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SAMMANDRAG 

Införandet av IAS 40 och IAS 41 medförde en förändring av redovisningsprinciper för 

hur förvaltningsfastigheter och skog ska värderas. Den nya värderingsmetoden innebär 

att tillgångarna ska värderas till verkligt värde. Enligt tidigare forskning innefattar 

principen för värdering till verkligt värde en handlingsfrihet som riskerar att leda till 

resultatmanipulering. Genom att studera två branscher där en stor andel av företagens 

totala tillgångar värderas till verkligt värde kan faktorer som påverkar värderingen 

undersökas för att visa på indikationer till resultatmanipulering. Trots små skillnader i 

redovisningsstandarder visar resultatet ett liknande agerande inom branscherna, där 

båda branscher redovisar den största förändringen av orealiserade värden i samband 

med årsbokslutet. Det finns dock skillnader mellan branscherna gällande hur väl dessa 

förändringar följer prisförändringar på marknaden. Detta kan tyda på förekomst av 

resultatmanipulering, men det finns oklarheter om de orealiserade värdeförändringarna 

ger en effekt på aktiemarknaden. 
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1 INLEDNING 

1.1 Problembakgrund 

Redovisningens syfte är utgöra en grund för beslutfattande för företagens intressenter 

(Bengtsson, 2008 s. 5-10). För att kunna ge en rättvisande bild av ett företags finansiella 

ställning och resultat krävs att dess tillgångar är värderade på ett korrekt sätt. Sedan 

2005 ska noterade aktiebolag inom EU använda IFRS (International Financial Reporting 

Standards) som vägledning i koncernredovisningen och detta har även inneburit en 

förändring av hur värdering av tillgångar ska redovisas (Perry och Nölke, 2006). Istället 

för värdering enligt försiktighetsprincipen, som innebär att tillgången tas upp till 

anskaffningsvärde med årlig avskrivning, har det skett en övergång till värdering enligt 

IFRS regelverk för verkligt värde. Enligt detta regelverk ska redovisningen av tillgångars 

värde baseras på marknadspriser. Övergången till verkligt värde innebär att 

tillförlitlighet har fått lämna plats för relevans, där Barlev och Haddad (2003) beskriver 

det som ett paradigmskifte inom redovisningen. För en del tillgångar, där det finns en 

aktiv marknad, sker denna värdering genom marknadsvärdet eftersom det anses 

återspegla verkligheten av ett företags finansiella ställning. Andra tillgångar är svårare 

att värdera till verkligt värde, det kan exempelvis saknas en marknad som 

marknadspriser kan härledas från. Dessutom kan vissa tillgångar behöva förädlas innan 

ett marknadspris kan fastställas. Både fastigheter och skog är exempel på sådana 

tillgångar med en, i grunden, komplex värderingsmetod (Lorentzon, 2011 s. 12-13). 

 

Introduktionen av IFRS år 2005 förändrade förutsättningarna för hur 

förvaltningsfastigheter och skog ska redovisas när nya standarder infördes. Dessa nya 

standarder är IAS 40, som redogör för hur förvaltningsfastigheter ska värderas, och IAS 

41 som anger principer för hur biologiska tillgångar ska värderas. Inom kategorin 

biologiska tillgångar behandlas växande skog (IAS 40, 2013; IAS 41, 2013). 

Förändringen av värderingsprinciper innebar att tillgångarna tilldelades ett nytt värde. I 

regel ska detta nya värde spegla marknadsvärdet, men som tidigare nämnts är 

värderingen av dessa kategorier av tillgångar komplex. Anledningen är att 

fastighetsmarknaden anses vara en heterogen marknad, där tillgångens specifika läge 

och skick är av betydelse. Vidare anses värdering av skog vara problematisk då 

förädlingsprocessen för tillgången kan vara upp till 100 år, där tillgången börjar som en 
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planta för att sedan växa och slutligen bli en produkt med ett marknadsvärde 

(Lorentzon, 2011 s. 14). 

 

1.2 Problemdiskussion 

Övergången från försiktighetsprincipen till värdering till verkligt värde enligt IFRS 13 

har kritiserats. Bland annat har tidigare forskning diskuterat svårigheter med att 

fastställa marknadsvärden i de fall då en aktiv marknad saknas (Herbohn och Herbohn, 

2006; Bengtsson, 2008; Lorentzon, 2011). Vid dessa tillfällen baseras marknadsvärdet 

istället på uppskattningar av nuvärdet av framtida kassaflöden. Prognoser om framtiden 

innehåller alltid ett mått av osäkerhet vilket medför att tillgångars redovisade värden 

baseras på subjektiva bedömningar (Bengtsson, 2008 s. 6-9).  

 

Fastighetsbranschen och skogsbranschen med respektive standarder, IAS 40 - 

Förvaltningsfastigheter och IAS 41 - Jord- och skogsbruk, har ett liknande innehåll då de 

båda bygger på IFRS 13 - Värdering till verkligt värde. Syftet med standarderna är att 

värderingen av tillgångarna ska reflektera marknadspriser, där orealiserade 

värdeförändringar av tillgångar ska redovisas för den period i vilken de uppkommer. 

Dessa värdeförändringar är inte kassaflödesgenererande men redovisas trots detta i 

resultaträkningen och leder till en direkt påverkan på årets resultat för respektive 

företag (IAS 40, 2013; IAS 41, 2013). Både fastighetsbranschen och skogsbranschen är 

branscher där majoriteten av företagens tillgångar är materiella tillgångar som utgör 

grunden för den operativa verksamheten. Därmed påverkas resultatet för företag i dessa 

två branscher av orealiserade värdeförändringar i större utsträckning än i andra 

branscher (Lorentzon, 2011 s. 30-32). 

 

Runsten (1998) studerar huruvida företags värde på eget kapital korrelerar med 

aktiepris och finner att dessa har ett positivt samband över tid. Denna slutsats bekräftas 

av Hassel et al. (2005) som tillägger att både eget kapital och årets resultat är de poster 

som aktiemarknaden utgår ifrån när de värdesätter företagets aktier. Att subjektiva 

bedömningar ligger till grund för värderingen kan därmed anses vara problematiskt, 

eftersom bedömningarna kommer att ge en direkt påverkan på årets resultat.  Detta är i 

linje med Malmqvists (2011) artikel som argumenterar för att det inte går att genomföra 

analyser av varken fastighetsbranschen eller skogsbranschen eftersom värderingen av 
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tillgångar innehåller denna grad av subjektivitet. Problemet med inslaget av 

subjektivitet i redovisningen fortsätter Malmqvist (2011) att belysa genom att 

exemplifiera hur ett företag inom skogsbranschen genomför sina justeringar av värdet 

på tillgångarna lagom till årsbokslutet. Även detta beteende kan ses i 

fastighetsbranschen där det under 2014 skett värdeökningar där majoriteten av dem 

har redovisats i kvartal fyra (Sigblad, 2014). Med anledning av detta finns det en risk att 

intressenter vilseleds och inte får korrekt uppfattning om företagets finansiella ställning. 

Då de flesta företag har en strukturell separation mellan ledning och ägarskap medför 

detta att ledningen har ett informationsövertag gällande bedrivandet av verksamheten. 

Separationen medför även vanligtvis att ledningens och ägares olika intressen förstärks, 

vilket gör att informationsövertaget kan utnyttjas på bekostnad av företagets 

intressenters tillgång till rättvis information.  

 

Med utgångspunkt i ovanstående problembakgrund och problemdiskussion har följande 

forskningsfrågor formulerats: 

 

Hur använder fastighetsbranschen och skogsbranschen respektive standard IAS 40 och IAS 

41 vid värdering av tillgångar? Finns det indikationer på att resultatmanipulering 

förekommer och påverkar detta aktiemarknaden? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur fastighetsbranschen och skogsbranschen 

hanterar den utökade handlingsfrihet som innefattas i principen för värdering till 

verkligt värde. Detta genom att analysera om redovisningsprincipen för värdering till 

verkligt värde används för ett annat ändamål än rättvis värdering. Målet med denna 

undersökning är att ge indikationer på huruvida intressenter, till exempel aktieägare, 

borde vara mer restriktiva i sina tolkningar av redovisad information. 
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2 PRAKTISK REFERENSRAM 

I den praktiska referensramen presenteras ramverket för värdering till verkligt värde, 

redovisningsstandarderna IAS 40 - Förvaltningsfastigheter och IAS 41 - Jord- och 

skogsbruk samt tidigare forskning som behandlar dessa standarder. 

 

2.1 IFRS 13 - Värdering till verkligt värde 

Verkligt värde är en värderingsprincip för att mäta de tillgångar och skulder som finns 

inom ett företag (Laux och Leuz, 2009). IFRS 13 syfte är att vara ett ramverk för hur 

verkligt värde ska användas inom redovisningen (IFRS 13, 2013). IFRS 13 beskriver 

verkligt värde som “det pris som vid värderingstidpunkten skulle erhållas vid försäljning 

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

marknadsaktörer” (IFRS 13 p. 9). Därmed bygger värdering till verkligt värde på att det 

finns en aktiv marknad, där värderingen är det senaste försäljningspriset för tillgången. 

Detta motsvarar nivå 1 (mark-to-market) i värderingshierarkin (se figur 1). När det inte 

finns en marknad att tillgå baseras istället verkligt värde på antaganden enligt 

värderingshierarkin, där subjektiviteten ökar ju längre ner i hierarkin värdet bestäms. 

Nivå 2 använder analogier från en annan marknad med liknande tillgångar. Den nivå där 

värderingen innehåller mest subjektivitet, nivå 3, baserar fastställandet av tillgångens 

verkliga värde på icke observerbara data med hjälp av värderingsmodeller (mark-to-

model) (IFRS 13, 2013 ). 

 

Figur 1. Värderingshierarki, IFRS 13. 
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2.2 IAS 40 och IAS 41 

IAS 40 anger principer för redovisning av förvaltningsfastigheter. 

Förvaltningsfastigheter definieras som byggnader och mark som innehas i syfte att 

generera hyresinkomster, värdestegring eller en kombination av dessa. I samband med 

förvärvet ska de tillgångar som omfattas av standarden tas upp till anskaffningsvärde. 

Efter första redovisningstillfället anges två olika alternativ för fastställandet av värdet. 

Företag kan välja att antingen fortsätta värdera samtliga tillgångar till anskaffningsvärde 

eller att värdera till verkligt värde (IAS 40, 2013). Bengtssons (2008, s. 105-108) studie 

av svenska förvaltningsfastighetsföretag visar att samtliga undersökta företag tog steget 

från att använda metoden för anskaffningsvärde till förmån för verkligt värde när IAS 40 

introducerades.  

 

IAS 41 anger principer för redovisning av biologiska tillgångar. Denna typ av materiella 

tillgångar innefattar bland annat växande skog. Enligt IAS 41 ska en biologisk tillgång 

redovisas till verkligt värde. Endast vid undantagsfall kan en biologisk tillgång redovisas 

till anskaffningsvärde. (IAS 41, 2013) 

 

IAS 40 anger att realiserade värdeförändringar som uppkommer vid försäljning av 

förvaltningsfastigheter ska redovisas som en separat post i resultaträkningen. IAS 41 

innefattar inte dessa upplysningskrav för biologiska tillgångar, vilket innebär att företag 

kan redovisa realiserade och orealiserade värdeförändringar i samma post i 

resultaträkningen. I upplysningskraven för båda standarderna betonas vikten av att 

informera om tillämpade modeller och viktiga antaganden som gjorts vid fastställandet 

av tillgångens värde. Det finns inga krav på att en oberoende värdering ska göras i 

varken IAS 40 eller IAS 41. Däremot kräver IAS 40 att det måste informeras om det 

utförs en intern eller extern värdering av förvaltningsfastigheten. Liknande 

upplysningskrav saknas i IAS 41, dock uppmuntrar standarden till att lämna information 

om värderingen som kan vara av betydelse för intressenter. (IAS 40, 2013; IAS 41, 2013) 

 

För både IAS 40 och IAS 41 gäller att konstaterade förändringar av värden av tillgångar 

ska redovisas i resultaträkningen i den period värdeförändringen uppkommer (IAS 40, 
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2013; IAS 41, 2013). Detta har även medfört att användningen av verkligt värde har 

kritiserats, då resultaten kommer att få ökad rörlighet till följd av omvärderingar av 

tillgångar (Herbohn och Herbohn, 2006). Författarna anser dessutom att investerare 

inte kommer att förstå att en viss del av resultatet beror på värdeförändringen, vilket 

gör att de kommer att ställa högre krav på företaget i form av högre utdelning. Detta 

motstrider Laux och Leuz (2009) som upplyser om att det inte finns empiriska bevis 

som pekar på att investerare överskattar eller förbiser poster i balans- och 

resultaträkningar i finansiella rapporter. 

 

2.3 Tidigare forskning 

Herbohn och Herbohn (2006) studerar de effekter som har uppkommit efter införandet 

av värdering till verkligt värde av biologiska tillgångar för den australiska 

skogsbranschen. Syftet med deras studie är att identifiera potentiella konsekvenser för 

rapporterande länder inom EU relaterat till införandet av IAS 41, eftersom den 

australiska standarden till stor del liknar den standard som kom att införas senare i EU. 

Studien påvisar att redovisande av orealiserade vinster i resultaträkningen kan leda till 

att intressenter vilseleds av den information som publiceras. Anledningen är att 

orealiserade värdeförändringar inte genererar kassaflöden utan endast leder till ett ökat 

värde i koncernredovisningen.  

 

En alternativ uppfattning är att orealiserade vinster och förluster som inkluderas i 

redovisat resultat ger en ökad tillgång till aktuell information, framförallt för 

investerare. Detta har studerats av Bengtsson (2008) som undersöker om införandet av 

IAS 40 har resulterat i en förändrad värderelevans av redovisad information i Sverige. 

Författaren drar slutsatsen att aktieomsättningen vid publicering av årsbokslut inte 

förändras nämnvärt efter införandet av IAS 40. Detta tolkar författaren som att det nya 

regelverket inte har påverkat marknadens värdering av fastighetsföretagen. Bland annat 

nämns att effekten av information som företagen publicerar är svår att avgöra eftersom 

studien visar att marknaden reagerar starkare på information som ges av utomstående 

part.  

 

Debatten kring hur väl standarden IAS 41 är anpassad till marknaden är något som 

också berörs i studien av Herbohn och Herbohn (2006). Införandet av en ny standard 
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som värderar biologiska tillgångar till verkligt värde möttes av skepticism från den 

australiska skogsbranschen, då företag ansåg att standarden inte var anpassad till 

biologiska tillgångar med en kortare förädlingsperiod. Istället ansåg företagen att 

standarden är bättre anpassad till biologiska tillgångar som innehas i flera år. (Herbohn 

och Herbohn, 2006) 

 

Lorentzon (2011) studerar värdering av tillgångar till verkligt värde genom att jämföra 

hur skog och fastighetsföretag tillämpar de nya standarderna. Syftet är att visa hur några 

företag har värderat sina tillgångar till verkligt värde och att belysa utvecklingen av 

praxis i respektive bransch. Likt Herbohn och Herbohn (2006) berörs även debatten 

kring IAS 41 och hur väl den är anpassad till marknaden. Av studien framkommer det att 

företag i den svenska skogsbranschen anser att det finns svårigheter med att tillämpa 

IAS 41 i praktiken. Företagen säger att det är svårt att veta vad som förväntas av dem vid 

användning av IAS 41 och att standarden lämpar sig bättre på andra typer av biologiska 

tillgångar än växande skog. Vidare nämns att det har skett en utveckling av ett kollektivt 

samarbete inom branschen, där företagen betonar vikten av att det finns ett enhetligt 

tillvägagångssätt gällande värderingen av tillgångar(Lorentzon, 2011 s. 60-68).  

 

I den andra delen av Lorentzons (2011) studie nämns att införandet av IAS 40 inte har 

kritiserats i lika hög grad som IAS 41. Samtliga fastighetsföretag har genomfört 

övergången mot IAS 40 enskilt. Branschpraxis har istället utvecklats över tid med 

anledning av att företagen bevakar sina konkurrenter. Vidare nämner författaren att de 

största skillnaderna mellan de två branscherna är definitionen av verkligt värde. Den 

svenska fastighetsbranschen är överens om att det ska motsvara marknadspris, medan 

det istället råder en oenighet inom den svenska skogsbranschen. Ett skogsföretag anser 

att det verkliga värdet inte reflekterar marknadspris, istället kallar de det verkliga 

värdet för ett ”IAS-värde”. Vidare anser företaget att det är intressenters ansvar att tolka 

vad värderingen avser i den finansiella informationen. (Lorentzon, 2011 s. 59-79) 

 

Trots att Herbohn och Herbohns (2006) studie ger implikationer på konsekvenser som 

kan uppstå av införandet av IAS 41 inom EU, ska dessa implikationer tolkas med 

försiktighet då de grundar sig på en icke identisk standard samt att tillämpningen sker 

på en marknad med andra förutsättningar. Det kan även diskuteras huruvida 
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Bengtssons (2008) och Lorentzons (2011) studier är generaliserbara då urvalen är 

begränsade i dessa undersökningar. Både den svenska fastighetsbranschen och 

skogsbranschen är industrier där ett fåtal aktörer verkar, vilket kan medföra att 

tendenser som observeras i dessa branscher inte kan anses vara gällande för 

användandet av IAS 40 och IAS 41 i stort. Då även denna undersökning baseras på den 

svenska marknaden är det av relevans att inkludera dessa forskningsbidrag i denna 

studie.  

 

3 TEORETISK REFERENSRAM 

Den teoretiska referensramen redogör för agentteorin, resultatmanipulering och den 

effektiva marknadshypotesen. Dessa teorier ska tillsammans med den praktiska 

referensramen skapa en grund för de forskningsfrågor som undersöks i studien. 

 

3.1 Agentteorin 

Agentteorin beskriver relationen mellan en principal (uppdragsgivare) och en agent 

(uppdragstagare). Förhållandet mellan dessa parter bygger på ett kontrakt, där 

principalen anlitar agenten för att utföra ett uppdrag å principalens vägnar. För att 

uppdraget ska kunna genomföras krävs även viss delegering av beslutsfattande där 

agenten ger principalen befogenhet att ta beslut i dess ställe. Teorin baseras på 

antagandet att människan är en egoistisk, rationell och nyttomaximerande varelse. Detta 

medför att det finns en inneboende konflikt mellan principalen och agenten som 

grundar sig i att parterna har olika egenintressen vilket innebär svårigheter att 

samarbeta. Principalen kan försöka hindra detta genom att ge agenten incitament för att 

agera i linje med principalens vilja. Ett effektivt sätt att kontrollera att agenten handlar i 

principalens intresse är att en oberoende part granskar finansiella rapporter för att 

minska informationsasymmetrin (Jensen och Meckling, 1976). Att principalen och 

agenten har olika intressen i företaget, är väl vedertaget i flertal studier (Artsberg, 2005, 

s. 83-85). Dock har agentteorin kritiserats för att den bygger på antagandet om att 

människor är rationella och nyttomaximerande. Vissa menar på att det helt enkelt 

handlar om att agenten och principalen har olika preferenser gällande vilka mål som 

företaget ska nå samt i vilken ordning som det är önskvärt att företaget uppnår dem 

(Heath, 2009).  
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Vanligtvis illusteras denna teori som relationen mellan ägare och företagsledning, där 

ledningen har i uppdrag att styra företaget å aktieägares vägnar. En strukturell 

separation mellan ägande och ledning medför att problemet ökar, då parterna har 

tillgång till olika sorters information om företaget. Oftast innebär även separationen att 

ledningen direkt kontrollerar organisationen och därmed har ett informationsövertag 

gällande verksamheten (Jensen och Meckling, 1976). Artsberg (2005, s. 83-85) menar 

att en intressekonflikt uppkommer i detta fall eftersom ledningen prioriterar sina egna 

intressen framför aktieägarnas om möjlighet ges. 

 

3.2 Resultatmanipulering 

Healy och Wahlen (1999) redogör för att resultatmanipulering förekommer då 

ledningen strukturerar om transaktioner och modifierar finansiella rapporter med syftet 

att vilseleda intressenter angående företagets underliggande ekonomiska ställning. 

Definitionen av resultatmanipulering kan anses vara bred eftersom det finns flera 

möjligheter för ledningen att påverka den finansiella rapporteringen. Ledningen ska 

bland annat göra uppskattningar om framtida ekonomiska händelser, exempelvis 

värden på tillgångar som tillhandahålls under en längre period. Denna handlingsfrihet 

problematiseras av Healy och Wahlen (1999) som nämner att de tillfällen då ledningen 

ställs inför behovet att göra subjektiva bedömningar ökar risken för 

resultatmanipulering. Samtidigt förklarar författarna problemet med att bevisa 

förekomsten av resultatmanipulering. Detta beror på att uppskattningar av vad 

resultatet skulle ha varit utan influenser av manipulering är nödvändigt att finna men 

också svårt att göra korrekt då förekomsten av resultatmanipulering beror på 

intentionen bakom beslut. Ett incitament till resultatmanipulering anses ofta vara att nå 

förutbestämda mål. Det kan vara att se till att motsvara förväntningar på 

aktiemarknaden (Kasznik, 1999). Dechow och Schrands (2004) undersökning av 

resultatmanipulering visar att företag konsekvent når analytikers prognoser, där fler 

företag än väntat når eller överstiger marknadens förväntningar vilket pekar på positiva 

justeringar av resultatet. 

 

Det finns motstridiga resultat gällande i vilken utsträckning resultatmanipulering 

påverkar företagets aktieägare. Dechow och Schrand (2004) argumenterar för att 
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aktieägare inte förväntar sig resultatmanipulering, vilket leder till att investerare 

använder felaktig finansiell information som grund för beslutsfattande. Detta 

kontrasteras av Healy och Wahlen (1999) som påvisar att investerare förväntar sig viss 

manipulation, vilket gör att de ser igenom detta i finansiella rapporter och således inte 

påverkas av resultatmanipuleringen. 

 

Dechow och Sloan (1991) menar att det även förekommer att företag manipulerar 

resultat genom negativa justeringar. Anledningen anses vara att företagen vid dessa 

tillfällen upplever sig vara såpass långt ifrån att uppnå sina finansiella mål och därför 

utnyttjar situationen. Detta genomförs genom att sänka resultaten ytterligare då detta 

inte genererar en lika stor effekt på aktiemarknaden utan medför att företagen istället 

bäddar för en ökad sannolikhet att nå ännu bättre resultat nästkommande år. Detta 

fenomen brukar kallas för big bath accounting. 

 

Tidigare studier har undersökt förekomsten av resultatmanipulering genom att 

observera periodiseringar. Periodiseringar är då intäkter och kostnader hänförs till den 

period då händelsen äger rum och är således konstruerade till skillnad från reella 

transaktioner. Då periodiseringar handlar om den tidpunkt som händelsen bokförs 

skapas en möjlighet för manipulation eftersom det kan finnas olika uppfattningar 

gällande när periodiseringen ska ske. (Dechow och Schrand, 2004). Das et als. (2009) 

studie fokuserar på potentiella manipuleringar av resultatet i det fjärde kvartalet då det 

implicit tyder på att ledningen har större incitament för att manipulera årliga resultat 

istället för kvartalsresultaten. Som stöd för sitt antagande nämner författarna att de 

flesta belöningssystem bygger på reviderade årliga resultat snarare än på 

kvartalsresultat som vanligtvis inte granskas av revisor. Resultatet av studien tyder på 

att justeringar görs i sista kvartalet och författarna påpekar att detta är något som inte 

beror på slumpen. 

 

3.3 Effektiva marknadshypotesen 

I början av 1960-talet introducerade Fama (1970) teorin om den effektiva 

marknadshypotesen som innefattar antagandet att den finansiella marknaden är 

effektiv. Detta innebär att ett företags aktiepris kommer att återspegla all tillgänglig 

information som existerar om företaget. Författaren visar i sin studie att marknaden 
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reagerar mycket snabbt när ny information görs tillgänglig. Sedermera vidareutvecklade 

Fama (1969) den effektiva marknadshypotesen genom att klassificera effektiviteten i tre 

olika former: stark, semi-stark och svag effektivitet. En stark effektivitet innebär att all 

information återspeglas i aktiepriset; detta innefattar även konfidentiell information. 

Semi-stark effektivitet innebär att marknaden anpassas till historisk och ny information, 

där marknaden reagerar snabbt när ny information görs tillgänglig vilket kommer att 

avspeglas direkt i aktiepriset. Svag effektivitet innebär att marknaden redan återspeglar 

all historisk information. Utifrån analyser av historisk information går det inte att 

förutspå framtida händelser, utan förändringar på aktiemarknaden sker slumpvis i en så 

kallad ”random walk”. 

 

Den effektiva marknadshypotesen är en väletablerad teori som har legat till grund för en 

mängd studier som genomförts för att undersöka aktiemarknaders effektivitet, där en 

övervägande majoritet av studierna drar slutsatsen att aktiemarknaden har en semi-

stark effektivitet (Brooks och Ferreira, 2000). Det finns dock kritik mot den effektiva 

marknadshypotesen som anser att imperfektioner på marknaden inte beror på att den 

är ineffektiv. Bondt och Thaler (1985) menar att imperfektioner på marknaden inte kan 

härledas från marknadens ineffektivitet. Istället argumenterar de för att imperfektioner 

kan härledas från psykologiska snedvridningar från investerare, vilket bland annat blir 

synliggjort av att marknaden konsekvent överreagerar på information. 
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3.4 Sammanfattning av teoretisk och praktisk referensram 

Det finns svårigheter med att fastställa ett värde på tillgångar som inte omsätts frekvent 

på en marknad. Under längre ägandeperioder hålls tillgången borta från marknaden och 

istället sker värderingen enligt en metod som motsvarar en lägre nivå i 

värderingshierarkin. Detta leder till att det finns utrymme för subjektivitet i värderingen 

och att möjligheten till resultatmanipulering ökar (Bengtsson 2008; Lorentzon, 2011). 

Standarderna IAS 40 och IAS 41 har ett liknande innehåll då de bygger på samma 

ramverk. Dock skiljer de sig en del åt i upplysningskraven som är till för att underlätta 

förståelsen av redovisningen för intressenter, bland annat vid kraven på informerande 

om vem som utför värderingen och hur stor del av värdeförändringen som består av 

orealiserade och realiserade vinster (IAS 40, 2013; IAS 41, 2013). Att upplysningskrav 

saknas medför att informationsasymmetrin ökar mellan företagsledning och investerare 

vilket kan anses vara problematiskt enligt agentteorin då utrymmet för 

resultatmanipulering ökar (Jensen och Meckling, 1976). Både IAS 40 och IAS 41 

innehåller även kravet att företagen ska periodisera värdeförändringen i den period 

vinsten eller förlusten uppkommer (IAS 40, 2013; IAS 41, 2013). Enligt Dechow et al. 

(1995) har periodiseringar ett inbyggt incitament för resultatmanipulering, då 

redovisningen ger ledningen viss frihet att bestämma det faktiska resultatet som 

företaget rapporterar under en period. Kasznik (1999) påvisar att incitamenten ökar vid 

årsbokslut, då detta kan vara underlag för bedömningar av ledningens prestation. 

 

Enligt den effektiva marknadshypotesen återspeglas information (vilket inkluderar 

orealiserade värdeförändringar) om företagen på aktiemarknaden (Fama, 1970). Då 

Hassel et al. (2005) anser att investerare utgår från eget kapital och periodens resultat 

vid prissättning av aktier och att leder detta till att vi förväntar oss att orealiserade 

värdeförändringar bör påverka aktiepriset.   Vi förväntar oss även att aktiepriset bör stiga 

mer i fastighetsbranschen än i skogsbranschen. 
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Figur 2. Sammanställning av situationer där möjlighet till resultatmanipulering existerar vid användande av 

IAS 40 och IAS 41. 

 

Figur 3. Möjlighet till resultatmanipulering över tid. 

Q1 = Kvartal ett, Q2 = Kvartal två, Q3= Kvartal tre och Q4 = Kvartal fyra 

ΔSEK = Tidpunkt där omvärdering av tillgångar sker. 
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4 STUDIENS TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Detta avsnitt redogör för hur undersökningen har genomförts. Inledningsvis kommer 

studiens ansats, urval och bortfall presenteras. Därefter följer en redogörelse av de 

variabler som är aktuella för undersökningen samt hur dessa har operationaliserats. 

Avslutningsvis presenteras studiens begränsningar. 

 

4.1 Val av metod och urval 

För att kunna besvara forskningsfrågorna utfördes i huvudsak en kvantitativ 

undersökning. Urvalet baserades på företag inom fastighetsbranschen som äger 

förvaltningsfastigheter och företag inom skogsbranschen som innehar biologiska 

tillgångar i form av växande skog. Vidare är de företag som var aktuella för denna 

undersökning de som använder standarderna IAS 40 och IAS 41. En avgränsning gjordes 

så endast den svenska marknaden inkluderades. Detta medförde att urvalet baserades 

på de företag som är noterade på Nasdaq OMX Nordic Stockholm (OMXS) under 

tidsperioden 2006-2012. Dessutom var en förutsättning för undersökningen att det 

fanns möjlighet att studera aktiepriser vilket kräver publika aktiebolag. För att fånga ett 

önskat antal observationer föll valet på en studie av 19 fastighetsföretag och 3 

skogsföretag i Sverige. Anledningen till valet av tidsperiod är att användningen av 

standarderna blev obligatorisk från år 2005 och framåt, dock uteslöts år 2005 då detta 

är första året företagen implementerade standarderna. De flesta företag hade vid 

datainsamlingen inte hunnit offentliggöra sina finansiella rapporter för år 2013 och 

därmed gjordes en avgränsning till att inkludera årsredovisningar till och med år 2012. 

 

De tre skogsföretag som ingick i urvalet representerar tillsammans de aktörer som ägde 

64,61 procent av Sveriges produktiva skogsmark år 2012 (Skogsstyrelsen, 2011). Med 

anledning av det begränsade antalet aktörer inom skogsbranschen inkluderades det 

statliga aktiebolaget Sveaskog. Fastän Sveaskog inte är ett börsnoterat företag tillämpar 

de standarden IAS 41, vilket medförde att företaget var relevant för delar av 

undersökningen. Då Stora Enso innehar en väsentlig mängd svenska skogstillgångar 

inkluderades de i urvalet, trots att de är noterade på den finska börsen. Anledningen till 

att dessa två företag adderades till urvalet var för att undersöka en större andel av de 

företag som innehar produktiv skogsmark i Sverige. Detta innebär att undersökningen 
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innefattade företag som tillsammans äger 66,97 procent av den produktiva 

skogsmarken. I vissa delar av undersökningen inkluderades Sveaskog vilket medförde 

att 78,83 procent av marknaden undersöktes, samt 100 procent av företagen som 

innehar produktiv skogsmark som är noterade på OMXS. 

 

Den utvalda informationen togs fram manuellt i företagens kvartalsrapporter och 

årsredovisningar vilket innebär att sekundärdata studerades. Rent praktiskt hämtades 

informationen in från den finansiella redovisningen under balansräkningen och 

resultaträkningen i koncernredovisningen samt tillhörande noter. I viss mån har 

beskrivningar av företags tillvägagångssätt gällande värdering av tillgångar även 

studerats. Historisk aktiedata hämtades in från OMXS. Insamlade data bearbetades i 

Microsoft Excel där även tabeller och diagram skapades för att ge en överskådlig bild 

över resultatet.  

 

4.2 Bortfall 

Gällande insamlingen av relevanta data förekom en del svårigheter vilket medförde att 

ett antal observationer föll bort. Under perioden har vissa företag avnoterats från OMXS 

och det innebar att tillgången till historiska aktiepriser och finansiella rapporter var 

begränsad. Av denna anledning uteslöts aktiebolagen Brinova, Dagon och Home 

Properties från undersökningen. Även L E Lundbergföretagen exkluderades då företaget 

redovisar både biologiska tillgångar och förvaltningsfastigheter i årsredovisningen. 

Detta medförde att företaget inte lämpade sig för denna typ av studie.  

 

Inom det aktuella urvalet var det för vissa perioder en begränsad åtkomst till data. 

Corem Property Group noterades först 2008 på OMXS vilket medförde att studien av 

företaget utgick från detta år. För Sagax återfanns inga aktiepriser innan 2007 från 

OMXS vilket gör att detta år inte undersöktes för alla delar av studien. Det saknades 

kvartalsrapporter för Hufvudstaden år 2008 och även för Diös kvartal två år 2010, trots 

kontakt har inga kvartalsrapporter erhållits. Stora Enso föll bort mellan 2006-2007 på 

grund av otillgängliga data. HEBA använder sig först år 2009 av kvartalsrapporter, innan 

denna period utgick undersökningen från information tillgänglig i halvårsrapporter. 

Urval efter bortfall och tillägg presenteras nedan i tabell 1. 
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Fastighetsbranschen 

Atrium Ljungberg Brinova Castellum Catena 

Corem Property Group Dagon Diös Fastigheter Fabege 

Fast Partner Fast. Balder Hufvudstaden HEBA Fastigheter 

Home Properties Klövern Kungsleden L E Lundbergföretagen 

Sagax Wallenstam Wihlborgs  

Skogsbranschen 

Bergs Timber Holmen SCA Sveaskog1 

Stora Enso2    

Tabell 1. Urval efter bortfall och tillägg. 

Det oförutsedda bortfallet motsvarade 153 observationer av de ursprungliga 616. 

Ytterligare 56 observationer tillkom vilket medförde ett urval på totalt 519 

observationer fördelade på 15 fastighetsföretag och 5 skogsföretag.  

 

4.3 Undersökta variabler och genomförande 

Den första variabeln som studerades är den nivå i värderingshierarkin som 

värderingsmetoden motsvarar. Detta gjordes för att belysa skillnader inom och mellan 

branscherna eftersom tidigare studier har kritiserat handlingsfriheten i lägre 

värderingsnivåer (Laux och Leuz, 2009; Barlev och Haddad, 2003). Informationen 

inhämtades i noterna i respektive årsredovisning eftersom både IAS 40 och IAS 41 har 

upplysningskrav gällande vilken värderingsmetod som används.  

 

Den andra variabeln som var aktuell för undersökningen är huruvida värderingen har 

utförts externt eller internt på företaget. Variabeln har en direkt påverkan på 

värderingen och externa värderare kan anses vara mer oberoende och således minska 

informationsasymmetrin enligt agentteorin (Jensen och Meckling, 1976). Informationen 

hämtades in från noterna i respektive företags kvartalsrapporter samt årsredovisningar. 

För att hålla en högre nivå av reliabilitet presenteras våra egna definitioner av 

kategorier av värderare i tabell 2.  

  

                                                        
1 Tillägg av företag (statligt bolag). 
2 Tillägg av företag (noterade på finska börsen). 
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Kategori av värderare Definitioner 

Extern värdering: 
All värdering har skett med hjälp av oberoende part med expertis inom 

området. 

Kombination av intern och 

extern värdering: 

Använder en oberoende part för värderingen till en viss procent av 

fastighetsbeståndet, resterande värdering sker internt. 

Intern värdering med extern 

kontroll: 

Värderingen sker inom företagets organisation. Utöver detta anlitar 

företaget en oberoende part för att kontrollera sina siffror med ett 

osäkerhetsintvall på ± 5-10 %. 

Intern värdering: 

Värderingen har skett internt inom företaget. Den slutgiltiga värderingen av 

samtliga fastigheter sker inom företagets organisation (detta innefattar även 

fall där företaget har fått information externt men slutligen genomför 

värderingen inom företagets organisation). 

Tabell 2. Definitioner av kategorier av värderare. 

 

Likt Kaszniks (1999) metod undersöktes kvartalsrapporter samt årsredovisningar i 

denna studie för att påvisa när orealiserade värdeförändringar sker under respektive år.  

Detta gjordes med anledning av att periodiseringar anses ha ett inneboende incitament 

till resultatmanipulering (Dechow et al. 1995). För att säkerställa om den största 

orealiserade värdeförändringen sker vid årsbokslut användes Mann–Whitney U-test. 

Detta test är ett icke-parametriskt test och gör inga antaganden om populationens 

fördelning. Testet kan således användas när urvalet är begränsat och är applicerbart på 

ordinaldata. För att genomföra ett Mann-Whitney U-test krävs två populationer 

(Newbold et al., 2007 s. 600-603). Den ena populationen definierades som andelen 

företag som redovisat den största orealiserade värdeförändringen i kvartal fyra för 

respektive år inom en bransch. Den andra populationen definierades av ett antagande 

om att företag redovisar den största orealiserade värdeförändringen slumpmässigt 

under året, vilket ger en sannolikhet på en ¼ (0,25) att det sker i kvartal fyra. 

 

Formel för Mann-Whitney U-test 

   =      + 
        

 
     -    

   =      + 
        

 
 -    

 

    är antal observationer i population 1 och    är antal observationer i population 2. R 

är rangsumman som erhålls när de två populationerna rangordnas.    avser det värde 
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som population 1 ges och    avser det värde som population 2 ges. Om det lägsta av de 

två u-värdena är under det kritiska värdet där p=0,05, kan det statistiskt säkerställas att 

medelvärdet mellan de två populationerna skiljer sig åt med en 95 % säkerhet. För 

fullständig uträkning, se bilagor 1 och 2. 

 

Storleken på de orealiserade värdeförändringarna ställdes i relation till tillgångarna för 

att beräkna de procentuella orealiserade värdeförändringarna. Eftersom syftet med 

värdering till verkligt värde är att motsvara marknadsvärdet jämfördes de orealiserade 

värdeförändringarna med förändring i marknadspris för respektive tillgång. Detta 

gjordes för att se hur väl förändringarna sammanfaller och därmed påvisa om företagen 

inte kan hantera den handlingsfrihet som värdering till verkligt värde innefattar 

(Bengtsson, 2008). Förändringarna i marknadspris för fastigheter och skog har räknats 

fram av Statistiska centralbyrån (2014) och LRF Konsult (2014). Dessa beräkningar 

formaterades för att anpassas till de diagram som presenteras i resultatet för denna 

studie. 

 

Avslutningsvis undersöktes aktiemarknadens reaktion på ovanstående variabler. Detta 

studerades genom att observera kursrörligheten av respektive företags mest likvida 

aktie, där historiska aktiedata samlades in från OMXS. Aktiens kursrörlighet definieras 

som den aktuella dagens stängningspris av aktien i förhållande till stängningspris av 

aktien föregående dag. Eftersom ny information enligt tidigare studier (Hassel et al. 

2005) bör påverka aktiepris var det av relevans att studera kursrörligheten i samband 

med publicering av finansiella rapporter. Detta sattes sedan i relation till 

kursrörligheten under alla dagar för respektive aktie (Bengtsson, 2008 s. 170-180). 

Under perioden redovisades ett antal extremvärden mellan prisutveckling på 

marknaden och orealiserade värdeförändringar i respektive bransch. Dessa 

extremvärden användes som utgångspunkt för att ta reda på om kursrörligheten 

påverkades mer under dessa år än övriga år. Genom att ett Mann-Whitney U-test 

genomfördes kunde det fastställas om kursrörligheten var högre under dessa perioder 

än övriga i respektive bransch. I fastighetsbranschen var populationen stor (n≥10), 

vilket medförde att en normal approximation var mer lämplig att använda (Newbold et 

al., 2007, s. 600-603). Således användes följande formel: 
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Z = 
    

  
  

Där variablerna definieras som: 

E(u) =    = 
    

 
 

Var(u) =   
  = 

             

  
 

  = minsta u-värdet av de två populationerna 

Den mindre populationen var 30 och definierades som det antal år där extrema 

orealiserade vinster påvisades och den större populationen var 71 och definierades som 

övriga år. 

 

4.4. Begränsningar 

Undersökningen är branschspecifik, men antalet observationer är ändå av relativt stor 

betydelse för att kunna dra slutsatser kring respektive bransch. Ett större antal 

observationer kan medföra att olika variabler som påverkar orealiserade 

värdeförändringar fångas upp. Det är dock viktigt att vara medveten om svårigheterna 

det innebär att genomföra en kvantitativ studie med det relativt begränsade underlag 

som dessa branscher med få aktörer ger. Således har inte generella slutsatser eller 

konstateranden gjorts gällande respektive bransch i sin helhet. Dessutom finns det 

svårigheter vid genomförandet av en tvärsnittsstudie med att avgöra vilken variabel 

som är den beroende och oberoende eftersom data hämtas in från samma tidsperiod 

(Saunders et al., 2012 s. 191-196). För att nå en högre intern validitet valdes variabler 

som berörts i tidigare forskning (Barlev och Haddad, 2009; Bengtsson, 2008; Dechow et 

al., 1995; Hassel et al., 2005; Kasznik, 1999). Valet av resterande variabler baserades på 

nämnda teorier vilka innefattar agentteorin, resultatmanipulering och den effektiva 

marknadshypotesen. Med stöd av dessa teorier gjordes antaganden om vilken variabel 

som rimligtvis påverkar den andra. Det finns dock alltid en risk att de slutsatser som 

dragits inom denna undersökning är felaktiga. 

 

Vissa begränsningar uppkom i sökandet efter relevanta data och för att nå en högre 

reliabilitet användes ett konsekvent tillvägagångssätt i metoden (Saunders et al., 2012 s. 

323-329). Det förekom att siffror för tidigare år har reviderats i senare års finansiella 

rapporter. I dessa fall användes data för det aktuella året eftersom det är dessa som kan 

anses påverka marknadens förväntningar på företaget och dess värde i form av 
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aktiepris. I vissa fall var information rörande värderingsnivå och kategori av värderare 

under tidigare år begränsad. Om beskrivningen av värderingen inte skiljde sig nämnvärt 

från senare år är ett rimligt antagande att processen inte har förändrats väsentligt. 

Därmed tolkades informationen som att företaget använder samma metod konstant 

över tid. För skogsföretaget Stora Enso har informationen i kvartalsrapporterna varit 

bristande vilket innebar svårigheter med att tyda orealiserade värdeförändringar, 

därmed beaktades i detta fall endast information i årsredovisningarna då denna var mer 

utförlig. 

 

För att kunna observera marknadens reaktion vid publicering av de finansiella 

rapporterna studerades kursrörligheten under de datum som rapporterna 

offentliggjordes. Vid vissa tillfällen fanns det svårigheter med att finna de datum som 

publiceringen skedde. I dessa fall gjordes en jämförelse med resterande år i syfte att 

urskilja om det har funnits någon trend i publiceringsdatum. De antaganden som gjordes 

innebar dock en risk för att aktiepriset inte har hunnit med att reflektera informationen. 

Detta åtgärdades genom att välja ett senare datum. 
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5 RESULTAT 

I detta avsnitt presenteras de variabler som är aktuella för undersökningen; 

värderingsnivå i värderingshierarkin, vem som utfört värderingen och tidpunkt för 

justering av orealiserade värdeförändringar. Vidare presenteras hur orealiserade 

värdeförändringar har reflekterats i kursrörlighet. 

 

5.1 Värderingshierarki i fastighetsbranschen 

Samtliga fastighetsföretag använder kassaflödesanalyser för att fastställa värderingen 

till verkligt värde. Detta innebär att företagen gör en nuvärdesberäkning av framtida 

förväntade kassaflöden från respektive fastighet och denna metod motsvarar nivå 3 i 

värderingshierarkin (se figur 1). Nio av företagen använder en renodlad 

kassaflödesanalysmetod. Resterande sex företag använder en kombination av 

observerade priser på fastighetsmarknaden och kassaflödesanalyser. Dessa företag 

baserar sina antaganden efter ortsprismodellen eller nettokapitaliseringsmetoden som 

innebär att företagen använder priser från liknande marknader för att fastställa värdet. 

Detta motsvarar värderingsnivå 2. Till detta utförs korrigeringar av värdet efter de 

unika attribut som hör till respektive förvaltningsfastighet, exempelvis 

renoveringsbehov och läge. Dessa korrigeringar medför att värderingsmetoden 

motsvarar en kombination av nivå 2 och 3 i värderingshierarkin. 

Företag Metod Nivå Företag Metod Nivå 

Atrium Ljungberg Kassaflödesanalys* 32, 3 Castellum Kassaflödesanalys4 3 

Catena Kassaflödesanalys* 2, 3 Corem Kassaflödesanalys 3 

Diös Kassaflödesanalys 3 Fabege Kassaflödesanalys 3 

Fast Partner Kassaflödesanalys  3 Fast Balder Kassaflödesanalys 3 

Heba Fastigheter Kassaflödesanalys 3 Hufvudstaden Kassaflödesanalys# 2, 3 

Klövern Kassaflödesanalys 3 Kungsleden Kassaflödesanalys* 2, 3 

Sagax Kassaflödesanalys  3 Wallenstam Kassaflödesanalys# 2, 3 

Wihlborgs Kassaflödesanalys* 2, 3    

Tabell 3. Värderingsnivå i värderingshierarkin för fastighetsbranschen år 2006-2012. 

  

                                                        
3 * = Baserade på ortsprismodellen 
4 # = Baserade på nettokapitaliseringsmetoden 
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5.2 Värderingshierarki i skogsbranschen 

Samtliga företag inom skogsbranschen använder kassaflödesanalyser vid beräkningen 

av verkligt värde för biologiska tillgångar, vilket motsvarar nivå 3 i värderingshierarkin. 

Gemensamt för företagen är att de gör antaganden rörande händelser som kan påverka 

kassaflödet från tillgången, exempelvis längden på produktionscykler och prisutveckling 

av trävaror. Produktionscykeln innefattar perioden mellan plantering till avverkning och 

är något som samtliga företag beräknar vara mellan 80 och 100 år. 

Företag Metod Nivå Företag Metod Nivå 

Bergs Timber Kassaflödesanalys 3 Holmen Kassaflödesanalys 3 

SCA Kassaflödesanalys 3 Stora Enso Kassaflödesanalys 3 

Sveaskog Kassaflödesanalys 3    

Tabell 4. Värderingsnivå i värderingshierarkin för skogsbranschen år 2006-2012 

 
5.3 Kategori av värderare i fastighetsbranschen 
Det kan utläsas från figur 4 att fastighetsföretagen använder olika typer av värderare 

under respektive år. Genomgående tillämpas intern värdering flest gånger under de tre 

första kvartalen, dock minskar användandet av denna kategori av värderare över tid. I 

samband med årsboksluten är det inslag av extern värdering som är vanligast 

förekommande. Kategorin kombination av intern och extern värdering förekommer 

oftast i kvartal fyra och ökar även över tid. Även kategorin intern värdering med extern 

kontroll blir vanligare under senare år och förekommer flest gånger i kvartal fyra.

 

Figur 4. Antal värderare per kategori inom fastighetsbranschen år 2006-2012. 
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5.4 Kategori av värderare i skogsbranschen 

I enlighet med IAS 41 behöver inte företagen lämna upplysningar om den kategori av 

värderare som används, däremot uppmuntrar standarden företag till att lämna mer 

information om värderingsprocessen. Ett företag som ytligt berör värderingsprocessen 

är SCA. Det som nämns är att företaget baserar sina antaganden om det verkliga värdet 

på tidigare erfarenhet, men det ges ingen förklaring till om värderingen genomförts 

internt eller externt. Resultatet blir att information om kategori av värderare saknas 

konsekvent för skogsbranschen. 

 

5.5 Orealiserade värdeförändringar per kvartal i fastighetsbranschen 

I figur 5 framkommer det att fastighetsbranschen genomför betydande orealiserade 

värdejusteringar för fastigheterna i kvartal fyra under respektive år. Sett till perioden 

2008-2009 genomför samtliga företag orealiserade värdeminskningar och för branschen 

som helhet sker störst negativ justering under år 2008 i kvartal fyra. Från och med år 

2010 är majoriteten av justeringarna positiva; negativa justeringar förekommer endast 

ett fåtal gånger under denna period. 

 

Figur 5. Orealiserade värdeförändringar i svenska kronor per kvartal för fastighetsbranschen, 2006-2012. 
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5.5.1 Mann-Whitney U-test 

Av Mann–Whitney U-testet kan det utläsas att u-värdet för den slumpmässiga 

omvärderingen är 0 och att u-värdet för skogsbranschen är 49. För hela uträkningen, se 

bilaga 2. Då det kritiska värdet är 8 och det minsta u-värdet är 0 innebär detta att en 

större andel företag i fastighetsbranschen redovisar störst orealiserad värdeförändring i 

kvartal fyra jämfört med om den orealiserade värdeförändringen sker slumpmässigt 

under året. Sambandet kan fastställas med 95 % säkerhet. 
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5.6 Värdeförändring i förhållande till förändring i fastighetsprisindex 

Det kan utläsas från figur 6 att företagen i fastighetsbranschen i viss mån har ett 

enhetligt beteende vid justeringar av orealiserade värdeförändringar. För både år 2008 

och 2009 visar fastighetsprisindex på en positiv utveckling, denna är dock relativt låg i 

jämförelse med tidigare år. Viktigt att poängtera är att branschen som helhet genomför 

negativa justeringar av det verkliga värdet vid dessa tillfällen. Orsaken till 

nedskrivningarna som framkommer i de finansiella rapporterna är finanskrisens 

påverkan på samhällsekonomin. Dock förekommer två undantag; år 2008 redovisar 

Atrium Ljungberg en orealiserad värdeökning på 1 % och Wallenstam redovisar en 

orealiserad värdeökning på 1,74 % under 2009. Under år 2010 är förändring i index 

något mindre än tidigare år, medan majoriteten av företagen i branschen redovisar en 

värdeökning som överstiger index markant. Under senare år 2010-2012 når 

förändringen i fastighetsprisindex sin lägsta nivå. Under denna period redovisar 

majoriteten av fastighetsbranschen en positiv justering som är större än förändringen i 

index. 

 

Figur 6. Orealiserade värdeförändringar i procent jämfört med förändring i fastighetsprisindex för hyreshus 
enligt SCB (2014). 
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5.7 Orealiserade värdeförändringar per kvartal i skogsbranschen  

För skogsbranschen kan det utläsas från figur 7 att justeringarna av verkligt värde är 

relativt jämn mellan företagen, med några få undantag. Det framkommer att 

skogsbranschen genomför orealiserade värdejusteringar för den växande skogen i 

kvartal fyra under respektive år.  

 

 

Figur 7. Orealiserade värdeförändringar per kvartal för skogsbranschen år 2006-2012 

 

5.7.1 Mann-Whitney U-test  

Av Mann–Whitney U-testet kan det utläsas att u-värdet för den slumpmässiga 

omvärderingen är 7 och att u-värdet för skogsbranschen är 42, för hela uträkningen se 

bilaga 2. Då det kritiska värdet är 8 och det minsta u-värdet är 7 innebär detta att det en 

större andel företag i skogsbranschen redovisar störst orealiserad värdeförändring i 

kvartal fyra jämfört med om den orealiserade värdeförändringen sker slumpmässigt 

under året. Sambandet kan fastställas med 95 % säkerhet. 
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5.8 Värdeförändring i förhållande till förändring i skogspris 

Orealiserade värdeförändringar inom skogsbranschen följer generellt sett inte den trend 

som uppvisas av förändring i skogspris, vilket kan observeras i figur 8. Stora Ensos 

agerande skiljer sig oftast markant från det förändringen i skogspris visar.  

 

Figur 8. Orealiserad värdeförändring per år i jämförelse med förändring i skogspris enligt LRF Konsult 
(2014). 

  

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

V
ä

rd
d

e
fö

rä
n

d
ri

n
g

 

Tid 

Bergs Timber Holmen SCA

Stora Enso Sveaskog Skogspris



32 
 

5.9 Kursrörlighet i fastighetsbranschen 

Utifrån tabell 5 kan det utläsas att aktiekurserna vanligtvis har en större rörlighet under 

de dagar då publiceringen av finansiella rapporter sker i jämförelse med samtliga dagar 

för undersökningsperioden. År 2008 utmärker sig några företag i jämförelse med övriga 

perioder. Dessa är Fabege, Kungsleden, Klövern och Wihlborgs som samtliga visar på 

stora positiva förändringar i aktierörlighet i förhållande till medelvärde under detta år. 

2010-2012 redovisas en spridning i kursrörlighet mellan företagen där kursrörligheten 

generellt sett är mindre än för perioden 2006-2009. 

 

Procentuell 
förändring per 

årsbokslut 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Medelvärde 
alla 

årsbokslut 

Medelvärde 
alla 

aktiedagar 

Atrium Ljungberg 0,14 1,26 0,88 0,26 0,97 -0,74 0,04 0,40 -0,05 

Castellum 1,94 0,72 1,64 0,88 0,63 0,57 0,42 0,97 -0,07 

Catena 0,46 0,25 1,79 0,17 0,84 -2,08 0,72 0,31 0,30 

Corem Prop. 
Group 

   -0,72 1,63 3,46 0,47 1,17 -0,14 

Diös 2,55 -3,95 0,64 2,44 0,45 0,53 0,22 0,41 0,03 

Fabege 0,94 3,50 5,87 1,26 -1,03 0,00 0,39 1,56 -0,03 

Fast. Balder 0,92 -0,20 0,82 0,48 -0,33 -2,61 -0,27 -0,17 0,03 

Fastighetspartner 0,43 -0,55 -1,82 0,02 -1,05 -0,11 0,63 -0,35 0,04 

HEBA -1,88 3,23 0,02 -0,64 -2,04 1,91 0,66 0,18 -0,1 

Hufvudstaden -0,88 2,42 0,38 0,90 1,22 -0,43 0,15 0,54 0,01 

Klövern -2,38 2,24 4,93 0,36 -0,48 -0,71 0,07 0,58 0,03 

Kungsleden 0,38 -1,38 7,04 -0,50 0,26 -2,02 -0,26 0,50 -0,28 

Sagax 1,13  2,61 -0,77 2,02 -0,01 5,23 1,46 0,04 

Wallenstam -0,18 -1,79 -0,31 -1,20 2,09 -0,37 0,48 -0,18 0,03 

Wihlborgs -5,24 0,78 8,42 -2,29 0,39 2,11 -0,44 0,53 0,01 

Tabell 5. Kursrörlighet i procent för skogsbranschen. 

5.9.1 Mann-Whitney U-test med normal approximation 

Av detta test kan det utläsas att u-värdet för antalet extremår är 918,5 och att u-värdet 

för övriga år är 1 211,5. Eftersom väntevärdet är 1065 och variansen 18105, ger detta 

ett Z värde på -0,0081193. Detta motsvarar en förklaringsgrad för ett statistiskt 

samband på mindre än 50 %. Således kan det inte ses att medelvärdet i kursrörlighet vid 

årsbokslut då störst orealiserad värdeförändring redovisas är större än för övriga år i 

fastighetsbranschen.  
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5.10 Kursrörlighet i skogsbranschen 

Utifrån tabell 6 framkommer att aktiekurserna vanligtvis har en större rörlighet under 

de dagar då publicering av finansiella rapporter sker i jämförelse med samtliga dagar. År 

2011 utmärker sig eftersom en majoritet av företagen visar en positiv förändring av 

kursrörlighet. Det kan urskiljas ett extremvärde för Bergs Timber år 2012. Till skillnad 

från övriga företag kan det utläsas att aktien för SCA har generellt en positiv rörlighet för 

undersökningsperioden. 

Procentuell 
förändring per 

årsbokslut 
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Medelvärde 
alla årsbokslut 

Medelvärde 
alla aktiedagar 

Bergs Timber 0,51 7,77 -1,94 -0,13 0,88 1,27 -64,29 -7,99 -0,08 

Holmen -0,70 -0,84 -0,03 0,66 -2,09 -0,01 -0,60 -0,51 -0,01 

SCA 0,61 0,61 2,66 0,67 -2,12 1,20 0,55 0,59 0,01 

Stora Enso -2,71 -0,39 -4,76 -0,75 -0,68 3,76 -0,47 -0,86 -0,01 

Tabell 6. Kursrörlighet i procent för skogsbranschen. 

5.10.1 Mann-Whitney U-test  

Av detta test kan det utläsas att u-värdet för antalet extremår är 123,5 och att u-värdet 

för övriga år är 36,5. Då det kritiska värdet är 41 och det minsta u-värdet är 36,5 innebär 

detta att testet påvisar en skillnad i medelvärde mellan de två populationerna. För 

fullständig uträkning, se bilaga 4. 

Med ett konfidensintervall på 95 % kan det statistiskt säkerställas att medelvärdet i 

kursrörlighet vid årsbokslut då störst orealiserad värdeförändring redovisas är större 

än för övriga år i skogsbranschen.  
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6 ANALYS  

I analysavsnittet kommer resonemang med hjälp av tidigare nämnda teorier att 

genomföras kring de resultat som undersökningen genererat. Först diskuteras 

värderingshierarki, sedan kategorier av värderare, periodiseringar i kvartal fyra, samt 

omvärdering i förhållande till marknaden. Slutligen analyseras hur ovanstående variabler 

påverkat aktiepriser. 

 

6.1 Skillnader i värderingsnivå i fastighets- och skogsbranschen 

Av undersökningens resultat framkommer att kategori av värderingsnivå inte skiljer sig 

betydligt branscherna emellan. För att fastställa det verkliga värdet används 

huvudsakligen kassaflödesanalyser, vilket motsvarar nivå 3 i värderingshierarkin (IFRS 

13, 2013). Anledningen till värdering enligt denna nivå kan liknas vid Lorentzons (2011) 

argument om att fastigheter och skog anses vara komplexa ur värderingssynpunkt, och 

att det krävs ett visst mått av subjektivitet för att fastställa dessa tillgångars värde. 

Komplexiteten beror på att marknaderna anses vara illikvida samt att tillgångarna ägs 

under längre perioder. Därmed är det olämpligt att använda marknaden som grund för 

att värdera tillgångarna vilket gör att en teoretisk värderingsmetod, så kallad “mark-to-

model”, används (Lorentzon, 2011). Handlingsfriheten som innefattas i denna metod 

medför också en möjlighet till resultatmanipulering i värderingen (Barlev och Haddad, 

2003; Laux och Leuz, 2009). 

 

Utifrån resultatet i undersökningen kan det dock diskuteras om fastighetsbranschen 

uteslutande använder nivå 3 i värderingshierarkin. Uppgifterna är något tvetydiga 

huruvida den värderingsmetod som några företag använder kan klassificeras som nivå 3 

eller en högre nivå. Det som skiljer dessa företag från de övriga i branschen är att de 

baserar sina antaganden i kassaflödesanalyserna i enlighet med nivå 2 och genomför 

utöver detta vissa justeringar med hänseende till unika attribut för fastigheterna. Nivå 2 

är, till skillnad från nivå 3, närmare syftet med värdering till verkligt värde då detta 

innebär en närmare uppskattning av tillgångarnas marknadspris (IFRS 13, 2013). 
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6.2 Kategori av värderare 

Den andra variabeln som är aktuell för studien är om värderingen av tillgångarna utförs 

internt eller externt. Till skillnad från IAS 41, innefattar IAS 40 upplysningskrav att 

företag måste redogöra för detta (IAS 40, 2013; IAS 41, 2013). Resultatet av studien 

påvisar att interna värderingar är vanligast förekommande under de tre första kvartalen 

för samtliga år inom fastighetsbranschen. Detta skulle kunna tyda på att företagen väljer 

att genomföra interna värderingar för att ha möjlighet till att manipulera resultatet. Det 

kan dock finnas andra anledningar till valet av intern värdering. I enlighet med Heaths 

(2009) resonemang kan det istället finnas olika preferenser mellan agent och principal, 

vilket gör att publicering av årsbokslut prioriteras framför kvartalsrapporterna. En 

anledning till användande av intern värdering kan vara att företaget upplever sig ha 

tillräcklig kunskap för att genomföra en korrekt värdering. Dessutom kan det av både 

ledning och intressenter upplevas vara ett kostnadseffektivt alternativ för 

koncernredovisning i kvartalsrapporter, som gynnar båda parter.  

 

Den renodlade externa värderingen, extern kontroll och kombinationer av intern och 

extern värdering förekommer i högre grad i kvartal fyra för samtliga företag i 

fastighetsbranschen. Detta kan innebära att företagen vid dessa tillfällen prioriterar att 

en oberoende part värderar fastighetsbestånden. Jensen och Meckling (1976) nämner 

att ett effektivt sätt att kontrollera att agenten handlar i principalens intresse är att 

anlita en oberoende part, vilket minskar den informationsasymmetri som råder mellan 

agenten och principalen. Användning av externa värderare kan således vara ett sätt att 

minska risken för resultatmanipulering vilket leder till intressenter som till exempel 

aktieägare inte vilseleds och kan fatta korrekta beslut. Det är svårt att avgöra huruvida 

den externa kontrollen är ett sätt att få in en oberoende värdering eller om det 

huvudsakliga syftet med detta är att legitimera sina handlingar, då det slutgiltiga 

bestämmandet ändå görs internt. 

 

Trots att IAS 41 uppmuntrar till att inkludera information angående tillvägagångssättet 

för värdering av biologiska tillgångar, saknar standarden ett upplysningskrav gällande 

redogörelser av extern och intern värdering (IAS 41, 2013). Resultatet från studien visar 

att sådana upplysningar saknas för hela skogsbranschen. Med anledning av att 

information utelämnas finns det svårigheter med att avgöra i vilken grad extern 
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värderingsmetod förekommer. Det kan anses vara förvånande att skogsbranschen inte 

använder extern värdering, då investerare borde efterfråga en legitimering av 

företagens beräkningar av tillgångarnas värde för att minska både 

informationsasymmetrin och möjlighet till resultatmanipulering. 

 

6.3 Tidpunkt för justering av verkligt värde 

Enligt IAS 40 och IAS 41 ska förändringarna i verkligt värde redovisas i de perioder som 

de uppkommer (IAS 40, 2013; IAS 41, 2013). Av denna anledning bör justeringar av 

verkligt värde vara oberoende och således bör periodiseringen av den största 

omvärderingen ske slumpvis under året. Resultatet i denna undersökning påvisar dock 

motsatsen. Mann-Whitney U-testen visade på att kvartal fyra redovisas signifikant över 

det förväntade slumpmässiga värdet på 25 % för både fastighetsbranschen och 

skogsbranschen. Utifrån beräkningarna i bilaga 1 och bilaga 2 kan det urskiljas att det 

inte finns ett enda år som de båda branscherna redovisar under 25 % av de största 

orealiserade värdeförändringarna i kvartal fyra. Detta kan i enlighet med Das et als. 

(2009) resonemang anses som ett icke slumpmässigt beteende eftersom 

resultatmanipulering i form av periodiseringar ökar i samband med årsbokslut. Vid 

denna tidpunkt kan ledningen ha incitament till att periodisera intäkter för att motsvara 

olika intressenters förväntningar eftersom belöningssystem ofta utgår från prestationer 

relaterat till årsresultat (Dechow och Schrand, 2004; Kasznik, 1999). 

 

6.4 Justering av verkligt värde i förhållande till marknadspris 

En företeelse som är av vikt att belysa är de betydande negativa justeringarna av 

orealiserade värden som förekommer i fastighetsbranschen år 2008 och 2009; detta 

trots att marknaden under samma period påvisar en ökning av fastighetsprisindex. Då 

Lorentzons (2011) studie visar att den svenska fastighetsbranschen i likhet med IFRS 13 

anser att ett verkligt värde motsvarar marknadspriset på tillgången, bör marknadspriser 

återspeglas i de orealiserade värdeförändringarna. Av resultatet framkommer det att så 

inte är fallet, vilket kan vara en indikation på att big bath accounting förekommer. 

Anledningen till nedskrivningarna motiverade företagen med den finansiella oron i 

samhällsekonomin. Att det kan anses vara acceptabelt att göra nedskrivningar när det 

råder finansiell oro i omvärlden är i linje med det Dechow och Sloan (1991) nämner som 

en indikation till big bath accounting. Företeelsen att samtliga fastighetsföretag under 
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denna period genomför justeringar som är negativa för att senare överträffa 

fastighetsprisindex är ett beteende som överensstämmer med big bath accounting. Det 

kan dock finnas andra faktorer som förklarar nedskrivningarna (Healy och Wahlen, 

1999). Den egentliga förändringen i marknadspris kan vara svår att identifiera under 

perioder av ekonomisk oro, vilket gör att de stora nedskrivningarna kan vara en 

försiktighetsåtgärd från fastighetbranschen sida.  

 

I resultatet av undersökningen går det inte att urskilja något mönster om 

skogsbranschen följer prisutvecklingen på marknaden. Detta kan relateras till 

Lorentzons (2011) studie som visar på att delar av branschen inte anser att verkligt 

värde är ett mått på marknadens pris på skog, utan istället benämner sina redovisade 

värden som “IAS-värden”. Detta är en direkt konstrast till syftet med värdering till 

verkligt värde enligt IFRS 13, och skulle kunna bero på uppfattningen om att IAS 41 inte 

är tillämplig på växande skog i Sverige (Lorentzon, 2011). De olika beteenden som kan 

observeras i respektive bransch när det gäller justering av orealiserade värden i 

förhållande till förändringar på marknaden motstrider vissa slutsatser av Lorentzon 

(2011) studie. Enligt den studien eftersträvar skogsbranschen ett samarbete för att 

underlätta jämförbarheten mellan företagen. Detta är oförenligt med resultaten i denna 

undersökning som visar på att företagen i skogsbranschen har ett icke enhetligt 

beteende vid justeringar av orealiserade värden; i synnerhet då ett bolag konsekvent 

redovisar en motsatt omvärdering i förhållande till marknaden. Att skogsföretagen inte 

agerar enhetligt trots att de uttalat ett samarbete skulle kunna leda till en ytterligare 

minskad jämförbarhet mellan skogsföretagen. Detta skulle kunna leda till att 

intressenter vilseledas och bör tolka redovisad information mer restriktivt.  

 

Till skillnad från skogsbranschen visar fastighetsbranschen ett mer enhetligt beteende 

vid justeringar av orealiserade värden. Detta resultat är anmärkningsvärt med 

anledning av att Lorentzon (2011) hävdar att det inom fastighetsbranschen inte sker 

något öppet samarbete, utan beskriver beteendet som en ömsesidig bevakning av 

konkurrenter. Att företagen i fastighetsbranschen uppvisar ett liknande agerande kan 

bero på att standarden IAS 40 är lättare att tolka då den är specifikt anpassad till 

förvaltningsfastigheter, till skillnad från IAS 41 som anger principer för redovisning av 

flera kategorier av biologiska tillgångar.  
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Fastän resultatet i denna undersökning i viss mån indikerar på att resultatmanipulering 

förekommer, finns det problem med att bevisa detta eftersom det är intentionen bakom 

beslutet som avgör om så är fallet (Dechow och Schrand, 2003; Healy och Wahlen, 1999) 

Eftersom intentionen bakom agerandet har en inbyggd problematik med att studeras 

närmare, finns det svårigheter med att fastställa att undersökningen visar på en 

förekomst av resultatmanipulering. 

 

6.5 Aktiemarknadens reaktion i förhållande till branschernas 

agerande 

I enlighet med Famas (1969) utveckling av den effektiva marknadshypotesen bör 

information återspeglas i aktiepriset. Tidigare forskning påvisar att aktiemarknader 

generellt har en semi-stark effektivitet (Brooks och Ferreira, 2000), och att den reagerar 

på information rörande resultat och eget kapital (Hassel et al., 2005). Därför förväntades 

det i denna undersökning att kursrörligheten är större de år branscherna redovisar 

stora orealiserade värdeförändringar. Vidare förväntades att fastighetsbranschens 

kursrörlighet är större än skogsbranschens på rapportdagar, med anledning av att IAS 

40 innefattar fler upplysningskrav än IAS 41 (IAS 40; IAS 41). Inom fastighetsbranschen 

går det inte att statistiskt säkerställa att kursrörligheten är större under de år branschen 

som helhet påvisar stora positiva orealiserade värdeförändringar. Detta samband kan 

istället säkerställas i skogsbranschen, där aktiemarknaden reagerar i en större 

utsträckning på de omfattande orealiserade värdeförändringar som redovisas under 

2007 och 2011 än andra år. Dessa resultat stämmer delvis överens med de 

förväntningar som presenterades tidigare.  Dock visade testen på att aktier för 

skogsbranschen ger större kursrörlighet än aktier i fastighetsbranschen på 

rapportdagar under år med stora orealiserade värdeförändringar.  

 

Det finns dock svårigheter med att påvisa att aktiemarknaden reagerar på den 

information som publiceras av företaget eller om det finns andra faktorer som påverkat 

kursrörligheten. Detta analyseras även av Bengtsson (2008) som visar att 

aktiemarknaden reagerar i högre grad på information som kommer från utomstående 

än finansiella rapporter som offentliggörs av företagen. Enligt Healy och Wahlen (1999) 

kan en utebliven reaktion bero på att aktiemarknaden förväntar sig en viss del 
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resultatmanipulering av finansiella rapporter, vilket medför att investerare inte blir 

påverkade av försöken till resultatmanipulering.  Då det finns skillnader i aktierörlighet 

mellan branscherna kan det i linje med Bondt och Thaler (1985) tolkas som att 

investerare inte använder all den information som finns att tillgå vilket gör att 

marknaden kan anses vara effektiv men att dessa snedvridningar härstammar från 

investerarna. Trots att Laux och Leuz (2009) nämner att det inte finns empiriska bevis 

för att investerare förbiser poster i årsredovisningen, kan det fortfarande finnas 

oklarheter då informationen av värderingen till verkligt värde inte framgår tydligt i 

resultat eller balansräkning. 
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7 SLUTSATS 

Denna studie ämnade undersöka hur fastighetsbranschen och skogsbranschen använder 

respektive standard IAS 40 och IAS 41 vid värdering av tillgångar och om det finns det 

indikationer på att resultatmanipulering förekommer. Utifrån undersökningen 

framkommer det att båda branscherna använder i huvudsak värderingsmetoder som 

innefattar en hög grad av subjektivitet. IAS 40 innehåller dock fler krav på lämnande av 

upplysningar än IAS 41, vilket kan leda till att intressenter till företag i 

fastighetsbranschen är mer informerade gällande värderingen av tillgångar. Båda 

branscher använder den handlingsfrihet som verkligt värde ger trots skillnader i 

upplysningskrav, och periodiserar största orealiserade förändringarna i verkligt värde i 

samband med årsbokslut. Detta skulle kunna tyda på att resultatmanipulering 

förekommer. Den största skillnaden mellan branscherna föreligger istället hur väl dessa 

orealiserade värdeförändringar följer förändringar i marknadspris. Fastighetsbranschen 

genomför år 2008-2009 omfattande nedskrivningar vilket efterföljs av stora 

uppskrivningar. Detta indikerar ett agerande som skulle kunna liknas vid big bath 

accounting. Skogsbranschen som helhet följer inte förändringar i marknadspris vid 

värderingen, förvånande är att de inte heller påvisar ett enhetligt beteende då tidigare 

forskning har belyst ett samarbete inom branschen. Det kan således konstateras att det 

finns indikationer på att resultatmanipulering förekommer i viss mån inom båda 

branscherna, men det finns svårigheter med att avgöra om dessa ageranden är 

resultatmanipulering då detta beror på intentionen bakom besluten. Att genomföra 

betydande nedskrivningar skulle kunna vara en försiktighetsåtgärd i ett instabilt 

finansiellt läge vars syfte är att gynna och inte vilseleda intressenter. 

 

Vidare studerades om stora skillnader mellan positiva orealiserade värdeförändringar i 

förhållande till förändringar i marknadspris har en påverkan på aktiemarknaden. 

Slutsatsen som kan dras av detta är att aktiemarknadens reaktion i form av 

kursrörlighet ökar i samband med publicering av årsbokslut. I vilken grad orealiserade 

värdeförändringar ger större reaktioner på aktiemarknaden finns det dock svårigheter 

med att avgöra, då de statistiska testen endast påvisar detta i skogsbranschen. Detta 

skulle kunna relateras till den minskade jämförbarheten mellan företagen i 

skogbranschen. Det kan dock finnas andra faktorer förutom publicering av rapporter 



41 
 

som kan påverka kursrörligheten. Huruvida intressenter borde vara mer restriktiva i sin 

tolkning av denna typ av redovisad information är därmed svår att fastställa. 

 

Som tidigare nämnts är antalet aktörer inom de två svenska branscherna begränsat 

vilket har lett till restriktioner i utformningen av uppsatsens tillvägagångssätt. Detta 

medför att slutsatsernas generaliseranden till en större population utifrån denna studie 

kan vara direkt missvisande. Studiens resultat belyser istället de tendenser som kan ses 

i dessa två branscher i Sverige.  

 

7.1 Förslag till vidare forskning 

 Med hänsyn till de slutsatser som denna undersökning har resulterat i är det av 

intresse att undersöka om dessa kan anses vara generaliserbara inom 

skogsbranschen och fastighetsbranschen i andra länder. Detta skulle kunna 

genomföras med statistiska tester på ett större urval.  

 

 Redovisad information granskas av revisorer och deras roll som oberoende part 

har varit föremål för diskussion. I värderingen av tillgångar är det därmed 

relevant att undersöka revisorns inverkan på de slutligen rapporterade siffrorna. 

Är fastighets- och skogsbranschen i Sverige så pass liten och värderingen av 

tillgångar så komplex att det finns svårigheter med att hitta tillräcklig kompetens 

för att genomföra en oberoende granskning?  
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BILAGA 1 

Mann-Whitney U-test genomförs mellan dessa två populationer: 

Slumpmässig: största värdeförändringen sker slumpmässigt i kvartal fyra (sannolikhet= 

¼) under hela undersökningsperioden ¼ = 0,25. 

Fastighetsbranschen: andel av branschen som redovisar största värdeförändringen i 

kvartal fyra under hela undersökningsperioden. 

År Slumpmässig Fastighetsbranschen 

2006 0,25 0,40 

2007 0,25 0,43 

2008 0,25 0,57 

2009 0,25 0,60 

2010 0,25 0,60 

2011 0,25 0,60 

2012 0,25 0,71 

 

P = 0,05 

Kritiskt värde för minsta U-värdet = 8 

Resultat:                         = 49               = 0  

0<8 

Med ett konfidensintervall på 95 % föreligger det skillnader mellan populationerna. 
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BILAGA 2 

Mann-Whitney U-test genomförs mellan dessa två populationer: 

Slumpmässig: största värdeförändringen sker slumpmässigt i kvartal fyra (sannolikhet= 

¼) under hela undersökningsperioden. 

Skogsbranschen: andel av branschen som redovisar största värdeförändringen i kvartal 

fyra under hela undersökningsperioden. 

År Slumpmässig Skogsbranschen 

2006 0,25 0,25 

2007 0,25 0,25 

2008 0,25 0,75 

2009 0,25 0,75 

2010 0,25 0,75 

2011 0,25 0,75 

2012 0,25 0,75 

 

P = 0,05 

Kritiskt värde för minsta U-värdet = 8 

Resultat:             = 7                     = 42 

 

7<8 

Med ett konfidensintervall på 95 % föreligger det skillnader mellan populationerna.  
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BILAGA 3 

Mann-Whitney U-test (normal approximation) utförs mellan följande två populationer: 

Extremår: Aktierörlighet 2010 och 2011 årsbokslut för samtliga företag i 

fastighetsbranschen. 

Övriga år: Aktierörlighet: 2006 till 2009 samt 2012 för samtliga företag i 

fastighetsbranschen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

u-värden: 

          = 918,5                   = 1 211,5 

E(u) = 1065 

Var(u) = 18105 

U = 918,5 

Z = -0,008119304 

Förklaringsgraden av ett samband   50 % 

Ingen skillnad kan ses mellan populationerna.  

 

 

 

Övriga år 

-5,24 -0,44 0,26 0,72 2,42 

-3,95 -0,31 0,36 0,78 2,44 

-2,38 -0,27 0,38 0,82 2,55 

-2,29 -0,26 0,38 0,88 2,61 

-1,88 -0,2 0,39 0,88 3,23 

-1,82 -0,18 0,42 0,9 3,5 

-1,79 0,02 0,43 0,92 4,93 

-1,38 0,02 0,46 0,94 5,23 

-1,2 0,04 0,47 1,13 5,87 

-0,88 0,07 0,48 1,26 7,04 

-0,77 0,14 0,48 1,26 8,42 

-0,72 0,15 0,63 1,64  

-0,64 0,17 0,64 1,79  

-0,55 0,22 0,66 1,94  

-0,5 0,25 0,72 2,24  

Extremår 

 -2,61 0,26 

-2,08 0,39 

-2,04 0,45 

-2,02 0,53 

-1,05 0,57 

-1,03 0,63 

-0,74 0,84 

-0,71 0,97 

-0,48 1,22 

-0,43 1,63 

-0,37 1,91 

-0,33 2,02 

-0,11 2,09 

-0,01 2,11 

0 3,46 
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BILAGA 4 

Mann-Whitney U-test genomförs mellan följande populationer: 

Extremår: Aktierörlighet 2007 och 2011 årsbokslut för samtliga företag i 

Skogsbranschen. 

Övriga år: Aktierörlighet: 2006, 2008 till 2010 samt 2012 för samtliga företag i 

Skogsbranschen. 

 

 

 

 

 

 

P = 0,05 

Kritiskt värde för minsta U-värdet = 41 

Resultat:           = 123,5                    = 36,5 

36,5<41 

Med ett konfidensintervall på 95 % föreligger det skillnader mellan populationerna.  

 

Övriga År 

-64,29 -0,47 

-4,76 -0,13 

-2,71 -0,03 

-2,12 0,51 

-2,09 0,55 

-1,94 0,61 

-0,75 0,66 

-0,7 0,67 

-0,68 0,88 

-0,6 2,66 

Extremår 

 -0,84 

-0,39 

-0,01 

0,61 

1,2 

1,27 

3,76 

7,77 


