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Sammanfattning 
 
De senaste decenniernas globalisering har medfört att redovisningen behöver bli mer 
harmoniserad. Både företag och användare av redovisningsinformation är idag i större behov 
av att kunna jämföra redovisningsinformation inte bara mellan företag nationellt utan även 
mellan länder och mellan världsdelar. Detta är bakgrunden till införandet av IASB: s 
redovisningsregler i hela EU. En av de standarder som har påverkats mest av införandet av 
IASB: s regler benämnda IFRS/IAS är redovisningsstandarden IAS 40, vilken behandlar hur 
förvaltningsfastigheter skall redovisas. I och med införandet av IAS 40 så öppnades 
möjligheten upp för att värdera förvaltningsfastigheter i balansräkningen till dess 
marknadsvärde. Denna förändring innebar att fastighetsföretagens balans- och resultat 
räkningar påverkades. Syftet med denna redovisningsförändring var att företagens 
redovisning på ett rättvisare sätt skulle spegla företagens ekonomiska ställning för dess 
intressenter.  
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka IAS 40: s inverkan på aktievärderingen av noterade 
fastighetsföretag på Stockolmsbörsen och därigenom kanske kunna dra slutsatsen att 
förändringen av förvaltningsfastigheternas värdering lett till att ge företagens intressenter en 
mer rättvisande bild av företagens ekonomiska ställning. 
 
För att undersöka detta valdes en statistisk modell ut. I modellen ingick det fem stycken 
relevanta nyckeltal som alla förändrats av införandet av IAS 40. I modellen lades också en 
dummyvariabel till. Detta för att kontrollera om införandet av IAS 40 direkt påverkat 
aktiekurserna i de undersöka bolagen i studien. Som beroende variabel så valdes 
aktiekursförändringen ut. Dessa variabler ingick sedan i en multipel regressionsanalys.  
 
Resultatet av denna multipel regressionsanalys blev att; vinst per aktie, införandet av IAS 40 
samt räntetäckningsgrad visade sig vara signifikanta och därmed kan sägas inneha 
värderelevans.  Med antagandet som gjorts i denna uppsats beträffande värderelevans kan det 
sägas att eftersom dessa två nyckeltal innehade värderelevans så bör slutsatsen kunna dras att 
införandet av IAS 40 har inverkat på aktievärderingen i de undersökta bolagen. Även 
variabeln införandet av IAS 40 visade sig vara signifikant. Detta faktum understryker 
ytterligare att införandet av IAS 40 har inverkat på aktievärderingen i de undersökta bolagen 
eftersom denna variabel endast mätt hur och om införandet av IAS 40 direkt påverkat 
aktiekurserna. 
 
Slutligen kan sägas att i de undersökta bolagen så har IASB: s nya redovisningsstandarder 
benämnda IFRS/IAS, då främst IAS 40 i denna uppsats uppfyllt sitt syfte med att ge en mer 
rättvisande bild för redovisnings intressenter, genom att visa fler verkliga värden i 
balansräkningen än tidigare redovisningsstandarder. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

De senaste decenniernas globalisering har medfört att redovisningen behöver bli mer 
harmoniserad. Både företag och användare av redovisning är idag i större behov av att 
kunna jämföra redovisningsinformation inte bara inom länderna utom även mellan länder 
och mellan världsdelar. Visionen är att kunna ge en rättvisande bild och skapa ett enhetligt 
språk för redovisning världen över. Detta är bakgrunden till införandet av IASB: s regler i 
hela EU.1 
 
EU: s inflytande över Sverige har på senare tid ökat och landet blir mer och mer integrerade i 
den europiska unionen. En av EU:s målsättningar är att skapa en enhetlig marknad med en 
effektiv kapitalmarknad för att främja tillväxt och sysselsättning. En av förutsättningarna för 
detta är att medlemsländernas företagsredovisning blir mer jämförbara. Detta sker genom 
införandet av IASB: s regler i hela EU. Dessa regler började tillämpas från och med den första 
januari 2005 i svenska noterade koncernföretag.2 
 
Harmoniseringsarbetet har inte gått smärtfritt utan har varit en lång process med många 
kompromisser och eftersläpningar. Det svåraste att enas om var den kontroversiella frågan om 
det skulle vara tillåtet att redovisa vissa tillgångar och skulder till verkligt värde i 
balansräkningen. Med verkligt värde menas i princip marknadsvärdering av tillgången. 
Tanken med att värdera tillgångar till verkligt värde är att redovisningen skall ge en så 
rättvisande bild av företaget som möjligt. Detta skall ske genom att redovisningen skall 
fokuseras på verkliga värden inte på transaktionsvärden.3   
 
Historiskt sätt så har tillämpningen av försiktighetsprincipen i Sverige varit stark. En av 
orsakerna till detta har varit att den svenska företagsfinansieringen överlag har skett via 
bankväsendet. I USA så har istället företagsfinansieringen i större utsträckning skett i form av 
tillskjutande av aktiekapital. Detta är orsaken till att den amerikanska redovisningen i större 
utsträckning har utformats främst för aktieägare som redovisningens huvudintressenter. Detta 
har lett till att de amerikanska redovisningsstandarderna i större utsträckning utformats efter 
att tillgångar och skulder ska redovisas till verkligt värde och inte till historiska 
transaktionsvärden, vilket har föredragits historiskt inom den svenska och europeiska 
redovisningstraditionen. De nya standarderna som antagits inom EU och därmed i Sverige 
utgör en anpassning till amerikanska redovisning.4 
 
En av de standarder som påverkats mest av införandet av IASB: s regler benämnda IFRS/IAS 
i EU är standarden IAS 40 vilken behandlar redovisning av förvaltningsfastigheter. En 
anledning till varför detta område är viktigt är att standarden IAS 40 öppnar för 
marknadsvärdering av fastigheter i balansräkningen mot en tidigare uteslutande 
transaktionsvärdes inriktad redovisning. Denna förändring påverkar de mest grundläggande 
redovisningsprinciperna. Förändringen innebär ett avsteg från realisations- och 
försiktighetsprincipen mot en mer matchningsinriktad redovisning. Detta innebär att hela 

                                                 
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG), nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 
2 Europaparlamentets och rådets förordning (EG), nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 
3 Artsberg, K., ”Redovisningsteori- policy och praxis”, 2005, s. 428f 
4 Artsberg, K., ”Redovisningsteori- policy och praxis”, 2005, s. 427f 
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synen på fastighetsbranschens balans- och resultat räkningar påverkas på så sätt att 
värdeförändringar på fastighetsbeståndet i fastighetsföretag slår igenom på företagens balans- 
och resultat räkningar och därigenom påverkar aktieinvesterare och analytikers värderingar på 
företagens aktiekurser.  
 
Aktieinvesterare och analytiker använder olika metoder för att värdera ett företags aktiekurs, 
värderelevanta nyckeltal är en sådan metod. Underlaget för nyckeltalen hämtas oftast från 
företagens resultat- och balansräkningar.5 Med värderelevans menas i denna studie att om ett 
nyckeltal är värderelevant så skall en förändring i ett sådant nyckeltal ge upphov till en 
aktiekursförändring.  
 
En av anledningarna till införandet av IAS 40 är att redovisningen till verkligt värde på 
förvaltningsfastigheter bättre skall spegla företagets ekonomiska ställning och därigenom ge 
en rättvisare bild av företagets ekonomiska ställning för företagets intressenter såsom 
aktieinvesterare och analytiker.6  
 

1.2 Problemdiskussion 

De nya redovisningsstandarderna som antagits strävar alltså efter att ge en så rättvisande bild 
av ett företags redovisning som möjligt genom att redovisa värden till ett mer ”verkligt värde” 
än tidigare svenska redovisningsstandarder. Enligt Barley och Haddad är redovisning av 
tillgångar och skulder till verkligt värde ett mer relevant mått än redovisning till 
transaktionsvärden. Detta eftersom det aktuella värdet på en tillgång visas, på så vis kan 
aktieägare ständigt få information om värdeförändringar.7  
 
Ett företags intressenter består bl.a. aktieinvesterare och finansanalytiker. Enligt dessa har 
redovisningen två syften. Det ena syftet är att bedöma hur företagsledningen sköter företaget. 
Det andra syftet är att värdera och analysera informationen i redovisningen och använda detta 
som beslutsunderlag för att fatta beslut om att exempelvis köpa, sälja eller behålla aktierna i 
ett företag.8 Den viktigaste hjälpen för aktieinvesterare samt finansanalytiker vid värderingen 
av ett företags aktiekurs är den redovisningsinformation som hämtas ur resultat- och 
balansräkningar.9  
 
Jag har i denna studie valt att inrikta mig på de förändringar vilka berör fastighetsföretag 
beträffande redovisningen av deras förvaltningsfastigheter, vilka regleras i den nya 
omarbetade IAS 40. Orsaken till valet av att studera effekterna av IAS 40 är den stora 
påverkan av fastighetsföretagens resultat- och balansräkningar. Detta i och med att 
förvaltningsfastigheterna skall värderas till verkligt värde istället för transaktionsvärdet. 
Denna förändring innebär att nästan samtliga förvaltningsfastigeters värde kommer att 
bokföras till betydligt högre belopp än i tidigare redovisningssätt. Redovisningen av 
förvaltningsfastigheter sker till verkligt värde i balansräkningen med orealiserade 
                                                 
5 Olbert, L., ”Värdering av aktier, finansanalytikers värderingsfaktorer och informationskällor”, 
Licentiatavhandling, Företagsekonomiska institutionen Lunds universitet, 1992, s. 3 
5 Nilsson, H. m.fl., ”Företagsvärdering med fundamental analys”, 2002, s. 20f 
6 Artsberg, K., ”Redovisningsteori- policy och praxis”, 2005, s. 277f 
7 Barlev, B. Haddad, J. R., “Fair Value Accounting and the Management of the Firm 
Critical Perspectives on Accounting”, 2003, Vol 14, s. 383-415 
8 Gröjer, Jan-Erik, ”Grundläggande redovisningsteori”, 2002, s. 19f 
9 Arnold, J. Moizer, P., “A survey of the methods used by UK investment analysts to appraise investments in 
ordinary shares”, Accounting and business research, 1984, s. 195-208. 
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värdeförändringar i resultaträkningen. Detta medför att ned- och avskrivningar försvinner 
samt att vinstbegreppet från fastighetsförsäljningar förändras. Numera utgörs vinsten av 
skillnaden mellan försäljningspris på fastigheten och det senaste officiella rapporterade 
verkliga värdet på densamma.10 Med förvaltningsfastigheter menas: 
 
 ”Fastigheter (mark eller en byggnad – eller del av en byggnad – eller båda) som innehas (av 

ägaren eller av en leasetagare om leasingavtalet klassificeras som ett finansiellt leasingavtal) i 
syfte att generera hyresinkomster eller värdestegring eller en kombination av dessa”11 

 
Undersökningen görs genom att titta på om de nyckeltal som påverkades av IAS 40 innehar 
någon värderelevans. Detta för att kunna se om införandet av IAS 40 har påverkat företagens 
aktiekurser.  
 
Uppsatsen hypotes bygger på att om IAS 40 ska ha inverkat på fastighetsföretagens 
aktiekurser måste de nyckeltal som påverkades av standarden inneha värderelevans. Det 
måste alltså finnas en korrelation mellan förändringen i aktiekursen och förändringen i de 
enskilda nyckeltalen som påverkades av IAS 40. Om det inte finns något sådant samband 
minskar anledningen att tro att IAS 40 hade någon signifikant påverkan beträffande 
aktievärderingen av de studerade bolagen i denna studie. Dessa antaganden bygger på att 
redovisningsinformation och i synnerhet värderelevanta nyckeltal används som 
beslutsunderlag vid aktievärdering. 
 

1.3 Problemformulering 

Frågeställningen i uppsatsen är att se om de nyckeltal som påverkades av IAS 40 har någon 
värderelevans, detta för att kunna avgöra om införandet av IAS 40 hade någon påverkan på 
fastighetsföretagens aktiekurser. 
 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka IAS 40: s inverkan på aktievärderingen av noterade 
fastighetsföretag på Stockolmsbörsen och därigenom kanske kunna dra slutsatsen att 
förändringen av förvaltningsfastigheternas värdering lett till att ge företagens intressenter en 
mer rättvisande bild av företagens ekonomiska ställning. 

1.5 Förkortningslista 

FASB  Financial Accounting Standards Board 

IAS  International Accounting Standards 

IASB International Accounting Standards Board 

IASC  International Accounting Standards Committee 

IFRS  International Financial Reporting Standards 

                                                 
10 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS, 2006, s. 618f 
11 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS, 2006, s. 619 
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2 Teoretisk referensram 

2.1 Redovisningens historia 

Under 1200 till 1550- talet växte den dubbla bokföringen fram i Italien. De industrialiserade 
ländernas redovisning har traditionellt delats upp i två olika redovisningstraditioner, vilka är 
den kontinentala och den anglosaxiska traditionen. Dessa redovisningstraditioner är 
uppdelade mellan olika länder och världsdelar. I Japan samt Västeuropa förutom 
Storbritannien utformades redovisningen enligt den kontinentala traditionen. I USA samt 
Storbritannien utformades redovisningen enligt den anglosaxiska traditionen.12  
 
Den stora skillnaden mellan dessa redovisningstraditioner är företagsfinansieringen. Inom den 
kontinentala redovisningstraditionen sker företagsfinansieringen traditionellt genom upplånat 
kapital, då främst från bankväsendet. Inom den anglosaxiska traditionen sker istället 
företagsfinansieringen främst genom tillskjutande av aktiekapital.  Under senare tid har den 
kontinentala redovisningstraditionen fått lämna plats för den anglosaxiska. En av orsakerna 
till detta är att de nya internationella redovisningsstandarderna vilka är framtagna utav IASB 
benämnda IFRS/IAS, började gälla 1 januari 2005. Dessa standarder är framtagna enligt den 
anglosaxiska redovisningstraditionen. Visionen med de nya standarderna är att redovisningen 
inom Europa skall närma sig den amerikanska redovisningstraditionen där redovisningen är 
mer aktieägare fokuserad.13  
 

2.2 Redovisningens syfte 

Det finns en antal olika intressenter vilka har olika syften med ett företags redovisning. 
Intressenterna kan vara aktieägare, kreditinstitut, leverantörer, kunder, konkurrenter, 
företagsledning, anställda, stat samt kommun. Alla dessa intressenter har olika användning för 
ett företags redovisning. Sett ur aktieägarnas perspektiv finns det två syften med 
redovisningen. Det ena är att bedöma ur företagsledningen sköter företaget och det andra är 
att värdera och analysera informationen i redovisningen och använda detta som underlag för 
att fatta beslut om att exempelvis köpa, sälja eller behålla aktierna i ett företag.14 
 

2.3 Harmonisering av redovisningen 

I och med Sveriges inträdande i EU, så trädde nya lagar och förordningar i kraft. Dessa 
beslutas gemensamt inom EU och måste följas av samtliga medlemsländer. En av dessa 
förordningar fastslogs år 2002 då Europaparlamentet och Europeiska unionens råd beslutade 
att koncernredovisningen för samtliga börsnoterade företag skulle anpassas till IASB: s 
redovisningsstandarder benämnda IAS/IFRS.15 Syftet med denna förordning är att försöka 
bidra till att skapa en ändamålsenlig och kostnadseffektiv fungerande kapitalmarknad inom 
EU. Förordningen skall förstärka den fria rörligheten för kapital på den inre marknaden och 

                                                 
12 Artsberg, K., ”Redovisningsteori- policy och praxis”, 2005, s. 60f 
13 Artsberg, K., ”Redovisningsteori- policy och praxis”, 2005, s. 60f 
14 Gröjer, Jan-Erik, ”Grundläggande redovisningsteori”, 2002, s. 20f 
15 Europaparlamentets och rådets förordning (EG), nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 
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skapa förutsättningar för företag inom unionen att konkurrera på lika villkor inom EU och på 
de globala kapitalmarknaderna.16 
 
För att få konkurrenskraftiga kapitalmarknader inom EU och även globalt krävs det att de 
standarder som tillämpas närmar sig de internationella redovisningsstandarderna som används 
globalt, främst i USA. Detta bland annat för att det skall bli lättare att jämföra företag inom 
EU och även med övriga världen. För att det skall vara möjligt att anta internationella 
redovisningsstandarder inom EU så krävs det att de uppfyller vissa grundläggande villkor 
beträffande kvaliteten på informationen, så att redovisningen blir till nytta för dess användare. 
Dessutom skall de uppfylla grundkraven att redovisningen visar en sanningsenlig och 
rättvisande bild av ett företags finansiella ställning och resultat.17  
 
De nya redovisningsstandarderna IAS/IFRS strävar efter att ge en så rättvisande bild av 
företaget som möjligt genom att redovisa värden till ett mer ”verkligt värde” än tidigare 
svenska redovisningsstandarder. I frågan om hur vida det verkliga värdet visar en ”bättre” bild 
av ett företags ekonomiska ställning går isär. De nya standarderna har sagts ska ge en mer 
rättvisande bild, eftersom det faktiska värdet visas för företaget intressenter, vilket innebär att 
dessa får en bättre insikt om företagets faktiska ställning. Dock har detta väckt kritik, en av 
dem som uttalat sig om detta är Kristina Artsberg som menar att det viktigaste syftet med 
redovisningen är att informationen i redovisningen skall kunna användas av så många 
intressentgrupper som möjligt och inte att ge ett så verkligt värde som möjligt.18 
 

2.4 Debatt om redovisning till verkligt värde 

Debatten om huruvida redovisningen skall utformas har under senare tid identifierats i och 
med att många starka åsikter har lyfts fram mot den transaktionsbaserade redovisningen. Detta 
har lett till att debatten har riktats mot en redovisning där alla värden visas. Debatten handlar i 
första hand om vilka för- och nackdelarna som finns med att redovisa tillgångar och skulder 
till verkligt värde istället för till transaktionsvärden. Samt även huruvida redovisning till 
verkligt värde ger en mer korrekt bild av ett företags ekonomiska status eller inte.19 Enligt 
Barley och Haddad är redovisning av tillgångar och skulder till verkligt värde ett mer relevant 
mått än redovisning till transaktionsvärden. Detta eftersom det aktuella värdet på en tillgång 
visas och på så vis kan aktieägare ständigt få information om värdeförändringar på sina 
aktier.20 När redovisning till verkligt värde tillämpas beaktas även orealiserade vinster och 
förluster. En kritik som lyfts fram mot detta är att det kan leda till att resultatsvängningarna 
blir större, vilket i sin tur kan påverka värderingen av företagen negativt. En annan kritik som 
lyfts fram handlar om svårigheten att urskilja vad svängningar i ett företags resultat kan bero 
på.21 

                                                 
16 Europaparlamentets och rådets förordning (EG), nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 
17 Europaparlamentets och rådets förordning (EG), nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 
18 Artsberg, K., ”Redovisningsteori- policy och praxis”, 2005, s. 138f 
19 Barlev, B. Haddad, J. R., “Fair Value Accounting and the Management of the Firm 
Critical Perspectives on Accounting”, 2003, Vol 14, s. 383-415 
20 Barlev, B. Haddad, J. R., “Fair Value Accounting and the Management of the Firm 
Critical Perspectives on Accounting”, 2003, Vol 14, s. 383-415 
21 Artsberg, K., ”Redovisningsteori- policy och praxis”, 2005, s. 278f 
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2.5 IAS 40 – Förvaltningsfastigheter 

Som nämnts tidigare beslutade Europaparlamentet och Europeiska unionens råd år 2002 att 
redovisningen inom EU skulle anpassas till IASB: s redovisningsstandarder benämnda 
IAS/IFRS. 22 Denna omfattande redovisningsförändring genomfördes år 2005 och innebar 
bland annat att vissa tillgångar numera får redovisas till sitt verkliga värde. En av de 
tillgångsslag som påverkades mest av denna förändring är förvaltningsfastigheternas 
värderings metoder, vilka regleras i redovisningsstandarden IAS 40. Denna standard finns 
upptagen i IASB: s redovisningsstandarder benämnda IAS/IFRS vilka ges ut årligen av IASB. 
IAS 40 behandlar alltså hur förvaltningsfastigheter skall redovisas samt vilka upplysningar 
som krävs. Det finns två alternativ beträffande värderingen av förvaltningsfastigheter vilka är 
att redovisa dem till anskaffningsvärde eller till verkligt värde. Om verkligt värde används 
som värderingsmetod måste företaget tillämpa denna metod på samtliga 
förvaltningsfastigheter.23 
 
Förvaltningsfastigheter ska redovisas som tillgångar i balansräkningen när det är sannolikt att 
de ekonomiska fördelar, som förknippas med tillgången, tillfaller företaget samt när 
anskaffningsvärdet kan fastställas på ett tillförlitligt sätt.24 Samtliga börsnoterade 
fastighetsföretag i Sverige har valt att redovisa sina förvaltningsfastigheter till verkligt värde.  
 

2.5.1 Verkligt värde enligt IAS 40 

Enligt IAS 40 innebär verkligt värde att en tillgång ska kunna överlåtas mellan kunniga parter, 
vilka är oberoende av varandra, men har ett intresse av att transaktionen genomförs. 
Överlåtelsen skall ske till det mest sannolika pris som rimligtvis kan erhållas på marknaden på 
balansdagen. Det verkliga värdet på förvaltningsfastigheten skall alltså baseras på 
marknadspriset för fastigheten på balansdagen, inte på historiska eller framtida värden. I de 
flesta fall baseras det verkliga värdet på förvaltningsfastigheten, på det försäljningspris som 
fastigheterna skulle kunna säljas till på balansdagen.25  
 

2.5.2 Applikation av IAS 40  

Redovisningen av förvaltningsfastigheter sker till verkligt värde i balansräkningen med 
orealiserade värdeförändringar i resultaträkningen. Detta medför att ned- och avskrivningar 
försvinner samt att vinstbegreppet från fastighetsförsäljningar förändras. Numera utgörs 
vinsten av skillnaden mellan försäljningspris på fastigheten och det senaste officiella 
rapporterade verkliga värdet på densamma. En förvaltningsfastighet skall vid införskaffandet 
redovisas till anskaffningsvärdet. Värdehöjande utgifter hänförda förvaltningsfastigheten skall 
efter förvärvet öka tillgångens värde om det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna till 
följd av utgiften blir högre än vad som ursprungligen uppskattats vid förvärvet. Om så inte är 
fallet så skall utgiften redovisas som en kostnad. Den vinst eller förlust som uppkommer till 
följd av en värdeförändring skall redovisas till den period den uppkom.26  
 

                                                 
22 Europaparlamentets och rådets förordning (EG), nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 
23 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS, 2006, s. 619 
24 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS, 2006, s. 619f 
25 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS, 2006, s. 619f 
26 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS, 2006, s. 619f 
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Huvudregeln beträffande värdering av förvaltningsfastigheter till verkligt värde är att de skall 
baseras på aktuellt marknadsvärde. Vid problem att fastställa det aktuella marknadsvärde kan 
andra likvärdiga fastigheter användas som jämförelseobjekt vid värderingen av fastigheten. 
Om även denna värderingsmetod inte kan ske på ett rättvisande sätt kan olika 
värderingsmodeller användas.27 Huvuddragen i de olika värderingsmodellerna som kan 
användas är att de bygger på en långsiktig avkastningsvärdering utifrån nuvärdet av framtida 
betalningsströmmar med olika avkastningskrav.  
En kritik som lyfts fram beträffande värderingen av förvaltningsfastigheter till verkligt värde 
är risken att svenska fastighetsföretag övervärderar sina förvaltningsfastigheters värde i 
balansräkningen i syfte att blåsa upp vinsterna.28  
 

2.6 IASB: s referensram  

IASB sammanställer de standarder som benämns IFRS/IAS. IASB: s referensramen utgör 
basen för de finansiella rapporternas utformning genom att fastställa grundprinciper och 
begrepp. Referensramens syfte är att utveckla internationella redovisningsstandarder samt att 
fortsätta till att verka för en fortsatt harmonisering inom redovisningsområdet.29 
 

2.6.1 Redovisningens kvalitativa egenskaper 

I IASB: s föreställningsram framställs den finansiella informationens kvalitativa egenskaper.  
Dessa kvalitativa egenskaper är till för att användarna skall kunna tillgodogöra sig 
informationen.30 De fem viktigaste kvalitativa egenskaperna är relevans, tillförlitlighet, 
validitet, jämförbarhet samt rättvisande bild begreppet.  
 

2.6.1.1 Relevans 

Begreppet relevans har en ganska vid innebörd, men en vanlig uppfattning är att 
redovisningsinformationen betraktas vara relevant när den antas påverka användarnas 
beslutsfattande. Detta kan ske antigen genom utvärdering av historiska händelser eller 
bedömningar av befintliga förhållanden eller skattningar av framtiden. Det finns två typer av 
relevans, prognosrelevans och återföringsrelevans. Prognosrelevans handlar om att historisk 
data används för att prognostisera framtida händelser och utfall. Dessa kan vara av stor 
betydelse för användare såsom aktieinvesterare att i sina bedömningar om köpa, sälja eller 
behålla aktier i ett visst företag. Begreppet återföringsrelevans handlar om att gå tillbaka och 
titta hur väl prognoserna föll in.31   
 
 
 

                                                 
27 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS, 2006, s. 619f 
28 Muntligkälla, Patrik Arnqvist 2007-01-12. Konsult SABO 
29 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS, 2006, s. 7f 
30 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS, 2006, s. 7f 
31 Smith, D., ”Redovisningens språk”, 2006, s. 26, s. 25 
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2.6.1.2 Tillförlitlighet 

Enligt IASB: s föreställningsram handlar tillförlitlighet om redovisningens 
”avbildningsförmåga”, d.v.s. hur väl den avspeglar den ekonomiska verkligheten i företaget. 
När redovisningen avbildar ”rätt” aspekter av denna verklighet och detta görs på ett sätt som 
inte är allt för osäkert anses redovisningen tillförlitlig.32 Information anses vara tillförlitlig om 
den inte är vinklad eller innehåller väsentliga fel. Användarna måste kunna förlita sig på att 
informationen på ett korrekt sätt visar vad som görs gällande att den visar eller vad som 
rimligen kan antas att den visar. Informationen måste vara tydlig så att den inte skall kunna 
misstolkas av dess användare.33 
 

2.6.1.3 Validitet 

Med validitet menas att det skall finnas en överensstämmelse mellan språk och verklighet. 
Redovisningen skall avbilda de aspekter av verkligheten som man avser att avbilda. Ett 
exempel på detta är att man skall kunna se balansräkningen som en direkt avspegling av 
företaget på balansdagen. Det finns fyra formulerade minimikrav på egenskaper beträffande 
validitet. Dessa är fullständighet, substance over form, väsentlighet och neutralitet. Med 
fullständighet menas att redovisningen skall innefatta alla väsentliga ekonomiska aspekter av 
företaget vid redovisningsperiodens slut.34 Om redovisningen inte är fullständig finns det en 
risk att informationen som visas blir vilseledande. Men nyttan av informationen får inte 
understiga arbetet och kostnaden att ta fram den. Om den ekonomiska innebörden vid en 
transaktion inte överensstämmer med den juridiska formen skall händelsen redovisas efter den 
ekonomiska innebörden. Detta validitetskrav kallas för ”innebörd före form” eller ”substance 
over form”35 
 

2.6.1.4 Jämförbarhet 

Det finns två aspekter på jämförbarhet. Det första är att användarna måste kunna jämföra 
samma företag över tiden och det andra är att kunna jämföra företag med varandra. För att det 
skall vara möjligt att jämföra ett företag över tiden måste användandet av 
redovisningsprinciper vara konsekvent. Företagen måste givetvis följa de förändringar i lagar 
och rekommendationer som uppkommer. I dessa fall bör företagen i sin redovisning beskriva 
de förändringar som gjorts och vilken inverkan förändringen har på resultat och ställning vid 
jämförelse med historisk data.  
För att kunna göra relevanta prognoser krävs det att redovisningsmåtten för historiska 
perioder bygger på antagandet att måtten är beräknade på samma sätt över tiden.36  
 
För investerare på aktiemarknaden är jämförbarheten mellan företag av största vikt. För att 
detta skall kunna göras på ett korrekt sätt krävs det att redovisningsmåtten i de olika företagen 
är jämförbara. Investerare skall exempelvis kunna jämföra räntabilitetsmått i olika företag för 
att kunna bedöma vilket företag som haft den högsta lönsamheten under året.37  
 

                                                 
32 Smith, D., ”Redovisningens språk”, 2006, s. 26 
33 FARs samlingsvolym del 1, 2006, s. 1460 
34 Smith, D., ”Redovisningens språk”, 2006, s. 26 
35 Artsberg, K., ”Redovisningsteori- policy och praxis”, 2005, s. 170 
36 Smith, D., ”Redovisningens språk”, 2006, s. 30 
37 Smith, D., ”Redovisningens språk”, 2006, s. 30 
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2.6.1.5 Rättvisande bild 

Rättvisande bild (true and fair view) har länge varit ett omdiskuterat begrepp, någon riktig 
definition och enighet kring begreppet finns inte. Ett företags redovisnings ska bygga på sann 
fakta för att begreppet rättvisande bild skall kunna användas. Redovisningsprinciperna; 
verifierbarhet, objektivitet och tillförlitlighet är viktiga delmoment inom rättvisande bild 
begreppet.38  
 

2.7 Redovisnings principer 

I redovisningen värderas tillgångar normalt utifrån dess anskaffningsvärde. Det som styr hur 
redovisningen skall utformas kan relateras till vissa allmänt accepterade 
redovisningsprinciper, vilka är fortlevnadsprincipen, realisationsprincipen, 
försiktighetsprincipen samt matchningsprincipen, vilka skall tas upp nedan.39 I de nya 
redovisningsstandarderna antagna av IASB får försiktighetsprincipen lämna plats åt 
matchningsprincipsinriktad redovisning.40 Förändringen av IAS 40 är ett bra exempel på detta 
avsteg från försiktighetsprincipen mot en mer matchningsinriktad redovisning, i och med att 
förvaltningsfastigheter numera få tas upp till dess marknadsvärde eller verkliga värde och inte 
som tidigare till dess historiska anskaffningsvärde.41   
 

2.7.1 Fortlevnadsprincipen 

Fortlevnadsprincipen är den mest grundläggande och viktigaste redovisningsprincipen.42 
Denna princip utgår från antagandet att företaget kommer att fortsätta sin verksamhet under 
obestämd tid framöver. Det finns även formuleringar av principen som säger att företagets 
livslängd måste täcka upp livslängden på företagets tillgångar och/eller längden på de 
kontrakt som företaget ingått.43 En värdering till marknadsvärde kan ses som ett uttryck för att 
finna likvidationsvärden på tillgångarna, d.v.s. nutida försäljningsvärden. Detta står dock i 
motsats till fortlevnadsprincipen med antagandet om ett företags stadigvarande över obestämd 
tid, anser en del forskare.44  
 

2.7.2 Realisationsprincipen 

Realisationsprincipen är en viktig kugge för att bestämma de kriterier för när en intäkt skall få 
tas upp i redovisningen. Beroende på om man har en legalistisk eller ekonomisk utgångspunkt 
kan realisationsprincipen följa antigen ett formsynsätt eller ett substanssynsätt. Vid ett 
formsynsätt måste en marknadstransaktion ha ägt rum för att intäkt skall anses vara realiserad. 
Vid en tillämpning av substanssynsättet behöver detta inte äga rum utan det räcker med en 
generell värdeökning på marknaden. Substanssynsättet har beskrivits som att man gör ett par 
ytterligare tanketransaktioner. När man talar om realisationsprincipen traditionellt handlar det 
om realisation enligt ett formsynsätt. 45 Realisationsprincipen frångås i och med att IASB 
                                                 
38 Artsberg, K., ”Redovisningsteori- policy och praxis”, 2005, s. 155f 
39 Smith, D., ”Redovisningens språk”, 2006, s. 77 
40 Artsberg, K., ”Redovisningsteori- policy och praxis”, 2005, s. 160 
41 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS, 2006, s. 619f 
42 Artsberg, K., ”Redovisningsteori- policy och praxis”, 2005, s. 158 
43 Smith, D., ”Redovisningens språk”, 2000, s. 77 
44 Artsberg, K., ”Redovisningsteori- policy och praxis”, 2005, s. 190 
45 Artsberg, K., ”Redovisningsteori- policy och praxis”, 2005, s. 162 
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under de senaste åren genomfört vissa förändringar beträffande värdering av tillgångar. En av 
dessa förändringar handlar om att förvaltningsfastigheter numera får redovisas till verkligt 
värde. Värdeförändringen redovisas då i resultaträkningen innan tillgången är såld.46 
 

2.7.3 Försiktighetsprincipen 

Försiktighetsprincipen handlar om att man ska värdera en tillgång med försiktigt. I valet 
mellan två tänkbara värden på en tillgång ska man välja det lägsta av de två. Vid osäkerhet 
över en kostnad skall den redovisas i överkant. När det gäller osäkerhet över en utgifts 
framtida värde över att generera intäkter skall utgiften omedelbart kostnads föras.47  
 
Försiktighetsprincipen har alltid varit stark i Sverige ända sedan redovisningsdebatten 
startade. Försiktighetsprincipens starka ställning i Sverige kan delvis förklaras av att den 
svenska redovisningen haft det tyska sättet att redovisa som förebild. Kopplingen till 
beskattning kan i alla fall historiskt förklara betydelsen av försiktighetsprincipen, där staten 
varit generös med företagen beträffande byggandet av reserver. Försiktighetsprincipen har allt 
eftersom tiden gått fått mindre utrymme till förmån för matchningsprincipen.48 
  
Försiktighetsprincipen kallades tidigare inom svensk redovisning för 
konjunkturutjämningsprincipen. Förklaringen till detta är att företagen hade möjlighet att 
under goda år bygga upp sina reserver för att senare under sämre år lösa upp dessa. Man 
kunde på detta sätt få jämnare resultat år till år. Detta sätt att tolka försiktighetsprincipen kan 
kopplas till det kontinentala sättet att redovisa. Däremot i den anglosaxiska världen finns inte 
detta sätt att jämna ut resultat genom reservbyggnad. Där anser man att den tolkningen av 
försiktighetsprincipen leder till en förvrängning av redovisningsinformationen.49  
 

2.7.4 Matchningsprincipen 

Enkelt uttryckt innebär matchningsprincipen att intäkterna skall matchas mot utgifterna för de 
resurser som använts för att skapa intäkterna under samma period. Balansräkningen påverkas 
utav matchningen i form av att verkliga tillgångar och skulder med olika typer av 
periodiseringsposter blandas där.50  
 

2.8 Värderelevans begreppet 

Inom området för value relevance finns det att antal olika definitioner. I denna studie benämns 
value relevance som värderelevans. Det finns olika sätt att tolka begreppet värderelevans på. 
En definition handlar om att när en viss informationsmängd offentliggörs leder detta till att 
placerare reviderar sina förväntningar vilket leder till en förändring av aktiekursen.51 En 
annan tolkning av begreppet värderelevans handlar om att med hjälp av befintlig information 

                                                 
46 Smith, D., ”Redovisningens språk”, 2000, s. 81 
47 Artsberg, K., ”Redovisningsteori- policy och praxis”, 2005, s. 160 
48 Artsberg, K., ”Redovisningsteori- policy och praxis”, 2005, s. 160f 
49 Artsberg, K., ”Redovisningsteori- policy och praxis”, 2005, s. 160f 
50 Artsberg, K., ”Redovisningsteori- policy och praxis”, 2005, s. 163 
51 Holthausen, R. W. Watts, R. L. Ross, L., “The relevance of the value relevance literature for financial 
accounting standard setting”, Journal of Accounting & Economics, 2001, Vol. 31 No. 1-3, s. 3-75. 
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kunna förutse framtidens aktiekurs utveckling.52 Detta innebär att det skall vara möjligt, 
genom att studera finansiella rapporter kunna förutse aktiekursens utveckling. I denna studie 
definieras begreppet värderelevans som: Om en förändring i ett känt redovisningsmått leder 
till en signifikant förändring av aktiekursen så föreligger det värderelevans. Det skall alltså 
finnas en signifikant koppling mellan en förändring i ett känt redovisningsmått och aktiekurs 
utvecklingen.  
 
Det har utförts studier på hur redovisningsförändringar påverkar värderelevansen. I Tyskland 
och Kina där redovisningen historiskt sett utformats så att redovisningsinformationen skall 
passa samtliga intressegrupper har det genomförts studier för att undersöka om en högre 
värderelevans kan uppnås vid redovisning enligt IFRS/IAS. Resultatet av den tyska studien 
visade att betydelsen av värderelevans har ökat efter införandet av IFRS/IAS.53 
I den kinesiska studien fann man inget samband mellan en ökad värderelevans och införandet 
av IFRS/IAS.54  
 

2.9 Tidigare studier beträffande värderelevanta 

värderingsfaktorer/nyckeltal inom fastighetsbranschen 

Det finns få tidigare studier beträffande värderelevanta värderingsfaktorer/nyckeltal inom den 
svenska fastighetsbranschen mig veterligen. De enda svenska studierna som hittats som 
behandlar detta område är utförda av ett konsultföretag som heter Leimdörfer Holding AB 
och är utförd år 1999 respektive 200155 samt en C-uppsats skriven på Lunds Universitet år 
200556. I den första studien utförd av Leimdorfer vilken genomfördes år 1999 var syftet att 
undersöka om det bokförda värdet på ett fastighetsföretag var avgörande för börsvärdet för det 
samma. Resultatet av denna studie blev att höga bokförda värden medförde hög värdering på 
aktiemarknaden.57 I den andra Leimdorfer studien vilken utfördes år 2001 var syftet att titta på 
vilka faktorer som påverkade värderingen av noterade fastighetsföretag. De slutsatser som 
drogs i denna studie var att justerad soliditet, grad av renodling samt aktiens likviditet 
påverkade värderingen av noterade fastighetsföretag.58 Den tredje och sista studien 
beträffande värderelevanta nyckeltal inom fastighetsbranschen som hittades var C- uppsatsen 
vilken var skriven på Lunds Universitet år 2005. Den studien kom fram till att utdelningen 
ansågs inneha värderelevans. 

                                                 
52 Francis, J. Schipper, K. “Have Financial Statements Lost Their Relevance?”, Journal of Accounting Research, 
1999, Vol 37, No. 2, s. 319-352. 
53 Bartov, E. Goldberg, S. R. Kim, M., ”Comparative value relevance among German, U.S, and International 
Accounting Standards: A German stock market perspective” , Journal of Accounting, Auditing & Finance, 2005, 
Vol. 20, s. 95-119. 
54 Jun Lin, Z. Chen, F., “Value Relevance of International Accounting Standards Harmonization: Evidence from 
A- and B-share Markets in China”, Journal of International Accounting, Auditing & Taxation, 2005, Vol 14, s. 
79-103. 
55 http://www.leimdorfer.se, hämtad 2006-12-06 
56 http://www.fek.lu.se/supp/supp_download.asp?EB_iid=%7BCBFFB5F5-EF15-462A-9358-
8AD845DBD559%7D&id=2184&filename=FEK-00012201.pdf, hämtad 2006-11-02 
57 http://www.leimdorfer.se/upload/Analysartiklar/1999-1-2.pdf, hämtad 2006-12-06 
58 http://www.leimdorfer.se/upload/Analysartiklar/2001-1-1.pdf, hämtad 2006-12-06 



 14

3 Metod 

3.1 Val av ansats 

Då uppsatsen bygger på att söka efter orsakssamband genom att bearbeta och analysera 
insamlad data har jag utgått ifrån den positivistiska ansatsen i denna uppsats. Den 
positivistiska ansatsen betonar vikten av objektivitet och iakttagelse av verkligheten. 
Förmågan att kunna skilja mellan fakta och värdering är en av förutsättningarna i den 
positivistiska ansatsen. Vid samband mellan observationer kan man enligt den positivistiska 
ansatsen sedan dra slutsatser till hela populationen. Den hermeneutiska ansatsen är 
alternativet till den positivistiska. Det huvudsakliga syftet i den hermeneutiska ansatsen är att 
förstå och tolka företeelser i dess naturliga sammanhang. Utgångspunkten i den 
hermeneutiska ansatsen är alltid en problematisering där skillnaden mellan fakta och 
värdering inte är lika starkt som i den positivistiska. Det är önskvärt att forskaren deltar i det 
som skall studeras vid en hermeneutisk ansats medan de i den positivistiska teorin istället 
iakttar från åskådarplats alltför att inte forskaren skall påverka studieobjektet. När det gäller 
metodval för undersökningar är det mer vanligt med en positivistisk ansats vid kvantitativa 
studier.59  
 

3.2 Val av metod 

Uppsatsen bygger på statistiska undersökningar för att se om de nyckeltal som påverkades av 
införandet av IAS 40 har inverkat på aktiekurserna i de studerade bolagen. Utgångspunkten 
för uppsatsen har varit data i form av aktiekurser och nyckeltal vilka har hämtas ur SIX- Trust 
databas samt ur företagens årsredovisningar mellan åren 2000 till 2005. Eftersom den 
kvantitativa metoden lämpar sig särskilt bra för denna typ av undersökningar har denna metod 
tillämpats.  
 
Den kvantitativa metoden kan standardisera omfångsrik information så att den blir 
generaliserbar, så att det typiska och avvikande framkommer. Vid genomförandet av en 
kvantitativ undersökning är det viktigt att tänkta på att inte skapa större distans till 
undersökningsobjektet än nödvändigt.60 I detta fall har det inte haft någon större betydelse 
eftersom min undersökning endast har baseras på siffror. Däremot är det av yttersta vikt att se 
till så att inte fokuseringen på de statistiska testerna medför att undersökningen blir allt för 
ytlig. En annan risk med kvantitativa undersökningar är att de tenderar att överdriva tron på 
resultatet som mer exakt och precist än det i själva verket är. Den kritik som riktas mot den 
kvantitativa metoden kan sammanfattas med att expertisen ifrågasätter metodens validitet, 
vilket gör att det är extra viktigt att beakta alla faktorer som inverkar på studiens validitet.61 
 
 

                                                 
59 Lundahl, U. Skärvad, P. H., ”Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer”, 1999, s. 36f 
60 Jacobsen, D. I., ”Vad hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen”, 2002, s. 146 
61 Bryman, A. Bell, E., ”Företagsekonomiska forskningsmetoder”, 2005, s. 105f 
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3.3 Induktiv och deduktiv ansats 

Utgångspunkten för uppsatsen har varit teoretiska modeller som testats med avsikten att 
undersöka om de nyckeltal som påverkats av IAS 40 även har påverkat företagens aktiekurser 
och därigenom innehar värderelevans. Eftersom undersökningen utgår från en teoretisk 
utgångspunkt som bekräftas eller förkastas genom en empirisk undersökning har en deduktiv 
ansats således tillämpats.62 
 
Med en deduktiv ansats generaliserar man verkligheten och försöker dra slutsatser vilket kan 
leda till nya teorier. Den induktiva ansatsen är motsatsen till den deduktiva. Där utgår man 
ifrån empirin och försöker generera nya teorier därifrån.63 En av nackdelarna med den 
induktiva ansatsen är att forskaren inte har ett helt öppet sinne och kan samla in all relevant 
information.64 Vid undersökningar med kvantitativa metoder lämpar sig den deduktiva 
ansatsen bäst. Undersökningar med teoretiska utgångspunkter medför dock vissa risker med 
att informationen samlas in allt för selektivt, eftersom uppfattningen om vad som är relevant 
bildas innan informationen samlats in. Detta kan leda till att oväntad och motsägelsefull 
information sållas bort.65 Jag anser att jag har tagit hänsyn till detta i min undersökning, 
genom att välja ut regressionens oberoende variabler enbart av hänsyn om de är relevanta 
eller inte i just denna undersökning.  
 

3.4 Urvalsbeskrivning 

Undersökningen kommer att begränsas till svenska renodlade fastighetsföretag. Detta 
eftersom jag vill titta på effekterna i Sverige av införandet av IAS 40 i svenska 
fastighetsföretag. En förutsättning för att kunna studera effekterna av införandet av IAS 40 är 
att de företag som skall studeras har valt att redovisa sina förvaltningsfastigheter till verkligt 
värde enligt IAS 40. Fastighetsföretagen skall även vara börsnoterade på Stockholmsbörsens 
listor; Large Cap samt Mid Cap (tidigare A-listan och O-listan) under hela mätperioden 
mellan åren 2000 till 2006. Detta för att säkerställa en konturenlig öppen handel av företagens 
aktier på ett bra sätt. De bolag som stämde in på de ovanstående kriterierna kommer att ingå i 
studien. Dessa bolag är; Capona (numera Home Properties), Castellum, Fastpartner, HEBA, 
Hufvudstaden, Kungsleden, Ljungbergsgruppen samt Wallenstam. I de fallen där det finns 
både A- och B- aktier noterade så har den aktie typ med störst omsättning valts. Detta för att 
få en så rättvisande bild av marknadens samlade uppfattningar av företaget. Motiven bakom 
dessa avgränsningar är delvis brist på resurser samt svårigheten att hitta relevant information.  
 
Ett problem med denna typ av undersökning kan vara att yttre faktorer som ränteförändringar, 
fastighetsbranschens allmänna konjunktur samt det allmänna börsklimatet etc. kan påverka 
studiens resultat. Dessa yttre faktorer är viktiga att ta i beaktande när man skall värdera 
studiens resultat och slutsatser. Detta eftersom att dessa ej har tagits i beaktande i denna 
undersökning då dessa faktorer skulle leda till en allt för omfattande och tidskrävande studie. 
 
                                                 
62 Jacobsen, D. I., ”Vad hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen”, 2002, s. 34f 
63 Bjereld, U. Demker, M. Hinnfors, J., ”Varför vetenskap? Om vikten av problem och teori i 
forskningsprocessen”, 2002, s. 88f 
64 Jacobsen, D. I., ”Vad hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen”, 2002, s. 42 
65 Jacobsen, D. I., ”Vad hur och varför? Om metodval i företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga 
ämnen”, 2002, s. 43f 
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3.5 Definition och val av beroende variabel 

Som beroende variabel har jag valt årliga förändringen av aktiekurserna i de undersökta 
bolagen. Detta eftersom att aktiekursen kan ses som ett mått på aktiemarknadens samlande 
uppfattningen om ett bolag. Aktiekurserna är hämtade ur SIX- Trust databas för svenska 
noterade aktiebolag.  
 

3.6 Definition och val av oberoende variabler 

Ett företags ekonomiska situation kan analyseras på olika sätt. Vid jämförande analyser är 
nyckeltal ett mått eller värde som ger en tydlig bild av ett företags ekonomiska ställning. 
Nyckeltal används som beslutsunderlag vid aktievärderingar och analyser av ett företags 
aktiekurs.66  
De viktigaste nyckeltalen vid värdering av aktier är enligt amerikanska och engelska studier 
vinst per aktie och p/e-talet. Lars Olbert är en av få som gjort en liknande studie på den 
svenska marknaden. Han har i en studie utförd år 1992 tittat på vilka nyckeltal som 
finansanalytiker anser vara de viktigaste vid aktievärdering av den svenska 
fastighetsbranschen. Resultatet av denna studie blev att skuldsättningsgraden, vilken är nära 
besläktad med belåningsgraden samt vinst per aktie ansågs vara bland de viktigaste vid 
aktievärdering av den svenska fastighetsbranschen. 67 
Eftersom syftet med denna uppsats är att titta på om införandet av IAS 40 har påverkat de 
företag som ingår i studiens aktiekurser, så har endast nyckeltal som påverkats av IAS 40 
valts. 
Vid analyser av nyckeltal är det viktigt att begränsa antal nyckeltal till de mest relevanta. 
Detta för att det kan vara svårt att hantera och dra slutsatser av allt för stora 
informationsmängder.68 Detta är orsaken till att endast de mest relevant nyckeltalen valts ut i 
denna studie. De mest relevanta nyckeltalen för fastighetsföretag är enligt SABO69 soliditet, 
skuldsättningsgrad, belåningsgrad och räntetäckningsgrad.70  
De nyckeltal som valts i denna studie skall alltså alla ha påverkats av införandet av IAS 40 
samt vara relevanta för fastighetsbranschen. De nyckeltal som valts som oberoende variabler i 
denna studie är belåningsgrad, soliditet, räntetäckningsgrad, vinst per aktie samt utdelning.  
Nyckeltalen i studien är hämtade direkt ur företagens årsredovisningar detta eftersom de är de 
informationskällor som används mest frekvent vid aktievärdering inom fastighetsbranschen.71 
Ett problem med att ta färdig framräknade nyckeltal direkt ur företagens rapporter är att 
företagen ofta är dåliga på att definiera hur de räknats fram och därmed finns det en risk att de 
kan vara framräknade med olika del poster i resultat och balansräkningen som underlag. 72 Jag 
anser inte att detta är något större problem eftersom att syftet med denna uppsats inte är att 
jämföra olika företags nyckeltal med varandra utan att titta på fastighetsbranschen som helhet.  

                                                 
66 Smith, D., ”Resultat, kapital och kassaflöde”, 2002, s. 120f 
67 Olbert, L., ”Värdering av aktier, finansanalytikers värderingsfaktorer och informationskällor”, 
Licentiatavhandling, Företagsekonomiska institutionen Lunds universitet, 1992, s. 78 
68 Nilsson, H. m.fl., ”Företagsvärdering med fundamental analys”, 2002, s. 23 
69 Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretags Organisation. 
70 SABO Utveckling, ”Några centrala nyckeltal”, 1995, s. 38 
71 Arnold, J. Moizer, P., “A survey of the methods used by UK investment analysts to appraise investments in 
ordinary shares”, Accounting and business research, 1984, s. 195-208. 
72 Finansanalytikernas rekommendationer 2000, 1999, s. 56 
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3.6.1 Belåningsgrad  

Belåningsgraden för ett fastighetsföretag anger hur stor andel av det totala kapital som är 
finansierat med främmande kapital. Belåningsgraden för fastighetsbranschen ligger på en 
högre nivå än för andra branscher. Detta eftersom att produktion av fastigheter till stora delar 
finansieras med lånat kapital och dels genom att förvaltningsfastigheter sett över tid kan anses 
vara relativt riskfria placeringar. Vid bedömning av nyckeltalets belåningsgrad bör man även 
titta på räntetäckningsgraden, eftersom en stabil räntetäckningsgrad över 100 procent leder till 
att belåningsgraden kan bli mycket hög utan att företaget för den sakens skull riskerar att få 
likvida problem.73 Detta är en av orsakerna till varför jag även valt att ta med 
räntetäckningsgraden som en oberoende variabel.  En av orsakerna till varför jag har valt 
belåningsgraden som en oberoende variabel i min studie är att i en tidigare utförd studie 
genomförd av konsultföretaget Leimdörfer fann en positiv korrelation mellan belåningsgraden 
och värderingskvoten, vilken har ett nära samband med avkastningen. En annan orsak till 
valet av belåningsgrad som oberoende variabel är att se om införandet av IAS 40 har lett till 
att fastighetsföretagen som ingår i studien valt att genomföra större amorteringar med de 
ökade vinsterna, vilket en omvärdering av förvaltningsfastigheterna i det flesta fallen leder 
till. Om så är fallet innebär det att nyckeltalet belåningsgrad förändras positivt.  Skulle det 
vara så att nyckeltalet visar sig vara värderelevant så kanske man kan dra slutsatsen att 
aktiemarknaden föredrar en minskad belåning till förmån för lägre vinster. En tredje orsak till 
valet av belåningsgrad som oberoende variabel är att, i och med införandet av IAS 40 så 
förändrades nyckeltalet belåningsgrad på så vis att i de flesta fall innebar att det totala 
kapitalet ökade vilket medför att nyckeltalet belåningsgrad förändras positivt. 
 

3.6.2 Soliditet 

Soliditet är det vanligaste sättet att visa hur pass bra eller dålig den långsiktiga stabiliteten i ett 
företag är då det gäller kapitalstrukturen. Soliditet mäter andelen beskattat eget kapital i 
förhållande till totalt kapital. Införandet av IAS 40 påverkade nyckeltalet soliditet genom att 
både det egna kapitalet och det totala kapitalet förändrades. Eftersom justerad soliditet i en 
tidigare studie genomförd av Leimdörfer ansågs som ett värderelevant nyckeltal beträffande 
aktiekursvärderingen på fastighetsföretag, valdes soliditet som en oberoende variabel även i 
denna studie.74  
Soliditet kan sägas visa företagets långsiktiga betalningsförmåga. Företag med hög soliditet 
klarar bättre av konjunktursvackor än företag med låg soliditet. Detta eftersom företag med 
hög soliditet har en buffert att ta av i det egna kapitalet vid konjunkturnedgångar. Hur hög 
soliditeten är skiftar mellan företag och branscher. En tumregel är att desto högre risk det är i 
branschen desto högre soliditet eftersträvas.75 Soliditeten i fastighetsförvaltande företag 
brukar i regel ligga lägre än många andra branscher. Detta eftersom fastighetsbranschen ses 
som en relativt låg risk bransch. En annan anledning till den låga soliditeten i 
fastighetsbranschen härrör från att nästan all nyproduktion av fastigheter finansieras med 
främmande kapital.76  
 

                                                 
73 Bejrum, H, Lundström, S., ”Fastighetsekonomi hyresfastigheter”, 1990, s. 120 
74 http://www.leimdorfer.se/upload/Analysartiklar/2001-1-1.pdf, hämtad 2006-12-06 
75 Nilsson, H. m.fl., ”Företagsvärdering med fundamental analys”, 2002, s. 153 
76 Sörling, S., ”Finansiell ställning Nyckeltal”, 1996, s. 39f 
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3.6.3 Räntetäckningsgrad 

Räntetäckningsgraden för ett fastighetsföretag visar förmågan att i verksamheten skapa ett 
intäktsöverskott som täcker ett företags räntekostnader. De poster som tas med i beräkningen 
är förvaltningsnetto, ränteintäkter, räntebidrag samt räntekostnader.77  
Den framräknade kvoten bör överstiga 100 procent.78 Om så inte är fallet betyder det att det 
överskott som verksamheten genererar inte räcker till att täcka kostnaderna för räntor och 
amorteringar, etc. En orsak till varför räntetäckningsgraden valdes som en oberoende variabel 
är enligt tidigare nämnt, att den är nära besläktad med den valda variabeln belåningsgrad och 
om man skall bedöma den på ett rättvisande sätt så bör man även titta på 
räntetäckningsgraden. 79 En annan orsak till valet av räntetäckningsgrad som oberoende 
variabel är att se om införandet av IAS 40 har lett till att fastighetsföretagen i undersökningen 
har valt att genomföra större amorteringar med det överskott som en omvärdering av 
förvaltningsfastigheterna i det flesta fallen leder till. Om så är fallet innebär det att nyckeltalet 
räntetäckningsgrad förändras positivt i och med att räntekostnaderna minskar.  Skulle det vara 
så att nyckeltalet visar sig vara värderelevant så kanske man kan dra slutsatsen att marknaden 
föredrar ett ökat intäktsöverskott framför nyinvesteringar med upplånade belopp.  
 

3.6.4 Vinst per aktie 

Nyckeltalet vinst per aktie visar ett företags vinst efter skatt dividerat på antal aktier i 
företaget vid bokslutsdagen. Vinst per aktie har visat sig vara det nyckeltal som är bäst på att 
förutsäga aktiernas kursutveckling enligt tidigare utförda studier.80 Införandet av IAS 40 
innebär att orealiserade värdeförändringar av fastighetsföretagens förvaltningsfastigheter skall 
bokföras, detta kommer att påverka företagens vinst och därmed nyckeltalet vinst per aktie. 
Detta är orsakerna till att vinst per aktie valts som en oberoende variabel i studien.  
 

3.6.5 Utdelning 

Ett företags utdelning är det enda kassaflöde som aktieägare får från företaget. Utdelningens 
storlek bestäms av företagets ledning. Ett företags utdelning brukar vanligtvis utgå ifrån en 
fast procentsats på företagets vinst. I och med att IAS 40 kommer att påverka 
fastighetsföretagens vinster kommer det också påverka företagens utdelningsmöjligheter. 
Därför har även utdelningen tagits med som en oberoende variabel. En annan orsak till varför 
utdelning tagits med som en oberoende variabel är att i en tidigare C-uppsats81 utförd i Lund 
funnit en korrelation mellan utdelningen och aktiekursförändringen inom fastighetsbranschen. 
Vissa företagsledningar kan vara återhållsamma beträffande utdelningar med syfte att kunna 
betala ut fasta utdelningar över tiden oberoende av företagets vinst ett visst år. Andra orsaker 
till en restriktiv utdelningspolitik kan vara att företagsledningen vill ha en högre likviditet än 
vad som behövs i verksamheten. En av orsakerna till detta kan vara för att klara av 
oförutsedda utgifter eller att använda det kvarhållna kapitalet för oförutsedda 
investeringsmöjligheter.82  
                                                 
77 Bejrum, H, Lundström, S., ”Fastighetsekonomi hyresfastigheter”, 1990, s. 69 
78 Bejrum, H, Lundström, S., ”Fastighetsekonomi hyresfastigheter”, 1990, s. 120 
79 Bejrum, H, Lundström, S., ”Fastighetsekonomi hyresfastigheter”, 1990, s. 120 
80 Olbert, L., ”Värdering av aktier, finansanalytikers värderingsfaktorer och informationskällor”, 
Licentiatavhandling, Företagsekonomiska institutionen Lunds universitet, 1992, s. 3 
81 http://www.fek.lu.se/supp/supp_download.asp?EB_iid=%7BCBFFB5F5-EF15-462A-9358-
8AD845DBD559%7D&id=2184&filename=FEK-00012201.pdf, hämtad 2006-11-02 
82 Nilsson, H. m.fl., ”Företagsvärdering med fundamental analys”, 2002, s. 247 
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3.6.6 Införandet av IAS 40 

Den oberoende variabel införandet av IAS 40 skiljer sig ifrån de övriga oberoende variabler, 
vilka presenterades ovan. Den oberoende variabeln införandet av IAS 40 är en 
dummyvariabel, vilket säger att den endast kan anta två värden, 1 eller 0. I modellerna antar 
den oberoende variabeln införandet av IAS 40 som 1 för det år som ett företag som ingår i 
studien valt att redovisa i enlighet IAS 40 och 0 för de år företagen redovisade i enlighet med 
tidigare redovisningsstandarder. Orsaken till att denna oberoende variabel ingår i denna studie 
är att ytterligare kunna säkerställa att införandet av IAS 40 direkt påverkat företagen i 
studiens aktiekurser om det går att fastställa ett signifikant samband mellan den och den 
beroende variabeln, aktiekursförändringen.  
 

3.7 Statistiska test 

3.7.1 Hypotesprövning 

Hypotesprövning används för att fastställa ett signifikant samband mellan de oberoende 
variablerna och den beroende. För att kunna göra detta måste man definiera en nollhypotes 
(H0) samt en alternativhypotes (HA). Men det första steget är att bestämma hur tillförlitligt 
testet skall vara, dvs. bestämma testets signifikansnivå. Den vanligaste signifikansnivån för 
statistiska test är en signifikansnivå på fem procent. Vid hypotesprövning finns det två typer 
av fel som kan göras. Typ 1 fel innebär att man förkastar en sann nollhypotes och typ 2 fel 
innebär att man accepterar en falsk nollhypotes. Vid en signifikansnivå på fem procent är 
risken för ett typ 1 fem procent. Jag har i mina test valt en signifikansnivå på fem procent.83  
 
Jag har valt att genomföra en multipel regressionsanalys med följande hypoteser nedan. 
Anledningen till att dessa hypoteser valts ut är att samtliga av dessa nyckeltal har förändrats i 
och med införandet av redovisningsstandarden IAS 40. Den sjätte och sista hypotesen som 
skall testas är en sk. dummyvariabel vilken är konstruerad så att om den visar sig vara 
signifikant i detta test kan det sägas att införandet av IAS 40 direkt har påverkat aktiekurserna 
i de undersökta bolagen.  
 
Hypoteserna som skall testas är: 
 
H(1) 0 : Det finns inget samband mellan förändringen i belåningsgrad & aktiekursförändringen. 
H (1) A : Det finns ett samband mellan förändringen i belåningsgrad & aktiekursförändringen. 
 

H(2) 0 : Det finns inget samband mellan förändringen i soliditet & aktiekursförändringen. 
H (2) A : Det finns ett samband mellan förändringen i soliditet & aktiekursförändringen. 
 

H(3) 0 : Det finns inget samband mellan förändringen i räntetäckningsgraden & aktiekursförändringen. 
H (3) A : Det finns ett samband mellan förändringen i räntetäckningsgraden & aktiekursförändringen. 
 

H(4) 0 : Det finns inget samband mellan förändringen i vinst per aktie & aktiekursförändringen. 
H (4) A : Det finns ett samband mellan förändringen i vinst per aktie & aktiekursförändringen. 
 

                                                 
83 Westerlund, J., “Introduktion till Ekonometri”, 2005, s. 115 
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H(5) 0 : Det finns inget samband mellan förändringen i utdelning & aktiekursförändringen. 
H (5) A : Det finns ett samband mellan förändringen i utdelning & aktiekursförändringen. 
 

H(6) 0 : Det finns inget samband mellan införandet av IAS 40 & aktiekursförändringen. 
H (6) A : Det finns ett samband mellan införandet av IAS 40 & aktiekursförändringen. 
 

3.7.2 Multipel Regressionsanalys 

Jag har alltså valt att använda mig av en multipel regressionsanalys för att nå mitt syfte med 
uppsatsen. Den multipla regressionsanalysen tar hänsyn till fler än en förklarande variabel.84 
Den beroende variabeln (Yit) som i mitt fall kommer att bestå av den årliga förändringen i 
aktiekursen mellan åren 2000 till 2006 relateras till ett antal förklarande variabler 
(X1it,X2it…,XitK) som i min studie kommer att utgöras av några nyckeltal som påverkades av 
IAS 40, vilka är belåningsgrad, räntetäckningsgrad, soliditet, utdelning och vinst per aktie 
(VPA). Jag har även valt att ta med som en sista oberoende variabel, enbart införandet av IAS 
40 för det året bolagen valda att redovisa enligt IAS 40. Detta för att se om den i sig hade 
någon inverkan på aktiekursen. Detta för att kunna se om enbart införandet av denna standard 
hade någon direkt påverkan på aktiekursen.  
 
Den beroende variabeln (Yit) relateras till de förklarande variablerna (X1it,X2it…,XitK) genom 
den linjära ekvationen: 
 
 

ititKKititit XXXY εββββ +++++= ...22110
85 

 
 
Interceptparametern (β0), är värdet på den beroende variabeln (Yit) när alla de oberoende 
variablerna intar värdet noll och parametrarna β1 β2 … βK är okända. Interceptparametern (β0) 
tas oftast med i modellen trots att den ofta saknar ekonomisk förklaring. Anledningen till detta 
är att den kan hjälpa till vid den övergripande uppskattningen av modellen. Parametrarna 
(X1it,X2it…,XitK) mäter förändringen av den beroende variabelns (Yit) värde när den förklarande 
variabeln förändras med en enhet och alla de andra variablerna förblir konstanta.86  
 
Residualerna (slumptermen) på denna modell (Eit) är den term som införs för att ta hand om 
variation i den beroende variabeln, Y; som inte kan förklaras med hjälp av de oberoende 
variablerna. Denna variation kan påverkas av många saker. Det kan t.ex. bero av olika fel 
mätningar i materialet, av oförutsedda händelser som påverkar materialet etc. Dessa händelser 
går inte att mäta utan har fått sitt värde bestämt av slumpen och därför kompenseras detta av 
att en slumpterm införs. I denna modell har residualtermen beteckningen i samt t efter sig. Där 
t är en beteckning för tiden och i är en beteckning för det i:te företaget.87  
 
För att lyckas med min regressionsanalys har jag valt att utforma min undersökning som en 
panelstudie. Detta är en kombination mellan en tvärsnittstudie där man undersöker variansen 
mellan den beroende variabeln och de oberoende vid en viss tidpunkt och en tidsserie studie 
                                                 
84 Westerlund, J., “Introduktion till Ekonometri”, 2005, s. 137 
85 Westerlund, J., “Introduktion till Ekonometri”, 2005, s. 137 
86 Hill, C. Griffiths, W., ”Undergraduate econometrics”, 1997, s. 146 
87 Studenmund, A. K., “Using econometrics – a practical guide”, 4th edition, 2001, s. 11 
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där man undersöker hur de oberoende variablerna samvarierar med den beroende variabeln 
över en tidsperiod.88 Orsaken bakom varför jag har valt att utföra en panelstudie är att jag vill 
titta på hur hela fastighetsbranschen har påverkats av IAS 40 och inte enbart ett eller flera 
utvalda bolag. Det är branschen som helhet jag är intresserad av i denna uppsats och inte hur 
enskilda bolag har påverkas av IAS 40. Jag skulle inte heller lyckas få ett trovärdigt resultat 
om jag endast tittade på enskilda bolag eftersom mitt dataunderlag då innehåller för få 
observationer. Eftersom jag har valt att begränsa mig till renodlade fastighetsföretag som skall 
ha varit börsnoterade mellan åren 2000 till 2006 samt att dessa skall redovisa sina 
förvaltningsfastigheter till verkligt värde enligt IAS 40 i denna studie har studien begränsats 
till åtta fastighetsföretag, vilket ger 48 observationer totalt. 
 
Då den statistiska modellen denna studie utgick ifrån, kallad ursprungsmodellen inte visade 
sig vara tillräckligt signifikant så testades en rad olika modeller där de olika oberoende 
variablerna ingick och uteslöts om vart annat tills en statistik säkerställande modell hittades. 
Denna modell valdes då ut som den slutgiltiga modellen. 
 

3.7.3 Normalfördelning  

Ett grundläggande antagande vid genomförandet av en multipel regressionsanalys är om 
residualerna är normalfördelade kring respektive observation. Det finns en rad olika tester för 
att kontrollera om residualerna är normalfördelade. Dock då jag har tillräckligt många (över 
30) observationer fastslår den centrala gränsvärdessatsen89: 
 
 

“The mean of a number of independent random variables will tend to be normally distributed, 
regardless of their distribution, if the number of different variables is large enough.” 90 
 
 

3.7.4 Multikollinearitet 

Vid skattningar av modeller med flera förklarande variabler finns det en risk att dessa på ett 
systematiskt sätt beror på varandra. Problemet som uppstår om så är fallet kallas för 
multikollinearitet. Vilket innebär att korrelationen mellan de förklarande variablerna är 
mycket hög. Ett enkelt sätt att upptäcka om en modell lider av multikollinearitet är att studera 
korrelationen mellan de förklarande variablerna. En bra tumregel är att om man finner en 
korrelation över 0,8 bör åtgärder vidtas.91 
 
I korrelationsmatrisen (Tabell 1) visas hur de oberoende variablerna i min ursprungliga 
modell korrelerar med varandra. Inga av de studerade variablerna når upp till 0,8 vilken är 
gränsen för multikollinearitet. Korrelationen mellan variablerna belåningsgrad och soliditet 
ligger nära denna gräns men inte tillräckligt nära för att vidtaga några åtgärder. Orsaken till att 
just dessa två variabler är så pass korrelerade med varandra är ganska självklart, eftersom en 
hög soliditet med automatik leder till en låg belåningsgrad och vice versa. Variablerna 
räntetäckningsgrad och belåningsgrad är också nära besläktade med varandra, men dessa två 
variabler visade inte vara systematiskt korrelerade med varandra i min modell. Orsaken till 
                                                 
88 Studenmund, A. K., “Using econometrics – a practical guide”, 4th edition, 2001, s. 11f 
89 Studenmund, A. K., “Using econometrics – a practical guide”, 4th edition, 2001, s. 93 
90 Studenmund, A. K., “Using econometrics – a practical guide”, 4th edition, 2001, s. 93 
91 Westerlund, J., “Introduktion till Ekonometri”, 2005, s. 159 
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detta torde vara att bolagen trots hög belåningsgrad har ett så pass stort intäktsöverskott vilket 
påverkar ränteteckningsgraden positivt. Detta eftersom räntetäckningsgraden visar förmågan 
att i verksamheten skapa ett intäktsöverskott som täcker räntekostnaderna.92 En orsak till detta 
kan vara det gynnsamma ränteläget under den studerade tidsperioden år 2000 till 2006. 

 

 

3.7.5 Heteroskedasticitet 

Vid bearbetning av paneldata är Heteroskedasticitet ett vanligt förekommande problem. 
Heteroskedasticitet anger hur spridda de observerade värdena är kring regressionslinjen för 
den beroende variabeln, i mitt fall aktiekurs förändringen. Vid heteroskedasticitet påverkas 
variansen på slumptermerna av någon proportionsfaktor. Detta leder till att residualer tappar 
sin konstanta varians vilket leder till en försämrad regressionsmodell.93 Det finns en rad olika 
tester för att kontrollera om en modell lider av heteroskedasticitet. Ett vanligt sätt att 
kontrollera om sin modell lider heteroskedasticitet är att i ett plotdiagram observera 
residualernas spridning.  
 
För att kontrollera om min modell lider av 
heteroskedasticitet plottade jag residualerna mot 
variablerna. För den oberoende variabeln vinst per aktie 
fann jag en tendens till att slumptermerna hade ett 
mönster. Jag valde därför att logaritmera denna för att 
minska variationen för variabeln. Efter logaritmeringen 
kunde jag avfärda att min modell lider av 
heteroskedasticitet vilket kan ses i figuren (Figur 1) till 
höger.  
 

                                                 
92 Bejrum, H, Lundström, S., ”Fastighetsekonomi hyresfastigheter”, 1990, s. 120 
93 Kennedy, P.,   “A guide to econometrics”, 4th edition, 1998, s. 119 

 
  

Vinst per 
aktie 

Införandet av 
IAS 40 

Räntetäcknings
grad 

Utdelning 
 

Soliditet 
 

Belåningsgrad 
 

Vinst per aktie 
korrelation 1 0,222 0,164 0,651** 0,126 -0,213
Införandet av IAS 40 
korrelation   0,222 1 0,083 -0,011 0,495** -0,480**
Räntetäckningsgrad 
korrelation   0,164 0,083 1 -0,026 0,361* -0,322*
Utdelning  
korrelation 0,651** -0,011 -0,026 1 -0,151 0,157
Soliditet  
korrelation    0,126 0,495** 0,361* -0,151 1 -0,734**
Belåningsgrad 
korrelation -0,213 -0,480** -0,322* 0,157 -0,734** 1

**. Korrelation signifikant på 1 % nivån 
*. Korrelation signifikant på 5 % nivån 
 

______________________________________________ 
Tabell 1                       KORRELATIONSMATRIS URSPRUNGLIG MODELL  
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3.7.6 Seriell korrelation 

Seriellkorrelation innebär att residualerna i en modell är korrelerade med varandra. 
Seriellkorrelation är speciellt vanligt vid tidserier där observationerna följer en ordning över 
tiden.94 Det vanligaste sättet att kontrollera om en modell lider av seriellkorrelation av första 
graden är att genomföra ett Durbin- Watson test. Resultatet av ett Durbin- Watson test anges 
på en skala från noll till fyra. Ett test resultat nära två innebär att modellen inte kan antas 
innehålla någon seriellkorrelation av första graden och därmed kan nollhypotesen antas. 
Däremot om testresultatet är lågt (<1) eller högt (>3) antyder detta på att residualerna är 
negativt respektive positivt serielltkorrelerade vilket innebär att nollhypotesen om icke-
seriellkorrelation skall förkastas.95  
Jag har valt att utföra ett Durbin- Watson test för att utesluta att min modell lider av 
seriellkorrelation. Resultatet av Durbin- Watson testet visade i min slutgiltiga modell ett värde 
på 1,506 vilket tyder på att det inte föreligger någon seriellkorrelation mellan de oberoende 
variablerna i min modell. 
 

3.8 Validitet och reliabilitet 

Med validitet menas om forskaren studerat det som denne avsett att studera samt hur 
trovärdigt resultatet och tolkningen är. Det finns två typer av validitet, den inre som handlar 
om att studien mäter vad den är avsedd att mäta och den yttre handlar om källornas riktighet. 
96 Studiens inre validitet bedömer jag som god. De nyckeltal som studien bygger på är väl 
förankrade i branschen och definitionen på de samma är väl etablerade. Ett problem är dock 
att bolagen ibland är dåliga på att definiera hur nyckeltalen räknats fram. Om nyckeltalen 
räknats fram med olika del poster så leder detta till att studiens validitet påverkas negativt. 
Den yttre validiteten bedömer jag också som god. SIX- Trust databas som används för att ta 
fram data till studien bedömer jag som en mycket trovärdig källa eftersom SIX- Trust anses 
vara en seriös och etablerad leverantör av finansiell data till den svenska finansmarknaden. 
Eftersom årsredovisningarna som används i denna studie är en primärkälla för bolagens 
finansiella information bedömer jag också de som mycket trovärdiga.  
Reliabilitet står för hur man kan kontrollera tillförlitligheten i en studie, om studien gjordes 
om skulle den då resultera i samma resultat?97 Eftersom undersökningen bygger på 
lättillänglig data och de modeller, antaganden och beräkningar som är gjorda är väl beskrivna 
så anser jag att studien har hög reliabilitet. Alltså om studien skulle utföras på nytt så skulle 
resultatet sannolikt bli det samma. 
Ett problem som tagits upp tidigare i denna uppsats är problemet med de yttre faktorerna som 
kan påverka studiens resultat och därmed även studiens slutsatser om de inte tas i beaktande, 
vilket är fallet i denna uppsats. Företagsdummyvariablerna som finns med i modellerna tar 
visserligen upp en del av de yttre faktorerna vilket gör att de inverkar mindre än om dessa 
variabler utelämnats. 
Orsaken till att dessa yttre faktorer utelämnats är att undersökningen skulle bli alltför 
tidskrävande och omfattande om dessa yttre faktorer skulle tas i med. Dessa yttre faktorer kan 
vara ränteförändringar, fastighetsbranschens allmänna konjunktur samt det allmänna 
börsklimatet etc. Utelämnade av dessa yttre faktorer kan alltså leda till att studiens validitet 
samt reliabilitet försämras.  

                                                 
94 Hill, C. Griffiths, W.,  ”Undergraduate econometrics”, 1997, s. 237 
95 Ramanathan, R., “Introductory econometrics with applications”, 2002, s. 434f 
96 Bryman, A.,”Samhällsvetenskapliga metoder”, 2004, s. 26f 
97 Bryman, A., ”Samhällsvetenskapliga metoder”, 2004, s. 26f 
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3.9 Källkritik 

De källor som används i denna studie är i huvudsak sekundärkällor. Detta ser jag inte som 
något större problem eftersom de sekundär källor som används bedömer jag som relevanta 
och pålitliga. Den främsta sekundärkällan som används är databasen SIX- Trust, där de 
månadliga aktiekurser från år 2000 till 2006 för de bolag som ingått i studien är hämtade. 
Nyckeltalen har hämtats direkt ifrån bolagens årsredovisningar vilka kan anses som 
primärkällor. En kritik till detta förfarande är att de nyckeltal som hämtats ifrån bolagens 
årsredovisningar i denna studie kan ha räknas fram på olika sätt i årsredovisningarna. Bolagen 
är ofta dåliga på att definiera hur nyckeltalen räknats fram.98 Jag ser inte detta som något stort 
problem, eftersom detta inte är någon jämförande studie där nyckeltal från de olika bolagen 
ställs mot varandra. All litteratur som används som källor i denna studie har valts ut med 
eftertanke och relevans för studien syfte.  

                                                 
98 Finansanalytikernas rekommendationer 2000, 1999, s. 56 
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4 Beskrivande Data 
I detta kapital skall jag presentera med lite beskrivande data där fastighetsbranschens 
aktiekursutveckling jämförs med generalindex (A-listan) på Stockholmsfondbörs.  Några 
diagram över de enskilda nyckeltalens förändring presenteras också. 
 
 

 
 
 
 
I diagrammet ovan (Diagram 1) ses affärsvärdens index över fastighetsbranschens 
aktiekursutveckling (AFFIFA) mellan åren 2000 till 2007 och generalindex (gamla A-listan 
numera Large Cap) utveckling (AFGXA) för samma tidsperiod.99 Det man kan se i detta 
diagram är att dessa två index har följt varandra ända fram till i slutet av år 2004 då 
fastighetsbranschens index har ökat mer än generalindex. Denna ökning av 
fastighetsbranschens index har efter 2005 nästan fördubblats från drygt 300 punkter 2005-01-
01 till 550 punkter 2007-01-01. Detta motsvarar en ökning på 83 procent på två år. Medan 
generalindex har ökat med 57 procent under samma tidsperiod. Den naturliga frågan att ställa 
sig är förstås vad denna ökning inom fastighetsbranschens index beror på? En orsak kan vara 
att redovisningsstandarden IAS 40 trädde i kraft den 1 januari år 2005100 vilket innebär att 
detta återspeglade sig i årsredovisningarna som utkom under början av år 2006. Men de flesta 
bolagen som ingår i detta fastighetsindex och även i min studie har valt att redovisa i enlighet 
med IAS 40 redan för redovisningsåret 2004. Vilket innebar att dessa årsredovisningar 
presenterades i början av år 2005 och det är just vid den tidpunkten enligt diagram 1 som 
fastighetsindexet drog ifrån generalindex. Värt att notera är att efter införandet av IAS 40 så 
har bara avståndet mellan generalindex och fastighetsbranschens index bara ökat. 
 
 
 

                                                 
99 http://bors.affarsvarlden.se/details/details.aspx?id=AFV5040, hämtad 2007-03-15 
100 Europaparlamentets och rådets förordning (EG), nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 

Diagram 1  
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4.1.1 Vinst per aktie 
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I diagrammet ovan (Diagram 2) ses förändringen i nyckeltalet vinst per aktie mellan 
redovisningsåren 2000 och 2005 för de bolag som har ingått i min statistiska undersökning. 
Noterbart i detta diagram är att samtliga företag förutom Wallenstam har redovisat en ökning 
av vinst per aktie efter införandet av IAS 40. Eftersom att nyckeltalet vinst per aktie baseras 
på företagens vinst för föregående år och dessa redovisas i företagens årsredovisningar vilka 
presenteras nästkommande år. Alltså presenterades vinsten per aktie för år 2005 i 
början/mitten av 2006 o.s.v. Detta gäller för övrigt för samtliga nyckeltal som presenteras 
nedan. Detta har tagits i beaktande i min statistiska undersökning. 
 

4.1.2 Räntetäckningsgrad 
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Förändringen i nyckeltalet räntetäckningsgrad visas i diagrammet ovan (Diagram 3) mellan 
redovisningsåren 2000 och 2005. Alla företag som ingått i min studie har redovisat en högre 
räntetäckningsgrad efter införandet av IAS 40 förutom Wallenstam samt Capona (Home 
properties). I Caponas (Home Properties) fall beror detta på att de i samband med en avyttring 
av två fastighetsportföljer under år 2005 amorterades samtliga lån och samtliga 
ränteswapavtal stängdes.101 

                                                 
101 Capona (Home properties) årsredovisning för år 2005 

Diagram 2 

Diagram 3 
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4.1.3 Belåningsgrad 
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Förändringen i nyckeltalet belåningsgrad i de olika studerade bolagen visas i diagrammet 
ovan (Diagram 4). Enligt diagrammet så har samtliga bolag som ingick i studien minskat sin 
belåningsgrad i och med införande av IAS 40. Orsaken till att bolaget Capona (Home 
Properties) inte har redovisat någon belåningsgrad är enligt tidigare nämnt avsaknaden av 
skulder under redovisningsåret 2005.102  

4.1.4 Soliditet 
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I diagrammet ovan (Diagram 5) ses förändringen utav nyckeltalet soliditet mellan 
redovisningsåren 2000 till 2005 för samtliga bolag som ingått i studien. Det intressanta att 
notera i detta diagram är att soliditeten i de undersökta bolagen sedan införandet av IAS 40 i 
de flesta bolagen i studien har fördubblats mellan redovisningsåret 2004 till 2005. Även 
beträffande soliditeten så sticker Capona (Home Properties) ut med en redovisad soliditet på 
76 procent. Som tidigare nämnts beror detta på deras försäljning av två fastighetsportföljer 
vilket medförde att de återbetalade sina skulder under redovisningsåret 2005.  

                                                 
102 Capona (Home properties) årsredovisning för år 2005 
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4.1.5 Utdelning 
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Utdelningen per aktie i de undersökta bolagen mellan redovisningsåren 2000 och 2005 ses i 
diagrammet ovan (Diagram 6). Utdelningen per aktie skiftar väldigt mellan de olika bolagen 
från 50 öre i Fastpartner till Kungsledens utdelning på 10,5 kr per aktie under 
redovisningsåret 2005. För fyra av de studerade bolagen så har utdelningarna ökat sedan 
införandet av IAS 40 och i fyra har den minskat.  

Diagram 6 
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5 Resultat 

5.1 Statistisk ursprungsmodell 

I den ursprungliga modellen jag utgått ifrån ingick de oberoende variablerna: Belåningsgrad 
(X1it), Soliditet (X2it), Räntetäckningsgrad (X3it), Vinst per aktie (X4it), Utdelning (X5it) och 
införandet av IAS 40 som en dummyvariabel (DIAS40it) för det år företaget valde att redovisa i 

enlighet med IAS 40. Modellen innehåller även sju stycken företagsdummys där ∑
−

=

1

1

A

a
företagD är 

en beteckning för de företagsdummys för respektive företag. A-1 står för att då en konstant 
inkluderas behöver man ett referensföretag som då blir företag nummer åtta. I studien valdes 
Wallenstam som referensföretag eftersom det annars skulle bli en korrelation där företag åtta 
och konstanten (β0) förklarar samma sak. Detta eftersom valet av referensföretag inte 
påverkar regressionerna så valdes företaget Wallenstam ut helt slumpmässigt. Nedan visas 
den ursprungliga modellen: 
 
 

∑
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=

++++++++=
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1
40655443322110
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a
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Där: 
Yit = Aktiekursförändringen 
X1it = Belåningsgrad 
X2it = Soliditet 
X3it = Räntetäckningsgrad  
X4it = Vinst per aktie  
X5it = Utdelning  
DIAS40it = Införandet av IAS 40 
t = Beteckning för tid  
i = Beteckning för det i:te företaget. 
εit = Slumptermen 
 
 
Men då detta test inte visade på signifikanta variabler var jag tvungen att försöka finna en 
bättre modell där de oberoende variablerna kan förklara variationen i den beroende variabeln.  
Vilket medförde att jag provade olika modeller där jag uteslöt var och en av de oberoende 
variablerna: Belåningsgrad (X1it), Soliditet (X2it), Räntetäckningsgrad (X3it), Vinst per aktie 
(X4it), Utdelning (X5it) och införandet av IAS 40 (DIAS40it) detta för att finna den modell där 
förklaringsvariablerna är signifikanta och förklaringsgraden, R2 är så hög som möjligt.  
 
Efter att ha uteslutit var och en av dessa variabler samt testat olika modeller där de oberoende 
variablerna som inte blev signifikanta i de olika modellerna uteslöts hittade jag slutligen en 
modell där alla variablerna som ingick i modellen var signifikanta samt förklaringsgraden R2 
var hög. Denna modell valdes då som den slutgiltiga och presenteras under nästa rubrik.  
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5.2 Statistisk slutgiltig modell 

Efter att ha tagit hänsyn till variablers signifikans hittades en modell som till störst del kan 
förklara variationen i beroendevariabeln. I den slutgiltiga modellen ingår följande oberoende 
variabler: Räntetäckningsgrad (X3it), vinst per aktie ln(X4it) samt införandet av IAS 40 
(DIAS40it). Den slutgiltiga modellen blev följande: 
 

∑
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+++++=
1
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a
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I denna slutgiltiga modellen plockades de oberoende variablerna belåningsgrad, soliditet samt 
utdelning bort. Då dessa inte var tillräckligt signifikanta för att få en tillförlitlig slutgiltig 
modell.  

 
 

 
Som vi ser i tabellen ovan (Tabell 2) är den oberoende variabeln införandet av IAS 40 
signifikant på fem procents nivån. Även variabeln räntetäckningsgrad är signifikant på fem 
procents nivån i den slutgiltiga modellen. Den tredje och sista signifikanta variabeln i min 
slutgiltiga modell är vinst per aktie som är även den signifikant på fem procents nivån.  
Eftersom alla de utvalda variablerna är signifikanta på fem procents nivån innebär detta att det 
är fem procents risk att jag har förkastat en sann nollhypotes.  
 
I min slutgiltiga modell fann jag alltså ett samband mellan införandet av IAS 40 och 
aktiekursförändringen samt ett samband mellan förändringen i nyckeltalet räntetäckningsgrad 
och aktiekursförändringen. Den tredje och det sista sambandet i den slutgiltiga modellen 
innebär att det finns ett statistiskt samband mellan förändringen i nyckeltalet vinst per aktie 
och aktiekursförändringen i de undersökta bolagen.  

 
 
Enligt tabellen ovan (Tabell 3) visar min slutgiltiga modell ett justerat R2–värde på 0,721, 
vilket betyder att 72,1 procent av aktiekursförändringen kan förklaras av de oberoende 
variablerna, när hänsyn är tagen till hur många frihetsgrader modellen har.103 Även F-värdet 
som ligger på 13,164 tyder på att det finns ett tydligt linjärt samband mellan den beroende och 
de oberoende variablerna. Durbin- Watson testet visar ett värde på 1,506. Detta visar på att 

                                                 
103 Studenmund, A. K., “Using econometrics – a practical guide”, 4th edition, 2001, s. 52 

   β-värde Standardavvikelse t-värde Signifikans
Vinst per aktie ln(X4it) 0,322          4,037 2,272      0,029
Införandet av IAS 40 (DIAS40it) 0,250      9,849         2,879      0,007
Räntetäckningsgrad (X3it) 0,254 1,515      2,665            0,011
     

   R2 R2- justerad Durbin- Watson F- värde
Slutgiltig modell 0,781          0,721   1,506      13,164

_____________________ 
Tabell 3                                       MODELL SUMMERING 

_________________________________________________ 
Tabell 2             MODELL OUTPUT, MULTIPELREGRESSIONSANALYS 
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det inte föreligger någon seriellkorrelation mellan de oberoende variablerna införandet av IAS 
40, räntetäckningsgraden samt vinst per aktie i min modell.104  
 

 
I korrelationsmatrisen ovan (Tabell 4) visas hur mycket de oberoende variablerna korrelerar 
med varandra. Där kan ses att ingen av de oberoende variablerna: vinst per aktie, införandet 
av IAS 40 eller räntetäckningsgrad i min slutgiltiga modell på ett systematisk sätt påverkat 
varandra. Detta eftersom ingen korrelation mellan några av variablerna överstiger 0,8. Vilken 
kan sägas vara gränsen för risk för multikollinearitet.105 

5.3 Sammanfattande resultat 

Sammanfattande kan sägas att syftet med denna uppsats var att undersöka 
redovisningsstandarden IAS 40: s inverkan på aktiekursvärderingen av noterade 
fastighetsbolag på Stockholmsbörsen. För att undersöka detta valdes en statistisk modell ut. I 
modellen ingick det fem stycken relevanta nyckeltal som alla förändrats av införandet av IAS 
40. Dessa nyckeltal användes sedan som oberoende variabler i den statistiska modellen. I 
modellen lades också en dummyvariabel till. Detta för att kontrollera om införandet av IAS 40 
direkt påverkat aktiekurserna i de undersöka bolagen. Nyckeltalen samt aktiekurserna 
hämtades ifrån åtta stycken noterade fastighetsföretag på Stockholmsbörsen.  Som beroende 
variabel så valdes aktiekursförändringen ut. Dessa variabler ingick sedan i en multipel 
regressionsanalys. Men när inte alla dessa variabler tillsammans, i en modell kunde på ett 
statistiskt säkerställande vis kunde förklara variationen i aktiekurserna så testades en rad olika 
modeller där de olika oberoende variablerna ingick och uteslöts om vart annat tills en statistik 
säkerställande modell hittades. Denna modell valdes då ut som den slutgiltiga. I denna 
slutgiltiga modell kunde 72 procent av förändringen i aktiekurserna förklaras av de oberoende 
variablerna; vinst per aktie, införandet av IAS 40 samt räntetäckningsgrad.  Med antagandet 
som gjorts i denna uppsats beträffande värderelevans så kan det sägas att i och med att dessa 
två nyckeltal innehade värderelevans så bör slutsatsen kunna dras att införandet av IAS 40 har 
inverkat på aktievärderingen i de undersökta bolagen. Detta eftersom att dessa två nyckeltal 
har förändrats i och med införandet av IAS 40 och har påverkat aktiekurserna i de undersökta 
bolagen. Även variabeln införandet av IAS 40 visade sig vara signifikant i den slutgiltiga 
modellen. Detta faktum understryker ytterligare på att införandet av IAS 40 har inverkat på 
aktievärderingen i de undersökta bolagen eftersom denna variabel endast mätt hur och om 
införandet av IAS 40 direkt påverkat aktiekurserna. 
 
Av alla de hypoteser som satts upp och testats i de olika modellerna så visade det sig att 
endast tre stycken godtogs i den slutgiltiga och signifikanta modellen. Dessa var: 
 
H (3) A : Det finns ett samband mellan förändringen i räntetäckningsgrad & aktiekursförändringen. 
 
                                                 
104 Studenmund, A. K., “Using econometrics – a practical guide”, 4th edition, 2001, s. 142 
105 Westerlund, J., “Introduktion till Ekonometri”, 2005, s. 159 

    Vinst per aktie Införandet av IAS 40 Räntetäckningsgrad
Vinst per aktie korrelation          1   0,222      0,164
Införandet av IAS 40 korrelation      0,222          1      0,083
Räntetäckningsgrad korrelation    0,164      0,083            1
   

                              ___________________________________________ 
  Tabell 4                 KORRELATIONSMATRIS SLUTGILTIG MODELL 
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H (4) A : Det finns ett samband mellan förändringen i vinst per aktie & aktiekursförändringen. 
 
H (6) A : Det finns ett samband mellan införandet av IAS 40 & aktiekursförändringen. 
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6 Slutdiskussion och Slutsatser 
I slutdiskussion och slutsatser görs en återknytning till min inledningsfråga där jag velat se 
om de nyckeltal som påverkades av IAS 40 har någon värderelevans. Detta för att kunna 
avgöra om införandet av standarden IAS 40 hade någon påverkan på aktiekurserna i de 
undersökta bolagen. För att svara på denna fråga har jag i min uppsats genom teori tagit fram 
en mängd olika oberoende variabler i syfte att undersöka om de kan förklara variationen i min 
beroende variabel, den månadliga förändringen i aktiekursen mellan åren 2000 till 2006. 
 
Vad jag kommit fram till genom en rad statistiska test är en modell där min beroende variabel 
aktiekursförändringen till 72,1 procent kan förklaras av de oberoende variablerna. De 
oberoende variabler som jag kunnat använda i min slutgiltiga modell är införandet av IAS 40, 
dvs. om införandet av standarden IAS 40 direkt påverkat aktiekursförändringen i mina 
undersökta bolag och den oberoende variabeln räntetäckningsgrad samt den oberoende 
variabeln vinst per aktie. Dessa variabler är samtliga signifikanta till fem procents nivån i min 
slutgiltiga modell.  
 
Eftersom en förändring av den oberoende variabeln vinst per aktie leder till en aktiekurs 
förändring, dras slutsatsen att nyckeltalet vinst per aktie anses vara en värderelevant variabel 
beträffande aktiekursvärdering i de undersökta företagen i denna studie. Detta påstående 
styrks utav tidigare utförda engelska och amerikanska studier där det har visat sig att 
nyckeltalet vinst per aktie är viktig vid värdering av aktier. Även Olberts studie visade att 
vinst per aktie var ett viktigt nyckeltal beträffande värdering av fastighetsföretags 
aktiekurser.106  
 
Nyckeltalet belåningsgrad visade sig i denna studie inte vara ett värderelevant nyckeltal. Detta 
eftersom att en förändring av nyckeltalet inte ledde till den önskvärda förändringen av 
aktiekursen. En av orsakerna till varför jag valde belåningsgraden som en oberoende variabel 
i min studie var att man i en tidigare studie utförd av konsultföretaget Leimdörfer fann en 
positiv korrelation mellan belåningsgraden och värderingskvoten, vilken har ett nära samband 
med avkastningen. En orsak till varför resultatet mellan studierna skiljer sig åt kan vara 
tidsaspekten, Leimdörfer utförde sin studie för fem år sedan, marknaden kan ha reviderat sin 
syn på belåningsgradens betydelse sedan dess. En av orsakerna till denna revidering kan vara 
det gynnsamma ränteläget som rått under denna tidsperiod. Aktiemarknaden kanske inte har 
lagt så stor vikt på hur belånade fastighetsföretagen är så länge de har råd att betala sina räntor 
och generera vinster till sina ägare. Detta kan i så fall förklara varför nyckeltalen vinst per 
aktie samt räntetäckningsgraden framför belåningsgraden i min studie kan anses vara 
värderelevanta. Detta eftersom att förändringar i dessa nyckeltal påverkade aktiekurserna i de 
undersökta företagen. Sambandet mellan dessa nyckeltal kan sägas vara att en hög 
räntetäckningsgrad leder till högre vinster vilket i sin tur påverkar nyckeltalet vinst per aktie 
positivt.  
 
Nyckeltalet soliditet visade sig inte inneha någon värderelevans i denna studie trots att 
tidigare studier visat på detta. Enligt en studie genomförd utav Leimdörfer ansågs justerad 
soliditet som ett mycket viktigt nyckeltal beträffande aktiekursvärdering inom 
fastighetsbranschen.107 Att nyckeltalet soliditet i denna studie inte visade sig inneha någon 
                                                 
106 Olbert, L., ”Värdering av aktier, finansanalytikers värderingsfaktorer och informationskällor”, 
Licentiatavhandling, Företagsekonomiska institutionen Lunds universitet, 1992, s. 78 
107 http://www.leimdorfer.se/upload/Analysartiklar/2001-1-1.pdf, hämtad 2006-12-06 
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värderelevans kan hänga ihop med tidigare argumentation angående ränteläget, 
aktiemarknadens syn angående högre vinster till sina aktieägare framför minskad belåning 
vilket i sin tur leder till en ökad soliditet.  
 
Utdelningen visade sig inte heller vara ett värderelevant nyckeltal beträffande 
aktiekursvärdering inom fastighetsbranschen i denna studie. Detta trots att införande av IAS 
40 har lett till en ökning av fastighetsföretagens kassor vilket innebär att det finns mer kapital 
att dela ut till sina ägare vilket de flesta bolagen i denna studie har valt att göra. Trots ökade 
utdelningar så påverkades alltså inte de undersökta bolagens aktiekurser av detta.  
 
I studien ingick också en variabel som skulle mäta om införandet av IAS 40 direkt påverkat 
företagen som ingick i studiens aktiekurser. Denna variabel visade sig vara signifikant vilket 
innebär att det finns en korrelation mellan införandet av IAS 40 och aktiekursförändringen. 
Det kan alltså sägas att införandet av IAS 40 direkt påverkat aktiekurserna i de undersökta 
företagen i denna studie. 
 
Av de fem noga utvalda nyckeltalen: belåningsgrad, soliditet, räntetäckningsgrad, vinst per 
aktie samt utdelning, vilka samtliga förändrades utav införandet av IAS 40 så visade det sig 
att två av dessa med hjälp av statistiska metoder innehade värderelevans. Detta eftersom att en 
förändring i dessa bägge nyckeltal innebar en förändring i de undersökta företagens 
aktiekurser. Definitionen på värderelevans begreppet i denna uppsats har alltså uppfyllts för 
dessa två nyckeltal.  
 
Det går därför att dra slutsatsen utifrån uppsatsens antaganden att införandet av IAS 40 
innebar en påverkan på de undersökta företagens aktiekurser. Detta eftersom att nyckeltalen 
räntetäckningsgrad och vinst per aktie ansetts vara värderelevanta.  Och det kan därmed sägas 
att de utifrån mina antaganden ha påverkat aktiekurserna i de undersökta företagen. 
 
Det kan vidare sägas att i de undersökta bolagen så har IASB: s nya redovisningsstandarder 
benämnda IFRS/IAS, då främst IAS 40 i denna uppsats uppfyllt sitt syfte med att ge en mer 
rättvisande bild för redovisnings intressenter, i denna studie aktieinvesterare och analytiker, 
genom att visa fler verkliga värden i balansräkningen än tidigare redovisningsstandarder. 
 
Jag anser slutligen att jag besvarat uppsatsens frågeställning vilken var att undersöka om de 
nyckeltal som påverkades av införandet av IAS 40 innehade någon värderelevans och jag kan 
därigenom dra slutsatsen att införandet av IAS 40 påverkat aktiekurserna i de undersökta 
företagen. 
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7 Studiens teoretiska och praktiska bidrag 
Studiens teoretiska bidrag behandlar kopplingen mellan aktievärdering och förändringen i en 
redovisningsstandard. För att visa på denna koppling har jag genom att testa olika statistiska 
modeller tagit fram en signifikant modell som visar på att denna koppling existerar. Jag har i 
mina modeller testat olika nyckeltal som förändrades av redovisningsstandarden IAS 40 som 
behandlar förvaltningsfastigeter kunnat dra slutsatsen att några av dessa innehade 
värderelevans, vilket innebär att en förändring i ett sådant nyckeltal leder till en signifikant 
förändring i aktiekursen. Detta innebär att utifrån uppsatsens antaganden kan man säga att 
förändringen av redovisningsstandarden IAS 40 har påverkat aktiekurserna i de undersökta 
bolagen.  
Det praktiska bidraget med denna uppsats behandlar vem som praktiskt kan ha nytta av det 
jag har skrivit. De jag tror kan du ha nytta av uppsatsen är finansanalytiker, investerare och 
aktieägare i fastighetsbranschen. Andra grupper som kan vara intresserade av denna studie 
kan vara olika experter inom fastighets- och redovisningsbranschen.  
 

8 Förslag på fortsatt forskning 
Under undersökningens gång så har många intressanta infallsvinklar och tankar dykt upp som 
skulle vara intressanta att lyfta fram för fortsatt forskning. Några exempel på fortsatt 
forskning inom studiens område är: 
 

 För att få ännu mer tillförlitliga resultat i denna studie skulle det var intressant att lyfta 
in några fler variabler samt studera dessa under en längre tidsperiod. Dessa variabler 
skulle kunna vara några av de olika yttre samt inre faktorer som kan påverka 
företagens aktiekurser och resultat. 

 
 Ett annat intressant ämne att forska vidare på är att titta på hur denna 

redovisningsförändring vilken innebar att förvaltningsfastigheter numera får värderas 
till verkligt värde i balansräkningen har påverkat aktiekurserna inom 
fastighetsbranschen i andra länder inom EU.  

 
 Vad kan denna redovisningsförändring beträffande förvaltningsfastigheter värdering 

leda till vid en eventuell konjunktur nedgång inom fastighetsbranschen hur kommer 
fastighetsbolagens aktiekurser förändras och hur kommer fastighetsbolagens 
redovisning påverkas? 

 
 Hur korrekt värderas fastigheterna i balansräkningen? Är det så att fastighetsföretagen 

försöker värdera fastigheterna till ett högre värde än marknadsvärdet? 
 
 Hur påverkas de icke börsnoterade fastighetsföretagen av denna 

redovisningsförändring? 
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