa verksamheten i sig inte gått sämre. 

Företagsledningar kan då som ett resultat av detta känna sig manade att fortsätta göra 

uppskrivningar för att skapa en illusion av att företagets resultatutveckling är stabil 

(Bengtsson, 2012). I det långa loppet kommer en sådan strategi självklart leda till ned-



10 
 

skrivningar vilket i sin tur bör leda till mer svåranalyserade och volatila aktiekurser. 

Volatila aktier drar till sig riskbenägna kortsiktiga investerare, vilket är något som måste 

tas i hänsyn då sambandet mellan ett företags redovisning och dess aktiekurs analyseras 

(Bengtsson, 2012). Fler kortsiktiga aktörer leder till en större omsättning av aktien. I fall 

då denna omsättning avstannar kan stora kurssvängningar komma som följd som inte kan 

kopplas till företagets verksamhet. I en sådan miljö kan det vara svårt att finna samband 

mellan företags redovisning och aktiekurs (ibid.). 

3.2.2 Redovisning enligt IAS 40 i praktiken 

Vid värdering enligt IAS 40 redovisas fastigheter som tillgångar i balansräkningen. 

Eventuella upp- och nedskrivningar av tillgången förs från balansräkningen till årets 

resultat i resultaträkningen (IAS 40). Balansräkningen hamnar därmed i större fokus vid 

redovisning till verkligt värde än vid värdering till anskaffningsvärde. Detta eftersom det 

redovisade värdet av tillgångar ökar och visar därmed en mer marknadsmässigt och 

relevant bild av företagets ekonomiska ställning. Ett företags resultat kommer samtidigt 

förlora en del av sin relevans då det i stor mån kommer att påverkas av upp- och 

nedvärderingar som i sig inte säger något om hur verksamheten har gått det senaste året 

(Bengtsson, 2005; Quagli & Avallone, 2010). I och med att balansräkningen blir mer 

”levande” vid värdering till verkligt värde, blir den också ett viktigare instrument för 

investerare då den kommer närma sig företagets verkliga marknadsvärde. Dock menar 

kritiker att volatiliteten som uppstår när upp- och nedvärderingar redovisas i 

balansräkningen kan leda till svårigheter för intressenter att förutspå framtiden (Hitz, 

2007). I och med att det verkliga värdet redovisas i balansräkningen, så visar 

balansräkningen inte bara dagens värde utan även det värde som tillgångarna förväntas 

generera i framtiden (Bengtsson 2006). Redan innan övergången till IAS 40 år 2005 

uttryckte flera av de berörda förvaltningsfastighetsbolagen att det faktiskt inte med 

säkerhet går att uppskatta framtida kassaflöden (Bengtsson, 2005). Ett korrekt värde kan 

endast fastställas av en försäljning av en tillgång (ibid.). 

3.3 Förutsättningar på aktiemarknaden 

3.3.1 Den effektiva marknadshypotesen 

Den effektiva marknadshypotesen har sitt ursprung i ett flertal empiriska studier 

sammanställda av Eugene Fama. Definitionen av hypotesen kan variera något men den 

mest vedertagna är Famas (Easton & Kerin, 2010) som lyder “en effektiv marknad är en 

marknad där priserna till fullo återspeglar all tillgänglig information” (Fama, 1970:384). 

Fama (1970) undersöker hur aktier får sitt rätta pris genom att definiera tre kategorier av 

marknadseffektivitet; svag, semistark och stark marknadseffektivitet. De olika 

kategorierna syftar till att spegla den information som finns tillgänglig samt hur snabbt 

informationen når ut till marknadens samtliga intressenter (ibid.). Enligt Fama (1970) 

kännetecknas den svaga kategorin av att endast historiska priser är avspeglade i 

aktiepriset medan den semistarka kategorin även inkluderar all ny information som finns 

publicerad från företaget. Famas (1970) tredje och sista kategori är den starka 

marknadseffektiviteten vilken återspeglar såväl historiska priser som publicerad 
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information från företaget men också information som företaget ännu ej har publicerat, så 

kallad insider information.  

 

En förutsättning för den effektiva marknadshypotesen är således att aktörer på de 

finansiella marknaderna har tillgång till all tillgänglig information (Fama, 1970). På en 

effektiv marknad kan en investerare inte räkna med att göra vinst på enbart information 

tillgänglig för allmänheten, då denna information direkt, eller mycket snabbt, avspeglas i 

aktiepriset (Bodie et al, 2005). Trots att hypotesen om en effektiv marknad är erkänd, 

finns det ändå forskare som ställer sig kritiska till den. Ett exempel på detta är Howden 

(2009) som menar att bara för att informationen finns är det inte nödvändigtvis så att alla 

känner till den. Även Milburn (2008) menar att det är svårt att uppnå en perfekt 

informationseffektivitet. Han menar att information för enkelhetens skull kan delas upp i 

lättolkad information och svårtolkad information (ibid.). Lättolkad information avspeglas 

omedelbart eller mycket snabbt i aktiepriset. För svårtolkad information däremot kan det 

ta lång tid, flera månader, att helt avspegla sig i aktiepriset, om det ens någonsin helt gör 

det (ibid.). Även Howden (2009) har fastställt denna svårighet för börsen med att 

omvandla den information som finns på marknaden och sedan anpassa sig till den.  

 

Ytterligare en aspekt för att uppnå en effektiv marknad är fundamental värdeeffektivitet. 

Fundamental värdeeffektivitet innebär att aktiepriser inte bara svarar snabbt på ny 

information utan även korrekt, vilket innebär att marknadspriset kommer att spegla de 

absolut bästa estimaten av ett företags tillgångar, skulder, framtida resultat och risker 

(Milburn, 2008). Enligt viss forskning är dock även en fundamental värdeeffektivitet 

väldigt svåruppnådd och framförallt svårverifierad eftersom det inte finns något att 

jämföra med, vilket gör det väldigt svårbevisat (ibid.). I samband med finanskrisen har 

flera forskare riktat kritik mot den effektiva marknadshypotesen och menat att hypotesen 

till viss del låg bakom de marknadsbubblor som utlöste krisen. Konkret går kritiken ut på 

att människor i allt för stor utsträckning tror att marknaden alltid har rätt, att en ökning av 

aktiepris per automatik innebär att en tillgångs verkliga värde har ökat (Brown, 2011).  

3.3.2  Prissättning på aktiemarknaden 

En vanlig metod att värdera ett företag på är att använda sig av företagets verkliga egna 

kapital, då detta värde är de medel företaget har att dela ut till sina aktieägare. Detta värde 

anses alltså representera det pris som en köpare ska vara beredd att betala för 

nettotillgångarna i företaget och ska representera ett nuvärde av framtida betalningsflöden 

som tillgångarna förväntas generera (Bengtsson, 2005). I ett fall av en ”perfekt marknad” 

ska detta värde återspeglas i det pris som betalas för företagets aktier. I verkligheten 

kommer dock dessa värden i de flesta fall skilja sig från varandra, då den perfekta 

marknaden, där alla har all tillgänglig information, är en utopi. Flera undersökningar visar 

dock på att det finns en tydlig korrelation mellan den informationen som kan finnas i ett 

företags redovisning och dess aktiekurs (ibid.). Studier gjorda av bland annat Easton et al. 

(1992) och Beaver et al. (1979) har visat att det finns korrelation mellan oväntad vinst i 

företaget och abnormal aktiekurs. 
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3.3.3 Värdering av företag 

Vid värdering av ett företag brukar framförallt två olika modeller användas; diskonterade 

kassaflöden (DCF) och residualvinster (RE). De båda modellerna härstammar från 

samma antagande, dvs. att värdet utgörs av nuvärdet av framtida vinster, diskonterade 

med kapitalkostnaden (Lundholm & O’Keefe, 2001). Historiskt sett har DCF-modeller 

varit den mest använda värderingsmetoden bland forskare och praktiker men allteftersom 

har RE-modeller kommit att tillämpas i allt större utsträckning (ibid.). 

 

När värdering sker med hjälp av RE-modeller bestäms värdet utifrån en diskontering av 

framtida övervinster, vilket är den vinst som överstiger investerarens avkastningskrav 

(Penman, 2009). Investerares avkastningskrav, eller den förväntade avkastningen, kan 

också beskrivas som den ränta som investeringen förväntas ge i företaget i framtiden 

(ibid.). Värdet på företaget bestäms sedan genom att ta de diskonterade övervinsterna och 

addera med företagets bokförda egna kapital (ibid.). 

 

Ett vedertaget antagande bland forskare, analytiker och andra kunniga är att marknaden i 

stort bedömer ett företags värde utifrån dess framtida inkomster, eller snarare dess 

framtida kassaflöden, med hjälp av en så kallad DCF-modell (Pennman, 2009). Vad dessa 

kassaflöden har för värde för en investerare i dagsläget bestäms genom nuvärdes-

beräkningar. Framtida kassaflöden kan för förvaltningsfastigheter vara hyresintäkter, 

försäljningsintäkter och andra intäkter genererade av tillgången. De förväntade framtida 

kassaflödena diskonteras till ett nuvärde med en diskonteringsränta som ska avspegla det 

avkastningskrav marknaden har på företaget i fråga. Det som anses vara problemet med 

nuvärdesberäkning av framtida kassaflöden är modellens känslighet. Små förändringar i 

insatta variabler får ofta stora utslag på resultatet, alltså det uppskattade företagsvärdet 

(Bengtsson, 2006). Värderingsmetoden är identisk med den metod som förvaltnings-

fastighetsbolagen använder när de uppskattar värdet på fastigheterna som de redovisar i 

balansräkningen, i enlighet med IAS 40. 

3.4 Verkligt värde under finanskris 

År 2007 drabbades världsekonomin av en finanskris som anses vara en av de allvarligaste 

i modern tid (Jaggi et al., 2010). Finanskrisen nådde inte norden och Sverige på allvar 

förrän hösten år 2008. Än idag finns det stora politiska och ekonomiska risker som kan 

kopplas till krisen (von Seth, 2013). Jämfört med flera andra europeiska länder har dock 

de nordiska länderna lyckats återhämta sig på ett bra sätt på det ekonomiska planet 

(ibid.). 

 

Studier utförda för att reda ut orsaker till krisen har kommit till slutsatsen att värdering till 

verkligt värde kan ha varit en bidragande orsak (Amel-Zadeh & Meeks, 2013). Jarolim 

och Öppinger (2012) menar att tillgångsvärdering till verkligt värde påverkas starkt av 

makroekonomiska trender. De anser att värderingen tenderar till att vara överdriven under 

högkonjunktur, vilket ofta leder till kraftiga nedskrivningar när konjunkturen svänger 

(ibid.). Det har dock ifrågasatts ifall förvaltningsfastighetsbolagen justerat ner värdena på 

sina fastighetstillgångar tillräckligt i samband med finanskrisen (Nordlund, 2009). 
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Tidigare forskning har även visat på att effekter av verkligt värde på företags redovisning 

kan vara svåra att undersöka under en finanskris på grund av marknadens instabilitet 

(Jaggi et al., 2010). 

3.5 Tidigare forskning  

Införandet av IAS 40 och värdering till verkligt värde av förvaltningsfastigheter har gett 

upphov till en rad forskning inom området. En del av den tidigare forskning som har 

bedrivits inom området har fokuserat på sambandet mellan fastighetsbolagens 

redovisning och dess marknadsvärde (Runsten, 1998; Bengtsson, 2008) men också hur 

bolagens redovisning används av investerare (Marton, 1998). 

 

Det som skiljer Runstens studie (1998) från Bengtssons studie (2008) är att Bengtsson 

undersöker samvariationen mellan bokfört eget kapital och börsvärdet såväl innan som 

efter införandet av IAS 40, medan Runsten (1998) undersöker samvariationen mellan 

samma variabler enbart innan införandet av IAS 40. I Runstens (1998) studie undersöks 

252 börsnoterade bolag från åren 1967-1993 och resultatet är att det finns en stark positiv 

korrelation mellan de studerade bolagens redovisade egna kapital och 

börsvärde.  Bengtsson (2008) undersöker hur IAS 40 och dess införande har påverkat hur 

svenska fastighetsbolag redovisar sitt egna kapital. Han gör också en jämförelse av det 

bokförda egna kapitalet och börsvärdet under tiden före och efter införandet av IAS 40 

där han kommer fram till att det har skett en ökning i volatilitet i eget kapital sedan 

införandet. Därtill har också korrelationen mellan eget kapital och börsvärde stärkts sedan 

införandet av IAS 40 år 2005. 

 

Sedan införandet av IAS 40 och värdering till verkligt värde av förvaltningsfastigheter 

har också en diskussion förts om vad som är en tillgångs verkliga värde (Lorentzon, 

2011). Bengtsson (2006) menar att IAS 40 är en principbaserad redovisningsstandard 

eftersom det ges valmöjlighet för företagen att själva välja vilken värderingsmetod som 

ska tillämpas. Lorentzon (2011) tar i sin studie upp att varje fastighet är unik, vilket gör 

det svårt att genomföra en värdering baserad på jämförelser av liknande objekt, även om 

det finns likheter mellan objekten så är det inte samma objekt, och därför är de inte 

jämförbara menar han. Vidare beskriver Lorentzon (2011) risken med att värderingen av 

förvaltningsfastigheter till stor del sker av företagen själva, vilket kan öka risken för att 

egna bedömningar tas med i beräkningen.   
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3.6 Hypoteser 

Studiens problemdiskussion samt den ovanstående genomgången av den teoretiska 

referensramen och tidigare forskning inom området har lett fram till följande hypoteser; 

 

H1: Införandet av IAS 40 och värdering till verkligt värde av förvaltningsfastigheter har 

lett till en ökad värderelevans mellan period 1 och period 2. 

 

H2: Införandet av IAS 40 och värdering till verkligt värde av förvaltningsfastigheter har 

lett till en ökad värderelevans mellan period 1 och period 3. 
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4 Metod 

I detta avsnitt presenteras studiens tillvägagångssätt. De metodval som har gjorts förklaras och 

motiveras. Avslutningsvis förs en diskussion kring studiens trovärdighet. 

4.1  Val av metod 

Till den här studien har en kvantitativ ansats antagits för att kunna besvara 

forskningsfrågan. Eftersom en kvantitativ metod ger möjlighet att beskriva och förklara 

samband mellan mätbara variabler genom statistiska redskap (Dahmström, 2011) ges 

även möjlighet att besvara studiens syfte och forskningsfråga. En kvantitativ 

undersökningsmetod har ofta som syfte att genom numeriska observationer kunna påvisa 

och förklara samband mellan variabler som undersöks (Saunders et al., 2009), detta 

genom en totalundersökning alternativt genom en mindre undersökning vars resultat kan 

generaliseras och underlätta att slutsatser dras utifrån ett större perspektiv (ibid.). I och 

med att redovisningens värderelevans mäts genom ett numeriskt samband mellan 

redovisningsposter och marknadsvärde (Barth et al., 2001) så föredras en kvantitativ 

ansats. En kvantitativ ansats har även valts eftersom det med en kvalitativ ansats, genom 

exempelvis intervjuer, hade varit svårt att finna ett rättvisande urval av marknaden som 

helhet, samt svårt att lokalisera lämpliga intervjuobjekt.  

4.2 Tillvägagångssätt 

Studien utgår från en deduktiv ansats. En deduktiv ansats innebär att en teori utvecklas 

som sedan utsätts för utförliga test. I enlighet med Saunders et al. (2009) beskrivning av 

en deduktiv ansats har hypoteser formulerats som föreslår samband mellan de olika 

variabler som undersöks i studien. Då den tidigare forskningen inom ämnet endast har 

använt sig av en korrelationsanalys, kommer den här undersökningen att bringa en 

djupare förståelse för sambandet mellan förvaltningsfastighetsbolagens redovisning och 

deras marknadsvärde, i och med användningen av en multipel regressionsanalys. Genom 

att undersöka huruvida IAS 40 och värdering till verkligt värde har ökat värderelevansen 

för de nordiska förvaltningsfastighetsbolagens redovisning har en modifierad form av 

Kothari och Zimmermans (1995) prissättningsmodell använts. Denna modell har sedan 

utvecklats i syfte att kunna besvara studiens forskningsfråga. För att möjliggöra detta har 

modellernas generella variabler (     ) bytts ut mot mer konkreta variabler (        för 

studien. Detta för att öka förståelsen för de använda variablerna. Modellernas variabler 

testas sedan och redovisas i studiens resultatdel. De statistiska testen genomförs i 

programmet SPSS och analyseras i studiens analysdel i syfte att antingen acceptera eller 

förkasta de uppsatta hypoteserna och därmed skapa en grund för att utveckla befintlig 

teori.  

 

För att kunna reda ut ifall värderelevansen i företagens redovisning har ökat sedan 

införandet av värdering till verkligt värde år 2005 används multipel regressionsanalys. 

Som beroende variabel sätts företagens marknadsvärden och som oberoende variabler 
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sätts de två redovisningsposterna resultat och eget kapital. Det har utförts en 

undersökning där det kan utläsas hur sambandet mellan de undersökta variablerna har 

påverkats över de studerade perioderna. Där period 1 motsvaras av åren 2000-2004, alltså 

perioden då nationella redovisningsstandarder fortfarande gällde. Period 2 och 3 

representerar åren 2005-2009 respektive 2010-2013 och regleras således av de 

internationella standarderna IFRS.  

4.2.1 Datainsamling 

Datamaterialet för studien är främst baserat på sekundärdata då informationen om de 

studerade bolagen består av bolagens respektive årsredovisningar, samt från tidigare 

studier i form av vetenskapliga artiklar.  Den information som har inhämtats för de 

studerade företagen, för att kunna genomföra en multipel regressionsanalys, är bokfört 

eget kapital och årets resultat. Därtill har även företagens marknadsvärde inhämtats. 

Marknadsvärdet har hämtats från den första april varje år i likhet med såväl Barth et al. 

(2001) som Hamberg och Beisland (2014). Detta är gjort för att säkerställa att 

årsrapporterna släppts och att allmänheten tagit del av informationen som presenteras i 

dessa. Till största del har de olika företagens respektive årsredovisningar använts för 

insamling av datamaterialet. I annat fall har information hämtats från Datastream, vilket 

är en databas som bland annat innehåller ekonomisk och finansiell data för exempelvis 

nordiska noterade företag. Exempelvis har samtliga marknadsvärden för företagen har 

hämtats med hjälp av Datastream. 

4.2.2 Urval 

Denna studie grundar sig på nordiska börsnoterade fastighetsbolag. För att ta reda på 

samtliga börsnoterade fastighetsbolag för den studerade tidsperioden (år 2000-2013) har 

Nordnets (2014) branschindelning för nordiska fastighetsbolag tillämpats. Med 

börsnoterade fastighetsbolag avses i denna studie nordiska fastighetsbolag som finns 

representerade på någon av de nordiska börsernas Large Cap, Mid Cap eller Small Cap. 

Denna sökning gav resultatet att det i nuläget finns 45 börsnoterade förvaltnings-

fastighetsföretag i Norden.  

 

Tabell 4.1 - Studiens urval 

 Antal 

OBSERVATIONER PÅ DEN NORDISKA BÖRSEN IDAG (2014) 45 

Bolag som inte varit börsnoterade under hela undersökningsperioden 2000-2013 23 

STUDIENS URVAL 22 

ANTAL OBSERVATIONER FÖR STUDIEN 308 

Tabell 4.1. Studiens urval  

Eftersom studien syftar till att undersöka huruvida det har skett en förändring i 

redovisningens värderelevans sedan införandet av IAS 40 år 2005, är det av betydelse att 

de företag som ingår i studien har varit noterade på någon av de nordiska ländernas börser 

hela den aktuella tidsperioden. Detta för att bolagens redovisning ska finnas tillgänglig 

men också för att det ska finnas marknadsvärden över tid att jämföra. I tabell 4.1 ovan 

visas den här studiens urval. Som tidigare nämnts är antalet börsnoterade förvaltnings-
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fastighetsbolag i Norden år 2014, 45 stycken. Av dessa är det 22 bolag som har varit 

noterade under hela undersökningsperioden (år 2000-2013). Bolagen undersöks under 14 

räkenskapsår och resulterar i 308 observationer.  I tabell 4.2 nedan visas de bolag som 

utgör studiens urval.  

 

Tabell 4.2 – Studiens bolag 

Bolag Lista Bolag Lista 

Atrium Ljungberg B 
Nasdaq OMX Stockholm 

Large Cap Stockholm SEK 
Land & Leisure A A/S 

Nasdaq OMX Copenhagen 

Small Cap Copenhagen DKK 

Borgestad 
Millennium OSE 

Small Cap Oslo 
Land & Leisure B A/S 

Nasdaq OMX Copenhagen 

Small Cap Copenhagen DKK 

Castellum 
Nasdaq OMX Stockholm 

Large Cap Stockholm SEK 
Nordicom A/S 

Nasdaq OMX Copenhagen 

Small Cap Copenhagen DKK 

Citycon Oyj 
Nasdaq OMX Helsinki, 

Mid Cap Helsinki EUR 

Olav Thon 

Eiendomsselskap 

Millennium OSE 

Mid Cap Oslo 

Fabege AB 
Nasdaq OMX Stockholm 

Large Cap Stockholm SEK 
Realia A/S 

Nasdaq OMX Copenhagen 

Small Cap Copenhagen DKK 

Fast partner AB 
Nasdaq OMX Stockholm 

Mid Cap Stockholm SEK 
Sponda Plc 

Nasdaq OMX Helsinki 

Mid Cap Helsinki EUR 

HEBA B 
Nasdaq OMX Stockholm 

Mid Cap Stockholm SEK 
SSK S.Sääst.Kiint. 

Nasdaq OMX Helsinki 

Small Cap Helsinki EUR 

Hufvudstaden AB A 
Nasdaq OMX Stockholm 

Large Cap Stockholm SEK 
Technopolis Plc 

Nasdaq OMX Helsinki 

Mid Cap Helsinki EUR 

Jensen & Møller 

Invest 

Nasdaq OMX Copenhagen 

Small Cap Copenhagen DKK 
TK Development A/S 

Nasdaq OMX Copenhagen 

Small Cap Copenhagen DKK 

Jeudan A/S 
Nasdaq OMX Copenhagen 

Mid Cap Copenhagen DKK Victor International A/S 
Nasdaq OMX Copenhagen, 

Small Cap Copenhagen DKK 

Kungsleden AB 
Nasdaq OMX Stockholm 

Mid Cap Stockholm SEK 
Wallenstam AB ser. B 

Nasdaq OMX Stockholm 

Large Cap Stockholm SEK 

 

Tabell 4.2 Studiens bolag 

Valet att studera nordiska företag har gjort för att det ger ett utökat urval av företag, vilket 

stärker studiens statistiska förankring. De nordiska länderna har även en lång och 

gemensam historia, där de genom åren, inte enbart varit tätt sammankopplade genom 

unioner, men även i vissa fall styrts under samma flagg (Norden, 2014). De starka banden 

mellan de nordiska länderna existerar även idag då det finns en lång rad samarbeten och 

avtal inom områden som arbetsmarknad, näringsliv och skattefrågor. Dessa samarbeten 

och avtal lägger grunden för ett homogent samhällsklimat (Norden, 2014a). I och med 

den homogenitet som råder mellan de nordiska länderna anses länderna utgöra en bra 

grund för en gemensam undersökning och på så sätt utöka och bredda förståelsen för hur 

värdering till verkligt värde av förvaltningsfastigheter påverkar redovisningens 

värderelevans. 

4.2.3 Bortfall  

Då en undersökning genomförs, oavsett om det rör sig om en totalundersökning eller en 

urvalsundersökning, finns det en risk att så kallade bortfall uppkommer (Dahmström, 

2011). Dahmström (2011:355) definierar bortfall som “de element i ramen som tillhör 

målpopulationen som man har planerat att undersöka, men som man ej fick något svar 

ifrån (eller motsvarande)”. De bolag som idag finns noterade men som inte har varit 

https://www.nordnet.se/mux/web/marknaden/aktiehemsidan/index.html?identifier=3402&marketplace=14
https://www.nordnet.se/mux/web/marknaden/aktiehemsidan/index.html?identifier=3406&marketplace=14
https://www.nordnet.se/mux/web/marknaden/aktiehemsidan/index.html?identifier=3261&marketplace=14
https://www.nordnet.se/mux/web/marknaden/aktiehemsidan/index.html?identifier=6212&marketplace=15
https://www.nordnet.se/mux/web/marknaden/aktiehemsidan/index.html?identifier=6212&marketplace=15
https://www.nordnet.se/mux/web/marknaden/aktiehemsidan/index.html?identifier=3357&marketplace=14
https://www.nordnet.se/mux/web/marknaden/aktiehemsidan/index.html?identifier=24349&marketplace=24
https://www.nordnet.se/mux/web/marknaden/aktiehemsidan/index.html?identifier=24358&marketplace=24
https://www.nordnet.se/mux/web/marknaden/aktiehemsidan/index.html?identifier=24371&marketplace=24
https://www.nordnet.se/mux/web/marknaden/aktiehemsidan/index.html?identifier=3484&marketplace=14
https://www.nordnet.se/mux/web/marknaden/aktiehemsidan/index.html?identifier=3327&marketplace=14
https://www.nordnet.se/mux/web/marknaden/aktiehemsidan/index.html?identifier=3469&marketplace=14
https://www.nordnet.se/mux/web/marknaden/aktiehemsidan/index.html?identifier=3546&marketplace=11
https://www.nordnet.se/mux/web/marknaden/aktiehemsidan/index.html?identifier=945&marketplace=11


18 
 

noterade för hela undersökningsperioden utgör därför inget bortfall. Det har även 

påträffats företag som har varit noterade under hela tidsperioden men som däremot inte 

har varit ett förvaltningsfastighetsbolag under hela perioden. Dessa bolag kan därför inte 

inkluderas i studiens urval och kan då inte heller räknas som ett bortfall.  Ett exempel på 

ett bortfall i den här studien utgörs av bolag som varit noterade som ett 

förvaltningsfastighetsbolag under hela undersökningsperioden (år 2000-2013) men där 

data saknas för ett eller flera av åren. För att förtydliga detta kan ett sådant bortfall 

exempelvis röra sig om företag vars årsredovisningar inte har gått att få tag i för ett visst 

år. Något sådant företag har inte påträffats, således finns inget bortfall för denna studie.  

4.3 Begränsningar  

Studien grundas på ett relativt litet antal företag (22 stycken) vilket skulle kunna anses 

som en begränsning. Dock är det viktigt att poängtera att studien omfattar samtliga 

nordiska börsnoterade fastighetsbolag för den studerade tidsperioden, vilket innebär att 

hela populationen har studerats. 

 

  



19 
 

5  Statistisk metod  

Detta kapitel inleds med en kortare genomgång av statistikens grunder. Vidare presenteras den 

statistiska metod som har använts för att ge läsaren en förståelse för hur studiens statistiska delar 

har genomförts. 

5.1 Statistikens grunder 

Enligt Dahmström (2011) kan statistik uppfattas på olika sätt, dels som en samling siffror, 

tabeller och diagram, men också som samlade metoder och teorier som utgör en grund för 

dessa siffror.  Då en statistisk metod används för att besvara en forskningsfråga eller ett 

syfte är det vanligt att försöka bestämma ett samband mellan två eller flera variabler 

(Andersson et al., 2007). Vid en sådan typ av undersökning används ofta en 

regressionsanalys (ibid.). Utformningen av en regressionsanalys kan variera beroende på 

vilken typ av data som ska undersökas men också beroende på vilken typ av 

frågeställning som undersökningen avser besvara. Exempelvis kan en enkel 

regressionsanalys användas då sambandet mellan två variabler ska fastställas och 

förutsättningen är att detta samband är linjärt (ibid.). Den enkla regressionsanalysen, 

        , är konstruerad så att en variabel ( ) förväntas förklara värdet på    

(Körner & Wahlgren, 2006). 

 

Då det tidigare har utförts forskning som undersöker huruvida det finns en samvariation 

mellan ett företags redovisning och dess marknadsvärde, har det i denna undersökning för 

att fördjupa förståelsen för sambandet valts att använda en multipel regressionsmodell. 

Detta för att ett företags marknadsvärde bör påverkas av flera variabler snarare än en 

enda (Westerlund, 2005). I denna studie avses därför att undersöka huruvida flera 

variabler (resultat och eget kapital) har en påverkan på de studerade företagens aktiepris 

(marknadsvärde), varför en multipel regressionsmodell har använts. En multipel 

regressionsmodell,              , är konstruerad så att flera oberoende variabler, 

minst två, (  ,   ) förväntas förklara värdet på en beroende variabel,   (Andersson et al., 

2007). Anledningen till detta val är att resultatet blir bredare och ger därav en bättre 

helhetsbild av hur företagens redovisning påverkar deras marknadsvärden. I fall då en 

enkel regressionsmodell används förklaras den beroende variabeln av endast en 

förklarande variabel. Att slå ihop två enkla regressionsmodeller med två olika förklarande 

faktorer ger inte ett korrekt resultat av den samvarierade påverkan dessa har på den 

beroende variabeln (Westerlund, 2005). En multipel regressionsmodell ger alltså 

möjligheten att separera effekten från   , och    och deras påverkan på   (Andersson et 

al., 2007). Att använda en multipel regressionsanalys vid forskning om värderelevans är 

något som exempelvis Hamberg och Beisland (2014) använder sig av. Genom att byta ut 

modellens variabler  ,   ,    osv. mot beteckningar som är förknippade med studien, 

ökar förståelsen för modellen. 
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5.1.1  Residualvarians, residualspridning och R
2
 

En regressionsanalys ger även möjlighet att beräkna residualvariansen, residual-

spridningen och förklaringsgraden (R
2
) av regressionslinjen. Residualvariansen och 

residualspridningen är båda mått på hur väl regressionslinjen har anpassat sig till 

observationerna (Andersson et al., 2007). Sambandet mellan de två måtten kan förklaras 

genom att roten ut residualvariansen är residualspridningen
7
. Körner och Wahlgren 

(2006) menar att en granskning av regressionslinjens residualer
8

 kan visa mycket. 

Exempelvis kan modellens lämplighet visas (ibid.). Modellens förklaringsgrad, R
2
, visar 

hur stor del av modellen som förklaras genom de studerade variablerna (Andersson et al., 

2007). För att förtydliga detta tolkas ett R
2
-värde på 0,972 som att de oberoende 

variablerna förklarar 97,2% av den beroende variabeln (ibid.). Eftersträvansvärt är att den 

använda regressionsmodellen har ett så högt R
2
-värde som möjligt eftersom det innebär 

att de oberoende variablerna i modellen till stor del förklarar den beroende variabeln 

(Körner & Wahlgren, 2006). R
2
 kan anta ett värde mellan 0 och 1 (Dahmström, 

2011).  För att R
2
 ska uppnå sitt högsta värde, 1, krävs att alla residualer är lika med 0, 

vilket också innebär att det råder ett perfekt samband mellan variablerna (ibid.). 

 

5.1.2  Dummy-variabler 

I den enklaste formen av regressionsmodell används vanligtvis kvantitativa variabler, det 

vill säga variabler som kan anta vilket värde som helst (Körner & Wahlgren, 2006). I den 

här studien är såväl den beroende variabeln marknadsvärde som de förklarande 

variablerna resultat och eget kapital kvantitativa variabler. I de utvecklade modellerna har 

dock så kallade dummy-variabler adderats för att kunna förklara huruvida det finns en 

skillnad mellan de undersökta tidsperioderna. En dummy-variabel är en så kallad dikotom 

variabel, vilket innebär en variabel som bara kan anta två olika värden (Körner & 

Wahlgren, 2006). En ytterligare förklaring till en dummy-variabel är att det är ett sätt att 

kvantifiera en kvalitativ variabel (Andersson et al., 2007). Som tidigare nämnts har 

dummy-variablerna i denna studie använts för att skilja de olika tidsperioderna åt.  

 

Då studien innefattar tre olika perioder, används två olika dummy-variabler, D1 och D2. 

Variabeln D1 tilldelas värdet 1 för de observationer som hör till period 1 och 0 för resten 

av studiens observationer. Variabeln D2 tilldelas på samma sätt värdet 1 för de 

observationer som tillhör period 2 och 0 för resten av observationerna. För period 3 antar 

såväl D1 som D2 värdet 0. Genom denna dummy-variabel-teknik ges möjligheten att 

urskilja de olika periodernas påverkan på den beroende variabeln marknadsvärde. För att 

tydliggöra detta ytterligare har tabell 5.1 nedan sammanställts.  

                                                        
7                                     
8 Residual= skillnad mellan faktiskt observerat värde och regressionslinjens skattade värde. 



21 
 

Tabell 5.1 - Dummy-variabler 

Period D1 D2 

1 1 0 

2 0 1 

3 0 0 

 

Tabell 5.1 Förteckning över studiens dummy-variabler 

5.2 Hypotesprövning 

För att besvara frågeställningen används i studien en hypotesprövning, vilket innebär att 

trovärdigheten i uppställda antaganden angående populationen bedöms. Det finns flera 

sätt att ställa upp en hypotesprövning på och i denna studie används två olika hypoteser, i 

likhet med Hamberg och Beislands (2014) studie, för att testa huruvida värderelevansen i 

redovisningen har förändrats sedan införandet av IAS 40 år 2005. De båda hypoteserna är 

formulerade så att den ena avser besvara frågan huruvida redovisningens värderelevans 

har påverkats mellan undersökningsperiod 1 och 2 medan den andra är formulerad för att 

undersöka period 1 och 3. Om redovisningens värderelevans har ökat för någon av 

perioderna kommer den hypotesen att accepteras medan hypotesen förkastas om det 

motsatta påvisas.  

5.2.1 F-test 

För att kunna fastställa om en ytterligare variabel tillför mer information till att förklara 

den beroende variabeln kan ett så kallat F-test användas (Andersson et al., 2007). En 

fördel med att använda ett F-test är att det kan användas i mer generella 

hypotesprövningar än exempelvis ett t-test (ibid.). I den här studien används F-testet för 

att reda ut om någon av de förklarande variablerna (resultat, eget kapital och de båda 

dummy-variablerna D1 och D2) påverkar den beroende variabeln marknadsvärde. Testet 

genomförs för att se huruvida studiens förklarande variabler är lika och ett observerat F-

värde uppnås. Det observerade F-värdet jämförs sedan med det kritiska F-värdet
9
 och om 

det observerade F-värdet är större än det kritiska F-värdet kan det konstateras att det finns 

skillnader mellan de förklarande variablerna (ibid.). Ett sådant resultat innebär att 

åtminstone en av variablerna ger ytterligare information till den förklarande variabeln 

marknadsvärde (ibid.).  

5.2.2 Studiens signifikans  

För en hypotesprövande studie likt denna, måste det fastställas på vilken signifikansnivå 

den ställda hypotesen ska testas. Ifall det i studiens resultat framgår att det finns ett 

samband mellan den beroende och de oberoende variablerna spelar testets signifikansnivå 

stor roll för styrkan i testet. Låt säga att studien genomförs med en signifikansnivå på 5%, 

så innebär det att det är 5% risk att förkasta en sann nollhypotes (Körner & Wahlgren, 

2006). Vidare innebär det att om studiens resultat har ett p-värde som understiger 5% är 

resultatet signifikant, och nollhypotesen kommer att förkastas (ibid.). Ett lägre p-värde 

innebär en kraftigare signifikans (Andersson et al., 2007). 

                                                        
9 Det kritiska F-värdet bestäms av antalet frihetsgrader i täljaren och antalet frihetsgrader i nämnaren. 
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För den här studien, i likhet med andra hypotesprövande studier, finns en risk för att 

prövningen leder till felaktiga beslut. Dessa felaktigheter brukar benämnas som typ I- 

respektive typ II-fel beroende på vilket fel som uppstår (Körner & Wahlgren, 2006). Ett 

typ I-fel benämns som risken att felaktigt förkasta en sann nollhypotes medan ett typ II-

fel är risken att inte förkasta en falsk nollhypotes (ibid.). I den här studien testas 

hypotesen på en 5% signifikansnivå, vilket innebär att det är 5% risk att förkasta en sann 

noll-hypotes.  

5.3  Studiens modeller 

För att kunna besvara studiens forskningsfråga och de uppställda hypoteserna har som 

tidigare nämnts en regressionsanalys använts. För att möjliggöra detta har ett antal 

modeller använts och testats i syfte att undersöka vilken påverkan olika variabler har på 

de studerade bolagens marknadsvärde. I syfte att utreda värderelevansen i 

förvaltningsfastighetsbolagens redovisning används i denna studie prissättningsmodeller. 

Dessa har valts eftersom värderelevans inom redovisning innebär hur väl ett företags 

redovisningsinformation avspeglas i dess marknadsvärde (Barth et al., 2001). En 

prissättningsmodell mäter just detta förhållande och kan därför ge indikationer angående 

ifall värderelevansen har förändrats, och i vilken riktning, sedan införandet av 

obligatorisk redovisning enligt IAS 40 år 2005. Jämfört med det andra alternativet, 

användande av en avkastningsmodell, är även koefficienterna i prissättningsmodeller 

mindre biased (Kothari & Zimmerman, 1995). 

 

Den första modellen (modell 1) är en anpassning av den så kallade prissättningsmodellen 

(Kothari & Zimmerman, 1995) för att passa den här studiens innehåll. En justering har 

således gjorts för att anpassa prissättningsmodellen till den multipla regressionen. Det 

innebär att den ursprungliga modellen för den här studien baseras på att marknadsvärde är 

den beroende variabeln  , som önskas förklaras av de förklarande variablerna     resultat 

och    eget kapital.  

 

Till den andra modellen (modell 2) har hänsyn tagits till de olika perioderna som ingår i 

studien genom tillämpningen av dummy-variabler som har adderats till den ursprungliga 

modellen. Genom detta ges möjlighet att urskilja de olika periodernas påverkan på 

marknadsvärdet. Till modell 3 valdes att behålla samma antal förklarande variabler, 

inklusive de två dummy-variablerna och istället justera den beroende variabeln. Detta val 

motiveras med att residualspridningen i modell 2 inte såg helt tillfredsställande ut. 

Genom att istället sätta “roten ur marknadsvärdet” som det beroende variabeln uppnåddes 

den bästa modellen för studiens material. Nedan ges en sammanställning av studiens 

modeller: 
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Modell 1:                 

Modell 2:                                                     

Modell 3:                                                      

Modellerna ovan är de generella formlerna för studiens regressionsmodeller. Genom att 

byta ut de generella beteckningarna   ,    och   mot kortare beskrivningar av variablerna 

menar Andersson et al. (2007) att förståelsen för modellen ökar. I den här studien kan    

ersättas med     som i variabeln resultat,    kan ersättas med    som i variabeln Eget 

kapital och   kan ersättas med den beroende variabeln   , marknadsvärde. Med hjälp av 

den nya formuleringen kan studiens modeller formuleras som följande: 

Modell 1:                   

Modell 2:                                                  

       

Modell 3:                                                   

       

5.4 Studiens trovärdighet 

För att en studie ska vara trovärdig ska den ha en hög reliabilitet. Med reliabilitet menas i 

vilken utsträckning det empiriska materialet innehåller slumpmässiga mätfel. En 

undersökning som har hög reliabilitet ska även kunna utföras upprepade gånger utan att 

resultatet förändras (Saunders et al., 2009; Sverke, 2004). Eftersom det empiriska 

materialet i undersökningen är hämtat från de undersökta företagens respektive 

årsredovisningar och undersökningsmetoden är baserad på matematiska formler så kan 

det fastslås att studien har en hög reliabilitet. Varken det undersökta materialet för 

perioden eller den multipla regressionsanalysen är föränderlig. Sannolikheten att 

årsredovisningarna skulle innehålla tryckfel anses vara låg eftersom de alla har granskats 

av auktoriserade revisorer och bör därför vara fria från den typen av fel. 

 

Med validitet menas i vilken utsträckning en undersökning undersöker det som är tänkt 

att undersökas. En undersökning med hög validitet är fri från systematiska fel, vilket är 

fel som inte uppkommer slumpmässigt utan helt enkelt systematiskt (Saunders et al., 

2009; Sverke, 2004). Det kan vara svårt att uppskatta i vilken utsträckning systematiska 

fel innefattas i en undersökning och till vilken grad dessa skulle kunna påverka resultatet, 

men det går ej att utesluta att det kan existera. Något som skulle kunna påverka 

validiteten är den finanskris som slog ner i den ekonomiska världen år 2008. Att de 

undersökta företagens marknadsvärde påverkades av denna kris kan nog fastslås, men hur 

mycket är svårt att säga, och hur det påverkar resultatet i undersökningen är även det 

svårt att säga. Makroekonomiska trender är något som alltid kan påverka en undersökning 

som denna och det är mer eller mindre omöjligt att undkomma denna påverkan.  
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6 Empiriskt resultat 

I detta kapitel presenteras studiens empiriska resultat. Kapitlet inleds med en presentation av den 

deskriptiva statistiken, vilket innebär en förklaring av de variabler som ingår i studien. Vidare 

presenteras resultatet av de statistiska testen med hjälp av både tabeller och löpande text. Syftet 

med kapitlet är att ge en överblick av empirin för den kommande analysen. 

6.1  Studiens variabler 

Tabell 6.1 nedan beskriver de studerade variablerna som ingår i studien. 

 

Tabell 6.1 - Studiens deskriptiva statistik 

 Antal Medelv. Std. Av. Min. Median Max. 

       

Beroende 

variabel 
      

Marknadsvärde 308 2978,79 4355,38 1,26 691,81 18160,53 

       

Förklarande 

variabler 
      

Resultat 308 541,91 1493,09 -961,50 45,93 11204,00 

Eget kapital 308 2754,34 3870,18 -156,53 738,80 15260,70 

 

Tabell 6.1. Deskriptiv statistik 

 

Utifrån den deskriptiva statistiken för den här studien, vilken presenteras i tabell 6.1 ovan 

kan en rad värden utläsas. Däribland antalet observationer för varje variabel, samt 

medelvärdet, standardavvikelsen, median och min- och maxvärden för de olika 

variablerna. Det kan i tabell 6.1 utläsas att det förekommer skillnader mellan variablernas 

medelvärden och median vilket tyder på att det finns så kallade extremvärden inkluderade 

i det undersökta materialet (Dahmström, 2011). Skillnaden uppstår eftersom att 

medelvärdet är baserat på studiens samtliga observationer, och således påverkas av 

extremvärden, medan medianen är ett mer robust mått för den “mittersta” observationen 

(Dahmström, 2011). I detta fall beror de stora skillnaderna på företagens spridda storlek, 

då materialet innefattar företag noterade på small-, mid- och large cap på de nordiska 

ländernas börser. I denna studie ses dock inte detta som extremvärden eftersom de som 

just nämnt beror på företagens spridda storlek snarare än avvikande värden.  

6.2  Resultat av regressioner 

För att testa studiens ställda hypoteser har tre olika regressionsmodeller testats. Detta har 

utförts i syfte att finna den modell som bäst förklarar skillnaderna mellan de tre 

perioderna. Resultatet av dessa test presenteras i tabell 6.2 nedan där variablernas olika 

värden presenteras på följande sätt för respektive modell. Det ostandardiserade b-värdet 

presenteras först, följt av standardfelet inom parantes. Det standardiserade beta-värdet, β, 

presenteras i kursivt och signifikansnivån med hjälp av stjärnor, se förklaring nedanför 

tabell 6.2.  
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Tabell 6.2 – Resultat av regressioner  

Modell 1:                   

Modell 2:                                            

              

Modell 3:                                            

              

    

 Modell 1 Modell 2 Modell 3 

    

Resultat 0,290 (0,060) 0,099 

*** 
0,262 (0,061) 0,090 

*** 

0,001 (0,001) 0,052 

** 

Eget kapital 1,008 (0,023) 0,896 

*** 

1,019 (0,025) 0,905 

*** 

0,009 (0,000) 0,922 

*** 

D1 
 

277,601 (206,734) 

0,031 

5,050 (1,921)  0,067 

*** 

D2 
 

502,466 (198,227) 

0,055 ** 

6,200 (1,842) 0,082 

*** 

    

N 308 308 308 

F-test 1410,926 717,348 567,131 

R
2
 (justerat) 0,902 0,903 0,881 

*p <10%, ** p <5 %, *** p <1% 

Tabell 6.2 Regressionsresultat 

6.2.1  Modell 1 

Modell 1 innefattar enbart de förklarande variablerna eget kapital, resultat samt den 

förklarade variabeln marknadsvärde. Modellen innefattar alltså inte några dummy-

variabler och beskriver därför inte skillnader mellan perioderna. Däremot visar det höga 

F-värdet (1410,926) i tabell 6.2 ovan att åtminstone en utav variablerna eget kapital och 

resultat tillför något till modellen och alltså har en inverkan på marknadsvärdet. Ett F-

värde på 0 hade inneburit att ingen av de förklarande parametrarna hade haft någon 

påverkan på marknadsvärdet (Westerlund, 2005). Eftersom variablerna tillför något till 

modellen så är det intressant att gå vidare för att se hur denna påverkan skiljer sig åt 

mellan de olika perioderna. Detta möjliggörs genom modell 2 och modell 3. 

6.2.2  Modell 2 

Till modell 2 har två dummyvariabler adderats till modellen. Detta har gjorts i syfte att 

förklara huruvida det finns skillnader mellan de undersökta tidsperioderna. Dummy-

variablerna används för att specificera de olika tidsperioderna så att det på så sätt går att 

urskilja de från varandra, se tabell 5.1. Genom användandet av dummy-variabler har 

skillnader i de oberoende variablernas påverkan på marknadsvärdet mellan de olika 

tidsperioderna kunnat fastställas. Detta eftersom att det enda som skiljer perioderna åt är 

värdet på dummy-variablerna. Innan en genomgång av de olika periodernas påverkan på 

marknadsvärdet kan konstateras att även modell 2 har ett högt F-värde (717,348), som 

också är signifikant, i likhet med modell 1. Det gör att det kan fastställas att åtminstone 
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en av de förklarande variablerna i modell 2 tillför ytterligare information till förklaringen 

av den beroende variabeln marknadsvärde.  

 

Sett till de i modell 2 ingående variablerna kan utifrån tabell 6.2 ovan utläsas att det egna 

kapitalet som har störst påverkan på marknadsvärdet. Detta kan ses genom att läsa av den 

standardiserade beta-koefficienten, β, som har ett värde på 0,905, vilket också är 

signifikant. Det går också att se att resultat är den variabel som påverkar marknadsvärdet 

mest efter det egna kapitalet. Noterbart är att av de båda dummy-variablerna så är bara 

den ena, D2 som antar värdet 1 för period 2 signifikant, vilket är en bidragande orsak till 

att modell 3 konstrueras och testas. Det går dock att se att period 2 tillför signifikant 

information till modellen i och med att D2 i modellen har ett p-värde på 1,2% (<5%) för 

variabelns koefficient.  

 

6.2.3  Modell 3 

Då modell 2 inte lyckas visa ett tillräckligt signifikant samband mellan perioderna 

skapades även en tredje modell. Genom att dra kvadratroten ur den beroende variabeln 

marknadsvärde ( ) uppnås modell 3. Även modell 3 har ett signifikant F-värde (567,131). 

Som kan utläsas av tabell 6.2 håller samtliga variabler en hög signifikansgrad. Det går 

också att utläsa att R
2
-värdet har sjunkigt för modell 3 i jämförelse med modell 2. Denna 

minskning är dock marginell och vägs upp av en bättre residualspridning för modell 3. Ur 

modell 3 kan det även utläsas skillnader mellan de tre olika tidsperioderna med hjälp av 

de olika värden som kan hänföras till dummy-variablerna. Genom att titta på de 

ostandardiserade beta-koefficienterna för dummy-variablerna D1 och D2 kan ses att de 

båda variablerna har en signifikant påverkan på marknadsvärdet. Tolkningen av dummy-

variablerna som lyder att om allt annat är lika så ökar den beroende variabeln “roten ur” 

marknadsvärdet för period 1 (D1=1) med 5,05 i jämförelse med period 3 (D1=0, D2=0). 

Om samma tolkning görs för period 2, det vill säga för variabeln D2 innebär det att “roten 

ur” marknadsvärdet ökar med 6,20 för period 2, förutsatt att allt annat är lika. De olika 

periodernas påverkan på marknadsvärdet går också att se genom att titta på de 

standardiserade β-koefficienterna för modell 3. Genom de standardiserade β-

koefficienterna ses att det är eget kapital (0,922) som är den variabel som har starkast 

påverkan på den beroende variabeln “roten ur” marknadsvärde, följt av period 2 (D2=1) 

som har ett värde på den standardiserade  -koefficienten på 0,082. 
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6.3  Sammanfattning av studiens resultat 

Den första hypotesen som prövades var  

H1: Införandet av IAS 40 och värdering till verkligt värde av förvaltningsfastigheter har 

lett till en ökad värderelevans mellan period 1 och period 2. 

 

Resultatet av den genomförda studien visar att värderelevansen i de undersökta 

förvaltningsfastighetsbolagens redovisning ökade direkt efter övergången till IAS 40 år 

2005. Detta kan i tabell 6.2 ovan utläsas i dummy-variablernas värden. Att värdet på D2 

är större än D1 innebär att redovisningens förklaringsgrad på marknadsvärdet är högre för 

period 2 än för period 1. Det innebär att vi accepterar H1. 

 

Den andra hypotesen som prövades var 

H2: Införandet av IAS 40 och värdering till verkligt värde av förvaltningsfastigheter har 

lett till en ökad värderelevans mellan period 1 och period 3. 

 

Studiens resultat visar även att värderelevansen i de undersökta företagens redovisning 

minskat under period 3, både i jämförelse med period 1 och 2. Även detta kan i tabell 6.2 

ovan utläsas i dummy-variablernas värden. Både D1 och D2 har positiva värden vilket 

innebär att företagens redovisning har en högre förklaringsgrad på marknadsvärdet under 

period 1 och 2 än under period 3. H2 förkastas därför. 
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7  Analys 

I detta kapitel analyseras studiens empiriska resultat utifrån de två ställda hypoteserna. Studiens 

resultat försöks förklaras med hjälp av den teoretiska referensramen. Analysen utgör grund för 

slutsatsen i kapitel åtta.  

 

Analysen av studiens resultat utgår från de tabeller som presenterades i kapitel 6. 

Huvudsakligen analyseras resultaten i tabell 6.2. En fråga som kan ställas när denna 

studies resultat analyseras är huruvida redovisning till verkligt värde av 

förvaltningsfastigheter faktiskt leder till en ökad värderelevans. Som tidigare nämnts 

antyder resultatet för den här studien att värderelevansen ökade för perioden direkt efter 

införandet av IAS 40 år 2005 (period 2) för att sedan sjunka igen för åren 2010-2013 

(period 3) i jämförelse med åren 2000-2004 (period 1).  

 

Att studiens resultat visar på en ökad värderelevans i redovisningen under period 2 

jämfört med period 1 går i linje med den tidigare forskning som finns inom området 

(Bengtsson, 2008, 2012) som antytt just detta. En bredare infallsvinkel där flera 

förklarande variabler används, i kombination med att innefatta fastighetsbolag även från 

de övriga nordiska länderna, stärker alltså den tidigare forskningen kring redovisningens 

påverkan på marknadsvärdet för åren precis före och efter införandet av IAS 40, det vill 

säga studiens period 1 och period 2. Att resultatet visar på en minskad värderelevans i 

redovisningen för period 3 går däremot mot både den uppställda hypotes 2 och de resultat 

som tidigare forskning har kommit fram till.  

 

Undersökningen i denna studie har endast ämnat att visa hur införandet av IAS 40 och 

värdering till verkligt värde inom fastighetsbranschen har påverkat redovisningens 

värderelevans. Nedan kopplas studiens resultat med tidigare forskning och teorier för att 

på så sätt ge en större förståelse till hur och varför resultatet ser ut som det gör. 

7.1  Antagande av hypotes 1 

H1: Införandet av IAS 40 och värdering till verkligt värde av förvaltningsfastigheter har 

lett till en ökad värderelevans mellan period 1 och period 2. 

 

Studien har utgått från att värderelevant redovisning uppfyller vissa kvalitetsaspekter. 

Detta är även i enlighet med Melville (2011) som nämner att redovisningen bör hålla en 

viss kvalitet för att vara användbar för intressenter. Den ökning i värderelevans som har 

skett mellan period 1 och 2 visar att intressenter anser att redovisningen är mer användbar 

än tidigare. Därmed kan det argumenteras för att de undersökta företagens redovisning 

uppnår en högre kvalitet vid verkligt värde än vid anskaffningsvärde. Den ökade 

värderelevansen stärker den tidigare forskning som påstått att den främsta styrkan med 

värdering till verkligt värde just är ökad relevans i redovisningen (Bengtsson, 2008; 

Lorenzon, 2011; Watts, 2003). Detta i och med att värderingen speglar en mer 

marknadsmässig bild av tillgångarnas värde jämfört med tidigare (ibid.). Den ökade 
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relevansen leder i sin tur till att marknaden i större utsträckning kan använda 

redovisningen i sitt beslutsfattande, därav en ökad samvariation mellan redovisningen och 

marknadsvärdet från period 1 till period 2. Marknaden tycks i och med detta vara positiv 

till frånsteget från försiktighetsprincipen som enligt Watts (2003) starkt kunde 

sammankopplas med tidigare rådande redovisning till anskaffningsvärde.  I och med det 

ökade sambandet mellan redovisning och marknadsvärde kan det även antas att det nu 

finns en lägre grad av informationsasymmetri, vilket enligt Quagli och Avallone (2010) 

är en av de starkaste anledningarna till varför företag väljer att värdera sina tillgångar till 

verkligt värde snarare än anskaffningsvärde. 

 

Samma forskning som diskuterar den ökade relevansen som verkligt värde tillför nämner 

ofta även att det som får offras för den ökade relevansen är tillförlitlighet, främst när 

tillgångarna värderas utifrån bedömningar av dess framtida kassaflöden (Barth, 1994; 

Danbolt & Rees, 2008; Lorentzon, 2011). Detta eftersom de bedömningar som görs i 

samband med värderingen i vissa fall kan ge utrymme för subjektivitet och därmed finns 

en risk för redovisningsmanipulation (Bengtsson, 2006).  Denna studie kan inte slå fast 

ifall tillförlitligheten i redovisningen har minskat eller ej. Det kan dock, i och med den 

ökade samvariationen mellan redovisningen och marknadsvärdet mellan period 1 och 

period 2, argumenteras för att den ökade relevansen i redovisningen väger tyngre än en 

eventuell minskning av dess tillförlitlighet. Det är även svårt att fastslå graden av 

manipulation i redovisningen. Att redovisningsinformationen har en stark inverkan på 

marknadsvärdet behöver inte i sig betyda att redovisningen är fri från manipulation, utan 

endast att marknaden inte har kunnat bekräfta någon sådan, alternativt att manipulation 

har uppfattats men inte i tillräckligt stor utsträckning för att förhindra en ökad 

värderelevans. 

 

Det går även att argumentera för att redovisningen, trots att den i och med värdering till 

verkligt värde innefattar en del komplicerade moment, är begriplig. Marknaden verkar 

helt enkelt förstå de redovisade värdena och dess bakomliggande faktorer. En anledning 

till detta kan vara de likartade värderingsmetoderna som både marknaden och företagen 

använder sig av, nuvärdesberäkning av framtida kassaflöden. Det gör att marknaden 

förstår mekanismen bakom det redovisade värdet och enkelt kan jämföra företagens 

uppfattningar och uppskattningar med sina egna. Detta kan även sammankopplas med 

kvalitetsaspekten verifierbarhet. Verifierbarhet som enligt Melville (2011) och Smith 

(2000) innebär att flera oberoende personer ska kunna ange att den redovisade 

informationen stämmer. Marknaden innefattar ett oräkneligt antal oberoende analytiker 

som i detta fall verkar anse att informationen stämmer i och med den ökade 

värderelevansen mellan period 1 och period 2.  

 

Det har tidigare i denna studie tagits upp att en förutsättning för att en marknad ska vara 

effektiv är att det råder fullständig information (Fama, 1970). Bodie et al. (2005) menar 

att då information finns tillgänglig avspeglas den direkt, eller i varje fall mycket snabbt i 

aktiepriset. Det presenterade resultatet mellan period 1 och period 2 visar just på en sådan 

snabb avspegling av ny information eftersom marknaden snabbt tycks anpassa sig till den 
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nya värderingsmetoden. Detta kan även vara en indikation på att den nya redovisnings-

informationen är lättolkad för redovisningens användare i likhet med Milburns (2008) 

diskussion kring informationseffektivitet och att den därför snabbt avspeglas i företagens 

marknadsvärden.  

7.2  Förkastande av hypotes 2 

H2: Införandet av IAS 40 och värdering till verkligt värde av förvaltningsfastigheter har 

lett till en ökad värderelevans mellan period 1 och period 3. 

 

Resultatet som har påvisats mellan period 1 och period 3 är på flera sätt intressant att 

analysera. Resultatet möjliggör för en vidare diskussion kring begreppet verkligt värde 

och huruvida det verkliga värdet leder till en ökad användbarhet och grund för 

beslutsfattande för företagets intressenter. Laux och Leuz (2009) har tidigare ställt sig 

frågan om hur redovisning till verkligt värde påverkar redovisningens kvalitet. Tidigare 

forskning har visat att redovisning till verkligt värde har en positiv effekt för investerare 

(Landsman, 2007). Även Quagli och Avallone (2010) menar på detta och förklarar det 

genom att verkligt värde ger en bättre förståelse för det verkliga värdet av en 

förvaltningsfastighet. Enligt den tidigare forskningen bör alltså redovisning till verkligt 

värde leda till en högre kvalitet på företagens redovisning, något som resultatet av den här 

studiens andra hypotes dock visar det motsatta. Förkastandet av studiens andra hypotes 

visar istället att redovisningen hos de nordiska förvaltningsfasighetsbolagen höll en högre 

kvalitet/värderelevans då de nationella redovisningsstandarderna gällde. Detta talar alltså 

till viss del emot den tidigare forskning som finns inom området.  

 

En anledning till den minskade samvariationen mellan redovisning och marknadsvärde 

skulle kunna vara den kraftiga finanskris som drabbade Norden och övriga Europa under 

hösten 2008 och som det än idag kan ses effekter av. De negativa effekterna av 

värderingsmetoden kan ha förstärkts av osäkerheten som rådde under stora delar av 

period 3. Exempelvis grundar sig värderingen på företagens egna antaganden om 

framtiden, vilket kan minska redovisningens tillförlitlighet (Bengtsson, 2006; Lundholm 

& O’Keefe, 2001; Penman, 2009). Det kan vara så att marknaden anser att osäkerheten 

kring dessa antaganden blir extra påtaglig under en rådande kris. Flera av de svenska 

förvaltningsfastighetsbolagen har även poängterat att det är svårt att på ett säkert sätt 

fastställa de framtida kassaflödena eftersom det verkliga värdet endast kan fastställas 

genom en försäljning av en tillgång (Bengtsson, 2005). Att den här osäkerheten finns, 

både från marknaden i stort men också hos förvaltningsfastighetsbolagen själva kan 

utgöra en förklaring till att värderelevansen har minskat för period 3 i den här studien och 

således vara en bidragande orsak till att H2 förkastas.  

 

Värdering till verkligt värde medför även att upp- och nedskrivningar av en tillgång förs 

från balansräkningen till årets resultat i resultaträkningen. I och med detta får 

balansräkningen en viktigare roll eftersom den inte bara visar dagens värde, utan 

innehåller också de förväntade framtida värdena (Bengtsson, 2006). Hitz (2007) menar att 

detta gör balansräkningen mer volatil och således blir det också svårare för intressenter 
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att förutspå framtiden. Detta kan också vara en bidragande orsak till att resultatet för 

period 3 ser ut som det gör i den här studien. Om marknaden och dess intressenter ser 

företagens redovisning som mer volatil och kanske i vissa fall även mer osäker kan det 

leda till ett minskat förtroende för företagens redovisning och således också en minskning 

i värderelevans. Det har även ifrågasatts ifall fastighetsbolagen skrivit ner fastighets-

tillgångarna tillräckligt i samband med krisen (Nordlund, 2009). Detta i kombination med 

att marknaden kan ha antagit en mer restriktiv hållning än vad företagen gjort kan i sin tur 

har lett till ett större avstånd värderingsmässigt dem emellan. En restriktiv hållning hos 

marknaden i samband med att företagen inte gör tillräckliga nedskrivningar kan alltså 

vara en orsak till att värderelevansen i företagens redovisning minskar. 

 

Den ovanstående diskussionen om en ökad distans i värdering mellan företagen och 

marknaden kan även appliceras på Famas (1970) teori om den effektiva marknads-

hypotesen, och huruvida teorin verkligen är effektiv i lågkonjunktur. Teorin har fått utstå 

kritik samband med finanskrisen (Brown, 2011). Kritiken har främst påpekat att 

marknadens övertro på den effektiva marknadshypotesen och dess utgångspunkt, att 

marknaden alltid avspeglar ett korrekt värde, lett till de bubblor som till stor del låg till 

grund för krisen (ibid.). Det är möjligt att misstron mot den effektiva marknadshypotesen 

i och med krisen har lett till en större försiktighet och restriktivitet från marknadens sida, 

vilket i sin tur har lett till att information från företagens redovisning inte avspeglas lika 

snabbt i marknadsvärdet, därav den minskade värderelevansen i denna studie.  

 

Sammanfattningsvis kan resultatet tolkas att värdering till verkligt värde har olika 

påverkan på redovisningens värderelevans beroende på rådande konjunkturläge. I oroliga 

tider är det kanske så att den minskade tillförlitligheten väger mer än den ökade 

relevansen, samtidigt som det motsatta gäller vid god konjunktur. Resultatet av den här 

studien ger i varje fall en indikation på att så kan vara fallet.  
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8 Slutsats 

I detta kapitel presenteras studiens slutsatser som är baserade på den tidigare analysen. Därefter 

presenteras studiens teoretiska bidrag som sedan följs av ett stycke med förslag till vidare 

forskning.   

  

Syftet med denna uppsats var att reda ut huruvida införandet av IAS 40 och värdering av 

förvaltningsfastigheter till verkligt värde har påverkat redovisningens värderelevans. 

Studiens resultat är inte helt entydigt, utan visar på att värderelevansen ökade direkt efter 

införandet mellan period 1 och 2, samtidigt som den minskade under period 3 i 

jämförelse med både period 1 och period 2. 

 

Den ökade värderelevansen period 2 tyder på att marknaden då ansåg att 

redovisningsinformationen var användbar vilket tyder på en ökad redovisningskvalitet. 

Den minskade trovärdigheten som viss forskning menar vara en av nackdelarna med 

verkligt värde, framförallt för tillgångar som saknar en aktiv marknad, verkar ha vägts 

upp av den ökade relevansen som det verkliga värdet medför. Att sambandet mellan 

redovisning och marknadsvärde minskat under period 3 kan tyda på att värderelevansen i 

företagens redovisning påverkas av rådande konjunkturläge. En logisk förklaring till den 

minskade värderelevansen under period 3 skulle kunna vara den senaste finanskrisen, 

dock är det inte säkert att resultatet enbart har en logisk förklaring. Andra förklaringar än 

den logiska måste dock diskuteras och poängteras när det gäller den minskade 

värderelevansen för period 3. Exempelvis öppnar det upp för att ställa sig frågan: Har 

syftet med införandet av IAS 40 verkligen uppnåtts? 

 

Standardens syfte var att öka redovisningens kvalitet och användbarhet och på så sätt 

värderelevansen för intressenter. Huruvida detta har uppnåtts kan dock ifrågasättas 

genom studiens resultat. Utifrån de ställda hypoteserna är resultatet oväntat, vilket 

kommer till uttryck i att en av hypoteserna accepteras medan den andra förkastas. 

Resultatet är också oväntat sett till den tidigare forskning som finns inom området som 

har påvisat en ökning i värderelevans efter införandet av IAS 40. Dock är det av vikt att 

poängtera att dessa studier är genomförda under en kortare tidsperiod och innefattar inte 

den här studiens period 3, vilken är den period som utmärker sig med en minskad 

värderelevans i vår studie. Den minskade värderelevansen är en indikation på att de 

premisser som IAS 40 infördes under inte har uppfyllts, vilket gör att IAS 40 kan 

ifrågasättas. Det som framförallt kan ifrågasättas är huruvida förvaltningsfastighets-

bolagens uppskattningar av tillgångarnas verkliga värde verkligen återspeglar det värde 

som skulle erhållas vid en eventuell försäljning, och således representerar det egentliga 

verkliga värdet. Eventuellt kan de svårigheter som uppkommer vid värdering av en 

tillgång, som både saknar en aktiv marknad och som beräknas generera intäkter långt in i 

framtiden, urvattna relevansen av värdet. Detta på grund av den spekulativa naturen i 

värderingsmetoden vid denna typ av tillgång. 
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Det går utifrån resultatet att fortsätta diskutera huruvida värdering till verkligt värde är 

den bästa redovisningsmetoden för tillgångar där värdet baseras på antaganden, likt 

förvaltningsfastigheter. Detta kan ifrågasättas när resultatet delvis pekar på att det tidigare 

använda värdering till anskaffningsvärde hade en högre värderelevans. Det går dock att 

diskutera ifall värderelevans i form av hur väl ett företags redovisning avspeglas i dess 

marknadsvärde är den ultimata metoden att bedöma en redovisningsmetods lämplighet. 

Att redovisningens användbarhet mäts genom samvariationen mellan redovisning och 

marknadsvärde är endast ett antagande som har gjorts för denna studie i likhet med 

tidigare studier. Det faktum att redovisningen inte direkt avspeglas i marknadsvärdet 

behöver nödvändigtvis inte innebära att den inte är användbar för intressenter. 

Sammanfattningsvis bör poängteras att mäta redovisningens kvalitet och användbarhet 

utifrån enbart det här perspektivet är bara ett sätt att se på saken. Utifrån synsättet är dock 

denna studies resultat intressant och skapar utrymme och intresse för vidare forskning 

inom området.  

8.1  Studiens teoretiska bidrag och trovärdighet 

Förhoppningen är att den här studien ska leda till en ökad förståelse för hur företags 

redovisning påverkas av införandet av en ny redovisningsstandard och på sätt skapa ett 

teoretiskt bidrag till den vidare forskningen inom området. I detta fall är det införandet av 

IAS 40 som har studerats och de studerade företagen är hämtade från de nordiska 

börsernas listor. Med detta som utgångspunkt ger studien en bredare bild av hur de 

nordiska förvaltningsfastighetsbolagens redovisning har påverkats av IAS 40. Tidigare 

studier har framförallt undersökt hur den svenska marknaden ser ut (Bengtsson, 2005, 

2006, 2008, 2012; Lorentzon, 2011; Runsten, 1998) men denna studie ger alltså ett 

bredare perspektiv i och med att det är de nordiska länderna som undersöks.  

 

Vidare visar studiens resultat att värderelevansen till en början ökade direkt efter 

införandet av IAS 40 (period 2) för att sedan minska för åren 2010-2013 (period 3). 

Noterbart är att resultatet visar att värderelevansen är som lägst för period 3 vilket 

innebär att värderelevansen var högre för både period 1 och period 2 än för period 3. Med 

detta kan sägas att studien bringar klarhet i hur värderelevansen av värdering till verkligt 

värde påverkas av det rådande konjunkturläget. Detta är dock något som också kan 

påverka hur studiens trovärdighet uppfattas, främst ur ett validitetsperspektiv. Enligt 

Saunders et al. (2009) innebär validitet att studien mäter det som ska mätas. Som vi 

tidigare har diskuterat i analysen skulle exempelvis makroekonomiska svängningar kunna 

påverkar studiens resultat, vilket kan ses som ett validitetsproblem. Detta eftersom 

resultatet i så fall kan vara påverkat av faktorer som egentligen inte ingår i vår 

undersökning men som ändå kan ha påverkat dess resultat. Dessa faktorer är något som är 

svårt att helt undvika vid utförandet av en sådan studie, dock är det viktigt att vara 

medveten om att de kan förekomma. 
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8.2  Förslag till vidare forskning 

Genom den här studien har vi försökt bidra till en ökad förståelse för hur införandet av en 

ny redovisningsstandard påverkar värderelevansen i företags redovisning. Studien 

undersöker införandet av IAS 40 och värdering till verkligt värde av förvaltnings-

fastigheter. Resultatet av vår studie bringar till viss del klarhet i hur värderelevansen i 

företagens redovisning har påverkats men det behövs mer forskning inom området för att 

på ett än tydligare sätt ytterligare kunna fastställa denna påverkan. Nedan presenteras 

några punkter som vi, efter att ha genomfört denna studie, finner intressanta att studera 

vidare.  

 

I slutsatserna till den här studien har vi lyft frågan om huruvida redovisning till verkligt 

värde är en lämplig värderingsmetod för en nivå 3-tillgång likt förvaltningsfastigheter, 

där värdet fastställs med hjälp av antaganden om framtiden. Den här studiens resultat ger 

en indikation till att så kanske inte är fallet i och med den minskade värderelevansen för 

period 3. Detta resultat öppnar upp för vidare forskning om det verkliga värdets värde för 

den här typen av tillgångar i synnerhet och för vilken värderingsmetod som ger den mest 

värderelevanta informationen för företags intressenter i allmänhet.  

 

Vidare vore det även av intresse att utföra enskilda undersökningar för varje nordiskt 

land, för att på så sätt kunna reda ut ifall det skett en ökad harmonisering länder emellan i 

och med införandet av IAS 40. Detta eftersom en av anledningarna till införandet av de 

internationella redovisningsstandarderna var att öka harmoniseringen mellan redovis-

ningen i olika länder. 

 

Ytterligare en typ av undersökning som vore intressant att genomföra en kvalitativ studie 

där samma företag undersöks med hjälp av intervjuer, för att på så sätt försöka fastställa 

de bakomliggande orsakerna till varför den här studiens resultat är som det är. Detta 

eftersom vi i den här studien bara kan konstatera hur sambandet ser ut, inte varför det ser 

ut som det gör.  

 

En del tidigare forskning lyfter fram problematiken med att företag kan försöka redovisa 

siffror för att tillfredsställa marknadens förväntningar, alltså att marknadens uppfattning 

av företagets värde påverkar hur företaget redovisar. Det vore alltså av intresse att, i 

jämförelse med denna studie, undersöka den motsatta riktningen, marknadsvärdets 

påverkan på företagets redovisning.  
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