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Sammandrag 

Uppsatsen undersöker hur väl resultat och bokförda värden förklarar marknadsvärde och 

avkastning för bolag noterade på Stockholmsbörsen under perioden 1999-2017. Vidare 

undersöker uppsatsen om värderelevansen av resultat och bokförda värden skiljer sig mellan 

hög- och lågteknologiska bolag samt om införandet av IFRS har påverkat värderelevansen. 

Justerad förklaringsgrad för tre regressionsmodeller används för att undersöka 

värderelevansens förändring över tid. Undersökningen visar att värderelevansen av resultat 

har minskat. Värderelevansen av bokförda värden av tillgångar och skulder, samt av resultat 

och bokfört värde av eget kapital kombinerat, har ökat. Alla tre modellerna visar, förutom i 

ett fall, på högre värderelevans för högteknologiska bolag än för lågteknologiska bolag. Vid 

en jämförelse av perioden innan införandet av IFRS och perioden efter har värderelevansen 

av resultat minskat, medan värderelevansen av bokförda värden, samt av resultat och bokfört 

värde av eget kapital kombinerat, ökat under samma tidsperiod.  

Nyckelord: värderelevans, immateriella tillgångar, IFRS, Stockholmsbörsen, FoU, 

investerare. 

Abstract 

This thesis examines the explanatory power of earnings and book values for  

market value and stock return for firms noted on the Nasdaq Stockholm exchange during the 

period 1999-2017. Further, this thesis examines if the value-relevance of earnings and book 

values differs between high-tech and low-tech firms, and if the implementation  

of IFRS has affected the value-relevance. The coefficient of determination of three regression 

models is used to examine the change in value-relevance over time. The examination shows 

that the value-relevance of earnings has declined. The value-relevance of book values  

of assets and liabilities, and of earnings and book value of equity, have increased. All three 

models show, except in one case, higher value-relevance for high-tech firms than for low-

tech firms. A comparison of the periods before and after the implementation of IFRS shows  

that the value-relevance of earnings has declined, while the value-relevance of book values,  

and of earnings and book values combined, have increased.  

Keywords: value-relevance, intangible assets, IFRS, Nasdaq Stockholm, R&D, investors. 
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1. Inledning 

I det här avsnittet definieras det problem som ska undersökas utifrån en genomgång av 

tidigare forskning. Här presenteras även uppsatsens syfte och dess potentiella teoretiska och 

praktiska bidrag.  

1.1 Bakgrund 

Finansiella rapporter är ett viktigt verktyg för företag och används för att kommunicera 

finansiell information till olika intressenter. Kvaliteten på dessa rapporter är viktig för bland 

annat investerare, eftersom de innehåller värdefull information om företagets intäkter, 

kostnader, tillgångar och skulder. För att dessa rapporter ska vara till nytta för investerare 

måste informationen både spegla företagets prestation idag och kunna användas för att 

uppskatta företagets prestation i framtiden, det vill säga att informationen ska vara 

värderelevant. 

En allmän uppfattning om att värderelevansen i finansiella rapporter hade minskat ledde till 

att det under 1990-talet publicerades ett flertal studier kring värderelevansen av resultat och 

bokförda värden hos framför allt amerikanska bolag (Francis och Schipper, 1999; Lev och 

Zarowin, 1999; Collins, Maydew och Wiess, 1997; Ely och Waymire, 1999). Studierna 

undersöker längre tidsperioder som sträcker sig över andra halvan av 1900-talet, och kommer 

fram till att värderelevansen av resultat har minskat medan värderelevansen av bokförda 

värden har ökat (Francis och Schipper, 1999; Collins, Maydew och Wiess, 1997). Den 

kombinerade värderelevansen av resultat och bokförda värden har ökat något (Collins, 

Maydew och Wiess, 1997; Ely och Waymire, 1999). I motsats till ovanstående resultat finner 

Lev och Zarowin (1999) att värderelevansen av både resultat, kassaflöden och bokförda 

värden har minskat för amerikanska bolag.  

För att sammanfatta forskningsläget om värderelevans hos amerikanska bolag under andra 

halvan av 1900-talet räcker det att blicka mot Francis och Schippers slutsats, att det finns 

“blandade bevis för om finansiella rapporter har förlorat värderelevans under perioden 

1952-1994” (Francis och Schipper 1999, s. 350). Senare studier av bolag noterade på 

nordiska börser visar att värderelevansen av resultat och bokförda värden är oförändrad eller 

kanske har ökat något sedan 2000-talets början (Bogstrand och Larsson, 2012; Thinggaard 

och Damkier, 2008; Gjerde, Knivsflå och Sættem, 2011).  
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Det finns flera föreslagna anledningar till en eventuell förändring av värderelevansen. Dessa 

anledningar går inte helt att särskilja, utan påverkar och går i varandra. En orsak till en 

minskning av värderelevansen av bokförda värden är förändring i företagens verksamhet 

(Lev och Zarowin, 1999). Värderelevansen kan även skilja sig mellan olika tidsperioder med 

olika rådande ekonomiska kontexter, i form av investeringsnivåer och tillväxtförväntningar 

(Beisland och Hamberg, 2013). Geografiska faktorer spelar också roll, till exempel för att 

redovisningstraditioner skiljer sig åt mellan olika regioner. Slutligen har införandet av det 

internationella redovisningsregelverket International Financial Reporting Standards (IFRS) 

inom EU år 2005 haft en positiv påverkan på värderelevansen, åtminstone för skandinaviska 

bolag (Bogstrand och Larsson, 2012).  

1.2 Problemformulering 

Trots en del motstridiga resultat visar tidigare forskning inom värderelevansområdet på en 

trend för hur värderelevansen av resultatmåttet har minskat samtidigt som värderelevansen av 

bokförda värden har ökat över tid. Dock är många av undersökningarna publicerade på 

1990-talet och bygger till stor del på data från amerikanska bolag. Slutet av 1990-talet till 

början av 2000-talet är en intressant tidsperiod ur ett värderelevansperspektiv. Inte minst för 

att högteknologiska bolag (med större andel immateriella tillgångar) har blivit ännu vanligare 

de senaste 25 åren i och med internets framväxt, den höga förändringstakten i samhället och 

den pågående digitaliseringen.  

Ali och Hwangs (2000) resultat, att det finns landspecifika faktorer som påverkar 

värderelevansen, ger stöd till att det är relevant att göra land- eller regionspecifika 

undersökningar av värderelevans, i det här fallet för bolag noterade på Stockholmsbörsen, 

istället för att anta att värderelevansen skulle vara likartad mellan olika regioner.  

Det är även intressant att undersöka hur införandet av IFRS har påverkat värderelevansen.  

En konsekvens av att värderelevansen av viss finansiell information minskade fram till slutet 

av 1900-talet är att det infördes åtgärder, som forskning och policys med syfte att förbättra 

den finansiella rapporteringen och förändra den rapporteringsmodell som användes (Francis 

och Schipper 1999, s. 320). Den förbättrade rapporteringen kan ha påverkat värderelevansen 

av finansiell information. Eftersom merparten av tidigare värderelevansstudier har fokuserat 

på perioder innan 2005 är det intressant att undersöka hur värderelevansen har förändrats från 

2005 till idag.  
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Därför är det motiverat att undersöka hur värderelevansen för bolag noterade på 

Stockholmsbörsen har förändrats från slutet av 1990-talet fram till idag, både generellt och 

för bolag med hög- respektive låg andel immateriella tillgångar.  

1.3 Syfte 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur väl resultat och bokförda värden förklarar avkastning 

och marknadsvärde för bolag noterade på Stockholmsbörsen under perioden 1999-2017. 

Uppsatsen undersöker även om värderelevansen av resultat och bokförda värden skiljer sig 

mellan hög- och lågteknologiska bolag, samt om införandet av IFRS har påverkat 

värderelevansen.  

1.4 Disposition 

I detta inledande avsnitt introduceras det problem som skall undersökas mot bakgrund av 

tidigare forskning. Härnäst presenteras de teoretiska perspektiv och begrepp samt de 

hypoteser som ligger till grund för undersökningen. I metodavsnittet beskrivs de modeller 

som används för att undersöka värderelevansen och testa hypoteserna. Där presenteras även 

populationen som undersöks, datainsamlingen samt hur de teoretiska begreppen har 

operationaliserats. I resultatavsnittet presenteras resultaten från regressionerna för samtliga 

år, för hög- och lågteknologiska bolag samt för perioderna före och efter införandet av IFRS. 

Därefter fastställs om hypoteserna kan accepteras utifrån resultaten av undersökningen. 

Avslutningsvis presenteras och diskuteras undersökningens slutsatser.  
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2. Teori 

I det här avsnittet presenteras de teoretiska perspektiv och begrepp i form av värderelevans, 

de olika måtten på marknadsvärde och bokförda värden, införandet av IFRS samt 

skillnaderna mellan hög- och lågteknologiska bolag, vilket sedan mynnar ut i de hypoteser 

som ligger till grund för undersökningen.  

2.1 Värderelevans 

Värderelevansforskning handlar om att undersöka sambandet mellan en beroende variabel 

som är kopplad till aktiepriset (pris, avkastning eller onormal avkastning) och flera oberoende 

redovisningsvariabler (Beaver, 2002). Redovisade mått anses vara värderelevanta om de är 

signifikant kopplade till den beroende variabeln. Tidigare forskning om värderelevans  

(bl.a. Francis och Schipper, 1998; Collins, Maydew och Weiss, 1997) har till exempel 

undersökt hur redovisningsvariabler som resultat, tillgångar och skulder påverkar 

aktiekursen.  

I tidigare forskning finns flera föreslagna anledningar till en eventuell förändring av 

värderelevansen. De påverkar varandra och överlappar varandra och är därför svåra att helt 

skilja åt. En möjlig orsak till en minskning av värderelevansen av bokförda värden är 

förändring i företagens verksamhet (Lev och Zarowin, 1999). Denna förändring drivs av 

bland annat forskning- och utvecklingskostnader (FoU), samt att redovisningsstandarderna 

inte håller jämna steg med omvandlingen till en mer högteknologisk och serviceorienterad 

global ekonomi. Den nya ekonomin medför en högre andel immateriella tillgångar, som i sin 

tur inte återspeglas i bolagens finansiella redovisning. 

Värderelevansen kan skilja sig mellan olika tidsperioder eftersom den rådande ekonomiska 

kontexten, i form av investeringsnivåer och tillväxtförväntningar, kan påverka 

värderelevansen (Beisland och Hamberg, 2013). Värderelevansen av flera traditionella 

redovisningsmått minskade under det sena 1990-talet (den så kallade New Economic Period, 

med upptakten till it-bubblan) och det finns stöd för att den perioden skiljer sig från tidigare 

perioder (Core, Guay och Buskirk, 2003). Samma period har även undersökts av Morris och 

Alam (2012), som fann att värderelevansen av redovisningsinformation minskade under 

perioden innan it-bubblan sprack, och ökade för perioden som följde.  
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Geografiska faktorer kan påverka värderelevansen eftersom redovisningstraditioner kan skilja 

sig åt mellan regioner och införandet av nya (regionala) redovisningsstandarder har en positiv 

påverkan på värderelevansen av resultat och bokförda värden. På grund av landspecifika 

faktorer, som till stor del ligger utanför bolagen, varierar värderelevansen mellan länder (Ali 

och Hwang, 2000). Senare studier av den nordiska marknaden kommer fram till resultat som 

skiljer sig från tidigare studier. Till exempel har värderelevansen för bolag i Danmark under 

perioden 1983-2002 inte minskat, utan är oförändrad (Thinggaard och Damkier, 2008). 

Värderelevansen av resultat och bokförda värden för norska bolag mellan 1965-2004 har inte 

heller minskat (Gjerde, Knivsflå och Sættem, 2011). Det har skett en signifikant ökning av 

värderelevansen för skandinaviska bolag efter införandet av det internationella 

redovisningsregelverket IFRS år 2005 (Bogstrand och Larsson, 2012). För bolag noterade på 

Stockholmsbörsen påverkar möjligheten att aktivera värdefulla resurser värderelevansen av 

redovisningsinformationen (Beisland och Hamberg, 2013). Aktivering innebär att en utgift 

inte kostnadsförs direkt utan istället tas upp som en tillgång i balansräkningen och skrivs av 

över tid. 

2.2 Resultat och aktiepris 

Ett bolags resultat är nettot av dess intäkter och kostnader under en räkenskapsperiod och är 

därmed ett mått på bolagets prestation. Det går att använda resultatmåttet, som fångar en stor 

del av den redovisningsinformation som finns tillgänglig för ett företag, för att säga något om 

aktiepriset (Ball och Brown, 1968). Aktiepriset är ett annat mått på bolagets prestation. Det är 

nära kopplat till både avkastning och marknadsvärde av eget kapital och sätts på marknaden 

av investerare. Om resultatmåttet ska vara värderelevant behöver det finnas ett samband 

mellan resultat och aktiepris. Enligt Beaver (1998) består det sambandet av att resultatmåttet 

sammanfattar viktig information som är användbar för att förutsäga framtida resultat. 

Framtida resultat ger i sin tur viktig information för att uppskatta förväntade utdelningar, och 

förväntade framtida utdelningar bestämmer aktiepriset.  

En studie som undersöker kopplingen mellan resultat och aktiepris slår fast att det finns en 

“stark association mellan resultat och avkastning“ (Nichols och Wahlen 2004, s. 285) och att 

den starka associationen är en stor del av förklaringen till att så många olika aktörer lägger så 

stor vikt vid resultatmåttet.  
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Men trots att resultat är ett viktigt redovisningsmått har värderelevansen av resultat minskat 

för amerikanska bolag under andra halvan av 1900-talet (Francis och Schipper, 1999; Collins, 

Maydew och Wiess 1997). Flera tidigare värderelevansstudier (Beisland och Hamberg, 2013; 

Core, Guay och Buskirk, 2003; Collins, Maydew och Wiess 1997) använder sig av en 

variabel för negativa resultat eller kontrollerar effekten av negativa resultat på 

värderelevansen. Att negativa resultat oftare förekommer förklarar en del av förskjutningen 

av värderelevans från resultat till bokförda värden (Collins, Maydew och Wiess, 1997). 

Beisland och Hamberg (2013) finner att en uppdelning i negativa och positiva resultat är 

relevant för värderelevansstudier. Utifrån tidigare forskning formuleras följande hypotes: 

H1A: Värderelevansen av resultat har minskat för bolag noterade på Stockholmsbörsen under 

perioden 1999-2017. 

2.3 Bokfört värde av eget kapital, tillgångar och skulder 

Bokfört värde av eget kapital är ett företags totala värde utifrån dess bokslut, det vill säga 

värdet av bokförda tillgångar minus värdet av bokförda skulder. Ett flertal tidigare studier har 

använt sig av redovisningsvariablerna bokfört värde av eget kapital, tillgångar och skulder, 

var för sig och kombinerat, för att undersöka kopplingen till aktiepris. För amerikanska bolag 

har värderelevansen av bokförda värden ökat från 1950-talet till 1990-talet (Francis och 

Schippers, 1999; Collins, Maydew och Wiess, 1997). Den kombinerade värderelevansen av 

resultat och bokförda värden har ökat något under samma period (Collins, Maydew och 

Wiess, 1997; Ely och Waymire 1999). Besland och Hamberg (2013) använder en kombinerad 

modell med resultat och bokfört värde av eget kapital som oberoende variabler och aktiepris 

som oberoende variabel för att undersöka värderelevansen för svenska hög- och 

lågteknologiska bolag. Utifrån tidigare forskning formuleras hypoteserna på följande sätt: 

H1B: Värderelevansen av bokförda värden har ökat för bolag noterade på Stockholmsbörsen 

under perioden 1999-2017. 

H1C: Värderelevansen av resultat och bokförda värden kombinerat har ökat för bolag 

noterade på Stockholmsbörsen under perioden 1999-2017. 
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2.4 Införandet av IFRS 

Det internationella redovisningsregelverket International Financial Reporting Standards 

(IFRS) blev obligatoriskt att använda inom EU och därmed även i Sverige från och med år 

2005 (Förordning (EG) nr 1606/2002). Bogstrand och Larsson (2012) undersöker hur 

värderelevansen av resultat och bokförda värden hos skandinaviska bolag har förändrats före 

och efter införandet av IFRS. På det stora hela pekar deras resultat mot att värderelevansen 

har ökat för perioden efter 2005 jämfört med perioden innan, men det är svårt att säga om det 

beror på det nya regelverket eller på den ekonomiska utvecklingen under den undersökta 

perioden.  

Andra studier av nordiska länder pekar på att värderelevansen är oförändrad eller kanske har 

ökat något efter införandet av IFRS (Thinggaard och Damkier, 2008; Gjerde, Knivsflå och 

Sættem 2011). Gjerde, Knivsflå och Sættem (2011) finner att införandet av nya 

redovisningsstandarder har haft en positiv påverkan på värderelevansen för nordiska bolag. 

Beisland och Hambergs (2013) studie av bolag noterade på Stockholmsbörsen visar att 

möjligheten att aktivera värdefulla resurser påverkar värderelevansen av 

redovisningsinformation. Utifrån tidigare forskning kan det antas att värderelevansen av såväl 

resultat som bokförda värden har ökat efter införandet av IFRS jämfört med perioden innan. 

Utifrån tidigare forskning formuleras hypoteserna på följande sätt: 

H2A: Värderelevansen av resultat har ökat efter införandet av IFRS för bolag noterade på 

Stockholmsbörsen. 

H2B: Värderelevansen av bokförda värden har ökat efter införandet av IFRS för bolag 

noterade på Stockholmsbörsen. 

H2C: Värderelevansen av resultat och bokförda värden kombinerat har ökat efter införandet 

av IFRS för bolag noterade på Stockholmsbörsen. 
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2.5 Hög- och lågteknologiska bolag 

I den här uppsatsen används begreppen högteknologiska bolag och lågteknologiska bolag för 

att dela upp bolag med hög respektive låg andel immateriella tillgångar i två grupper. 

Uppdelningen beskrivs närmare i metodavsnittet. En immateriell tillgång är en identifierbar 

icke-monetär tillgång utan fysisk form (Törning och Drefeldt, 2018). Tidigare studier  

(bl.a. Francis och Schipper, 1999; Collins, Maydew och Wiess, 1997) visar att andelen 

immateriella tillgångar påverkar hur värderelevant bolagens redovisade information är för 

investerare. Eftersom bolag med hög andel immateriella tillgångar inte alltid redovisar dessa 

till nyttjandevärdet ligger det som är värderelevant för investerare och det som står i 

rapporterna långt ifrån varandra när det gäller högteknologiska bolag (Francis och Schipper, 

1999; Collins, Maydew och Wiess, 1997). I sin studie av amerikanska bolag kommer Francis 

och Schipper (1999) fram till att värderelevansen av bokförda värden varierar över tid för 

båda typerna av bolag och är högre hos lågteknologiska bolag än hos högteknologiska bolag 

när det gäller att förklara marknadsvärdets förändring. Värderelevansen av resultat har 

däremot varken ändrats över perioden eller skiljer sig mellan de två grupperna av bolag.  

Lev och Sougiannis (1996) visar att justeringar av resultat och bokförda värden för aktivering 

av FoU är värderelevanta för investerare och att det finns en koppling mellan FoU-kapital och 

avkastning för investerare. Ciftci, Darrough, och Mashruwala (2014) finner att 

värderelevansen av amerikanska bolags finansiella rapporter är lägre i branscher där bolagen 

har en hög andel immateriella tillgångar jämfört med branscher där bolagen har en låg andel 

immateriella tillgångar. Enligt Amir och Lev (1996) är det skillnad på vilken information som 

är värderelevant för hög- och lågteknologiska bolag. För privata (högteknologiska) 

mobiltelefonbolag är finansiell information i form av resultat, bokförda värden och 

kassaflöden inte värderelevanta. Däremot visar sig icke-finansiella mått, som tillväxt och 

marknadspenetration, ha hög värderelevans. Amir och Lev (1996) menar att 

redovisningsstandarderna inte är adekvata, eftersom värdeökande investeringar kostnadsförs 

istället för att aktiveras som tillgång hos mobiltelefonbolag.  

Beisland och Hambergs (2013) studie av svenska bolag visar att möjligheten att aktivera 

värdefulla resurser påverkar värderelevansen av redovisningsinformation. Bolag i branscher 

som påverkas av en konservativ inställning till redovisning kan i mindre utsträckning aktivera 

värdefulla resurser, vilket skapar systematiska variationer över tid i värderelevansen. 

Värderelevansen mätt i förklaringsgrad för bokfört värde av eget kapital, resultat och en 
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variabel för negativt resultat sjönk kraftigt för bolag med hög andel immateriella tillgångar 

under it-bubblan, medan värderelevansen för andra bolag inte påverkades i lika stor 

utsträckning. Utifrån tidigare forskning formuleras hypoteserna på följande sätt: 

H3A: Värderelevansen av resultat har ökat efter införandet av IFRS för både hög- och 

lågteknologiska bolag. 

H3B: Värderelevansen av bokförda värden har ökat efter införandet av IFRS för både hög- 

och lågteknologiska bolag. 

H3C: Värderelevansen av resultat och bokförda värden kombinerat har ökat efter införandet 

av IFRS för både hög- och lågteknologiska bolag. 

H3D: Värderelevansen är lägre för högteknologiska bolag än för lågteknologiska bolag. 
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3. Metod 

I det här avsnittet beskrivs den metod som används för att testa hypoteserna, den population 

som undersöks, hur datamaterialet samlas in och behandlas samt hur de teoretiska 

begreppen operationaliseras. Undersökningen använder sig av regressionsanalyser, vilket 

medför vissa antaganden kring datamaterialet. Hur dessa har hanterats beskrivs. Slutligen 

presenteras de modeller som används för att undersöka värderelevans.  

3.1 Introduktion 

Uppsatsen är en kvantitativ studie som ämnar undersöka om värderelevansen av resultat och 

bokförda värden i finansiella rapporter har förändrats över tid. Det är motiverat att använda 

en kvantitativ metod då finansiella data från börsnoterade bolag används i studien för att 

undersöka om ett samband föreligger mellan en beroende variabel som är kopplad till 

aktiepriset och flera oberoende redovisningsvariabler. Studien har en deduktiv ansats, vilket 

innebär att befintlig teori är utgångspunkten för att skapa hypoteser som innehåller 

förväntningar om resultatet. Hypoteserna behöver sedan operationaliseras för att kunna 

prövas (Bryman och Bell, 2015). 

Studien utgår från de regressionsmodeller som används av Francis and Schipper (1999). 

Modellerna är framtagna för att utvärdera hur värderelevansen av finansiella rapporter har 

förändrats över tid genom att undersöka den justerade förklaringsgraden för respektive år, 

vilket är en metod som har använts flitigt i värderelevansstudier (se t.ex. Francis och 

Schipper, 1999; Collins, Maydew och Wiess, 1997; Core, Guay och Buskirk, 2003; Beisland 

och Hamberg, 2013). De olika variablernas lämplighet har redan motiverats i teoridelen. 

Regressionsmodellerna och variablerna som används i den här uppsatsen presenteras mer 

utförligt senare i det här avsnittet, och presenteras här kort för att ge bättre förståelse för de 

motiveringar till val och avgränsningar som följer nedan. 

𝑅𝑗,𝑡 = 𝛼0,𝑡 + 𝛼1,𝑡𝛥𝑅𝐸𝑆 + 𝛼2,𝑡𝑅𝐸𝑆 + 𝛼3,𝑡𝑁𝐸𝐺_𝑅𝐸𝑆 + 𝜀𝑗,𝑡 (Modell 1) 

𝑙𝑛(𝑀𝑉𝑗,𝑡) = 𝛽0,𝑡 + 𝛽1,𝑡𝑙𝑛(𝑇𝐼𝐿𝐿𝐺𝑗,𝑡) + 𝛽2,𝑡𝑙𝑛(𝑆𝐾𝑈𝐿𝐷𝑗,𝑡) + 𝜀𝑗,𝑡 (Modell 2) 

𝑙𝑛(𝑀𝑉𝑗,𝑡) = 𝛾0,𝑡 + 𝛾1,𝑡𝑙𝑛(𝐵𝑉𝑗,𝑡) + 𝛾2,𝑡𝑅𝐸𝑆𝑗,𝑡 + 𝛾3,𝑡𝑁𝐸𝐺_𝑅𝐸𝑆𝑗,𝑡 + 𝜀𝑗,𝑡 (Modell 3) 
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Modell 1 undersöker resultatets förklaringsgrad på marknadsjusterad avkastning. Modell 2 

undersöker bokfört värde av tillgångar och skulders förklaringsgrad på aktiepris och modell 3 

är en kombinerad modell som undersöker både resultatets och bokfört värde av eget kapitals 

förklaringsgrad på aktiepris. 

Studien bygger på tre delundersökningar. Dels jämförs förklaringsgraden för resultat och 

bokförda värden för ett brett urval av bolag, för att undersöka värderelevansens förändring 

över hela tidsperioden. Dels jämförs förklaringsgraden för resultat och bokförda värden för 

högteknologiska respektive lågteknologiska bolag för att undersöka värderelevansens 

förändring över tid för respektive grupp och för att kunna göra jämförelser mellan grupperna. 

Dels jämförs förklaringsgraden för resultat och bokförda värden, både generellt och för hög- 

och lågteknologiska bolag, för två fyraårsperioder (före och efter införandet av IFRS). 

3.2 Population och urval 

Den här studien undersöker bolag noterade på Stockholmsbörsen (nuvarande Nasdaq 

Stockholm) under perioden 1999-2017. Perioden är vald för att få tillgång till tillräckligt med 

data samt att perioden ligger tillräckligt nära i tid för att vara är aktuell. Antalet företag som 

undersöks under perioden kommer att variera från år till år då företag har tillkommit på 

börsen medan andra bolag har försvunnit från börsen på grund av konkurs eller avlistning. 

Genom att även undersöka de bolag som inte är med under hela tidsperioden undviks 

survivorship bias, vilket annars skulle ha påverkat resultatet.  

Det skulle gå att argumentera för att utesluta vissa typer av bolag, som till exempel banker 

och fastighetsbolag, redan initialt. Men eftersom urvalet redan från början innefattar ett 

begränsat antal bolag och syftet är att undersöka den genomsnittliga förändringen sett över 

alla typer av bolag har det i det här skedet inte uteslutits några bolag för att de till exempel 

tillhör en specifik bransch.  
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3.3 Datainsamling 

Datainsamlingen utgick från en lista över samtliga bolag på Stockholmsbörsen mellan 

1999-2017, sammanställd av forskare på Företagsekonomiska institutionen vid Uppsala 

universitet. Data hämtades från databasen Thomson Reuters Datastream. Nödvändiga 

beräkningar för de variabler som ingår i studiens regressionsekvationer gjordes med hjälp av 

formler direkt i Datastream. Formlernas värden kontrollräknades manuellt för att säkerställa 

att de verkligen genererade den data som önskades. För att ge andra möjlighet att replikera 

studien finns alla variabler och formler tillgängliga i en bilaga till uppsatsen. Data har 

därefter överförts till Excel där ytterligare beräkningar av variabler utfördes. Data rensades 

sedan från de företag där det saknades värden och sorterades för att kunna användas i 

uppsatsens olika delundersökningar. Därefter har det sorterade datamaterialet överförts till 

det statistiska datahanteringsprogrammet Minitab för utförande av regressioner.  

All data som använts är sekundärdata och kommer från databasen Thomson Reuters 

Datastream, som innehåller sammanställda data från bolagens årsredovisningar. Det medför 

en risk för att det kan finnas fel i datamaterialet, till exempel för att värden kan ha matats in 

fel. Eftersom de data som undersöks består av tusentals värden är möjligheten att kontrollera 

samtliga i praktiken obefintlig. Det stora datamaterialet medför även att effekten av några få 

felinmatade värden på resultaten kommer att vara minimal. Datastream är dock att anses som 

en tillförlitlig källa, eftersom Thomson Reuters är en välkänd leverantör av finansiell 

information. 

3.4 Operationalisering 

Hypoteserna testas genom regressionsmodeller vilket innebär att de operationaliseras genom 

modellernas variabler. Värderelevans operationaliseras i den här studien genom förmågan hos 

resultat att förklara marknadsjusterad avkastning, samt förmågan hos resultat och bokförda 

värden av tillgångar och skulder att förklara marknadsvärdet av eget kapital. Det är en metod 

som har använts i tidigare studier inom området (se t.ex. Francis och Schipper, 1999; Collins, 

Maydew och Wiess, 1997; Ely och Waymire, 1999). Minskad värderelevans över tid mäts 

som en minskning i förklaringsgraden av finansiell information. De modeller och variabler 

som används presenteras i avsnitt 3.5.3 Modeller. 
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För att undersöka om införandet av IFRS år 2005 påverkade värderelevansen av finansiella 

rapporter poolas datan för alla företag i datamaterialet i två fyraårsperioder, en före och en 

efter införandet. Att poola data innebär i det här fallet att observationerna för alla år under 

perioden läggs i samma dataset, istället för att varje enskilt år analyseras för sig. Vissa företag 

kan frivilligt ha börjat använda sig av redovisningsstandarderna i IFRS redan 2004, och vissa 

av beräkningarna av variablerna bygger på data från året innan. Därför sträcker sig perioden 

innan införandet från 2000 till 2003, och perioden efter införandet från 2006 till 2009. 

Regressionsanalyser utförs på den poolade datan, vilket ger förklaringsgraden för de olika 

regressionerna för respektive period, både generellt och för de två grupperna av bolag. 

Förklaringsgraden för de två olika perioderna jämförs med varandra och om 

förklaringsgraden är högre för perioden efter införandet än för perioden innan ses det som en 

ökning av värderelevansen av finansiella rapporter. 

För att dela upp bolag i hög- och lågteknologiska går det att använda olika jämförelsemått, till 

exempel andelen immateriella tillgångar. Ett sätt att mäta andelen immateriella tillgångar är 

att använda FoU-kostnader som en proxy. Det går även att använda den så kallade market-to-

book-kvoten (marknadsvärde/bokfört värde av eget kapital). Francis och Schipper (1999) 

använder båda dessa mått för att dela upp bolag i två grupper som de benämner hög- och 

lågteknologiska bolag, utifrån antagandet att det finns en större andel (icke-aktiverade eller 

icke bokförda) immateriella tillgångar hos högteknologiska företag. De finner att det finns en 

statistiskt signifikant skillnad mellan de olika grupperna av bolag. Eftersom data för separat 

redovisade FoU-kostnader saknas för många av bolagen i den här undersökningen, och en 

uppdelning utifrån enbart market-to-book-kvoten säger något om företagens värdering 

snarare än om deras immateriella tillgångar, används Francis och Schippers (1999) 

färdigställda uppdelning av bolagen i den här uppsatsen. 

Uppdelningen är baserad på de tre första siffrorna i bolagens Standard Industrial 

Classification-koder (SIC-koder). SIC-koder är en form av näringsgrensindelning som 

används vid framtagandet av statistik för att klassificera företag utifrån vilken verksamhet de 

bedriver. Uppdelningen av den här undersökningens urval i två grupper utifrån SIC-koder 

presenteras i tabell 1 och täcker in ett tillräckligt stort antal bolag i varje grupp för att det ska 

vara en relevant uppdelning att använda för undersökningen. Dock är antalet bolag inte 

tillräckligt stort för att kunna göra regressioner för varje år. Därför används poolad data även 

här, där perioden 1999-2017 dels undersöks i sin helhet, dels delas upp i tre stycken 

sexårsperioder för att möjliggöra undersökning av förändringen över tid.  
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Högteknologiska branscher Lågteknologiska branscher 

283 Läkemedel 

357 Datorer och kontorsutrustning 

360 Elektriska maskiner och utrustning, exkl. 

datorer.  

361 Utrustning för elöverföring och -distribution 

362 Elektriska industriapparater 

363 Hushållsapparater 

364 Elektrisk belysning- och kabelutrustning 

365 Hushållsutrustning för ljud och video, samt 

ljudmottagning 

366 Kommunikationsutrustning 

367 Elektriska komponenter, halvledare 

368 Datorhårdvara  

481 Telefonkommunikation 

737 Datorprogrammering, mjukvara, 

processande 

873 Forskning, utveckling, testtjänster 

020 Jordbruksprodukter - boskap 

160 Tung konstruktion, exkl. byggande 

170 Konstruktion - specialhantverk 

202 Mjölkprodukter 

220 Textilprodukter 

240 Timmer och träprodukter, exkl. möbler 

245 Träbyggnader, husbilar 

260 Papper och liknande produkter 

300 Gummi och div. plastprodukter 

307 Div. plastprodukter 

324 Cementhydraulik 

331 Masugnar och stålverk 

356 Allmänna industrimaskiner och utrustning 

371 Motorfordon och motorfordonsutrustning 

399 Div. tillverkningsindustrier 

401 Järnvägar 

421 Lastbilstransport, budtjänster, exkl. 

flygtransport 

440 Vattentransport 

451 Schemalagd lufttransport, flygspedition 

541 Livsmedelsaffärer 

Tabell 1 - De tre första siffrorna i SIC-koderna för hög- och lågteknologiska bolag, utifrån Francis och Schippers (1999) 

uppdelning. 

3.5 Multipel regressionsanalys 

För att undersöka hur starkt sambandet är mellan företagens värde och informationen i 

finansiella rapporter används multipel regressionsanalys. För att undersöka värderelevansens 

förändring över tid utförs 57 regressioner (nitton olika år, en grupp av bolag och tre olika 

regressionsmodeller). För att undersöka om införandet av IFRS har påverkat värderelevansen 

utförs 18 regressioner (två olika perioder, tre grupper av bolag och tre regressionsmodeller). 

För att undersöka om det finns en skillnad i värderelevans mellan hög- och lågteknologiska 

bolag utförs ytterligare 24 regressioner (fyra olika perioder, två grupper av bolag och tre 

regressionsmodeller). Sammanlagt genomförs 99 regressioner.  

Måttet av intresse från regressionerna är den justerade förklaringsgraden (𝑅𝑎𝑑𝑗
2 ), som visar 

hur stor andel av variationen i den beroende variabeln som kan förklaras av variationer i de 

oberoende variablerna, givet förutsättningen att sambandet mellan de oberoende variablerna 

och den beroende variabeln är linjärt. Justerad förklaringsgrad tar hänsyn till hur många 
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oberoende variabler som ingår i modellen, vilket minskar risken att överskatta hur väl en 

modell förklarar den beroende variabeln. Utan justering för antalet variabler ökar oftast 

förklaringsgraden ju fler oberoende variabler som finns med i modellen. Den justerade 

förklaringsgraden däremot kan minska ju fler oberoende variabler som finns med i modellen 

(Andersson, Jorner och Ågren 2007, s. 89ff). 

3.5.1 Antaganden för multipel linjär regression 

Det finns ett antal antaganden, vilka presenteras nedan, som bör vara uppfyllda innan 

regressioner utförs för att undvika förvrängda resultat. För att undersöka dessa antaganden 

görs residualplottar, spridningsdiagram, test för skevhet och kurtosis, variance inflation 

factor-test (VIF-test) och korrelationsmatriser över materialet. Mått av skevhet, kurtosis samt 

VIF-test finns presenterat i tabell 5 och 6 i appendix. Residualplottar, spridningsdiagram och 

korrelationsmatriser för de 99 regressionerna har granskats men presenteras av utrymmesskäl 

inte i uppsatsen. 

Det första antagandet är att variablerna är normalfördelade. För att undersöka om variablerna 

är normalfördelade används måtten skevhet och kurtosis. Skevhet mäter om datamaterialet är 

snedfördelat medan kurtosis mäter normalfördelningskurvans höjd. En skevhet mellan -0,5 

och 0,5 och en kurtosis mellan -1 och 1 anses som approximativt normalfördelad (Newbold, 

Carlson och Thorne, 2007). Vidare granskas även histogram över residualerna.  

Det andra antagandet är att observationerna har samma varians (homoskedasticitet). 

Motsatsen, heteroskedasticitet, uppstår när variansen av residualerna av de oberoende 

variablerna inte är jämnt fördelade över observationerna. För att undersöka om 

heteroskedasticitet är ett problem görs ett spridningsdiagram över residualerna. Om 

residualerna inte är normalfördelade finns det ett problem med heteroskedasticitet. Ett sätt att 

överkomma problem med heteroskedasticitet är att logaritmera en eller flera variabler för att 

få residualerna att bli jämnare längs regressionslinjen (Gujarati och Porter 2009, s. 392ff). 

Det tredje antagandet är att de oberoende variablerna och den beroende variabeln har ett 

linjärt samband. Det fjärde antagandet är att det inte förekommer någon autokorrelation i 

data, vilket inträffar när residualerna inte är oberoende från varandra (Richardson, 2015). 

Både det tredje och det fjärde antagandet undersöks genom granskning av spridningsdiagram.  
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Det femte antagandet är att de oberoende variablerna inte korrelerar med varandra (ingen 

multikollinearitet). Om de oberoende variablerna har hög korrelation finns risken att 

modellens förklaringsgrad överskattas, vilket minskar säkerheten i modellen (Andersson, 

Jorner och Ågren 2007, s. 110). För att undersöka om multikollinearitet föreligger görs en 

korrelationsmatris för varje regression, vilket visar korrelationen mellan de oberoende 

variablerna. Vidare görs ett VIF-test som ett komplement till korrelationsmatrisen. VIF-test 

är också ett tillvägagångssätt för att undersöka om multikollinearitet föreligger. Desto 

närmare noll testet visar tyder på att ingen eller mycket lite multikollinearitet föreligger. Ett 

VIF-värde högre än 10 indikerar att multikollinearitet är ett problem enligt Gujarati och 

Porter (2009, s. 340). 

Det finns vissa oönskade värden för skevhet, kurtosis och VIF, men det är inget som tas 

hänsyn till då det antingen skulle kräva att variabler tas bort från modellerna eller resultera i 

ett alltför stort bortfall av observationer. Inte heller tas några variabler eller observationer bort 

för att koefficienterna inte är signifikanta. Då modellernas justerade förklaringsgrad används 

som mått på värderelevans och jämförs över tid krävs samma förutsättningar för varje 

regression och år. Studien är inte ute efter att anpassa datamaterialet för att öka modellens 

förklaringsgrad för varje år, utan den syftar till att jämföra värderelevans över tid med samma 

förutsättningar för varje år och modell. 

3.5.2 Behandling av data 

Data sorteras per år (eller tidsperiod för poolad data), per modell, och som hög- eller 

lågteknologiska bolag. Därefter tas alla observationer som inte har värden för alla variabler 

bort, till exempel för att det saknas data för året innan och förändringen av resultat därför inte 

kan beräknas. 

Inledningsvis utförs regressioner utan att logaritmera variablerna. Då visar residualplottarna 

bland annat att residualerna inte är normalfördelade, men även att materialet är snedfördelat. 

Genom logaritmering av vissa variabler jämnas materialet ut för att få det mer 

normalfördelat. Då det finns negativa tal i materialet faller möjligheten att logaritmera alla 

variabler bort. Skuldsättningsgrad (kvoten totala skulder/eget kapital) används som 

kontrollvariabel för ett stickprov på ett år för att undersöka om risk i form av finansiell 

hävstång påverkar. Det påverkar inte förklaringsgrad, residualer och VIF-värden för de tre 

ekvationerna nämnvärt. Därefter används winsorizing, där statistiska uteliggare ersätts med 
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värden som ligger närmare medelvärdet, för ett stickprov på ett år. Värden över (under) 

medelvärdet plus (minus) två standardavvikelser för varje variabel ersatts med värdena för 

medelvärdet plus (minus) två standardavvikelser. Det påverkar inte förklaringsgrad och 

residualer för de tre ekvationerna nämnvärt och VIF-värdena ökar.  

För att göra datamaterialet mer normalfördelat trimmas det, vilket innebär att uteliggare tas 

bort. För modell 1 tas uteliggare som ligger bortom medelvärdet plus/minus två 

standardavvikelser för varje variabel bort. Inga uteliggare för variabeln för negativt resultat 

tas bort, eftersom den per definition inte kommer att vara normalfördelad då endast negativa 

värden tas med och extremvärden i resultat ändå försvinner när observationer med uteliggare 

i resultatvariabelns tas bort. För modell 2 beräknas logaritmen (ln) för variablerna pris, 

tillgångar och skulder. När x är mindre än eller lika med 0 är ln(x) odefinierad. Ln(0) 

definieras som värdet 0. Därefter tas uteliggare som ligger bortom medelvärdet plus/minus 

två standardavvikelser för varje ny variabel bort (de nya variablerna är de logaritmerade 

värdena för aktiepris, tillgångar och skulder). För modell 3 beräknas logaritmen (ln) för pris 

och bokfört värde av eget kapital, men inte för resultat eftersom värdet ibland är negativt. 

Ln(0) definieras återigen som värdet 0. Därefter tas uteliggare som ligger bortom 

medelvärdet plus/minus två standardavvikelser för varje ny variabel bort (de logaritmerade 

värdena för pris och bokfört värde av eget kapital), samt för vanliga resultatvariabeln, men 

inte för variabeln för negativt resultat. Totalt tas omkring 10 % av observationerna bort för att 

de ligger bortom medelvärdet plus/minus två standardavvikelser för någon eller några av 

variablerna. Mer detaljerad statistik över andelen uteliggare återfinns i tabell 8, 9 och 10 i 

appendix.  
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3.5.3 Modeller 

Utifrån de redovisningsmått som kan vara relevanta för värderelevansstudier kommer 

följande tre modeller att användas för att analysera data.  

𝑅𝑗,𝑡 = 𝛼0,𝑡 + 𝛼1,𝑡𝛥𝑅𝐸𝑆 + 𝛼2,𝑡𝑅𝐸𝑆 + 𝛼3,𝑡𝑁𝐸𝐺_𝑅𝐸𝑆 + 𝜀𝑗,𝑡 (Modell 1) 

𝑙𝑛(𝑀𝑉𝑗,𝑡) = 𝛽0,𝑡 + 𝛽1,𝑡𝑙𝑛(𝑇𝐼𝐿𝐿𝐺𝑗,𝑡) + 𝛽2,𝑡𝑙𝑛(𝑆𝐾𝑈𝐿𝐷𝑗,𝑡) + 𝜀𝑗,𝑡 (Modell 2) 

𝑙𝑛(𝑀𝑉𝑗,𝑡) = 𝛾0,𝑡 + 𝛾1,𝑡𝑙𝑛(𝐵𝑉𝑗,𝑡) + 𝛾2,𝑡𝑅𝐸𝑆𝑗,𝑡 + 𝛾3,𝑡𝑁𝐸𝐺_𝑅𝐸𝑆𝑗,𝑡 + 𝜀𝑗,𝑡 (Modell 3) 

Modell 1 undersöker resultatets förklaringsgrad på marknadsjusterad avkastning. Modell 2 

undersöker bokfört värde av tillgångar och skulders förklaringsgrad på aktiepris. Modell 3 är 

en kombinerad modell som undersöker både resultatets och bokfört värde av eget kapitals 

förklaringsgrad på aktiepris. 

De beroende variablerna är, baserat på ett flertal tidigare studier (Francis och Schipper, 1999; 

Collins, Maydew och Wiess, 1997, Ely och Waymire, 1999; Ohlson, 1995), företagens 

marknadsvärde per aktie samt avkastning per aktie.  

MVj,t är marknadsvärdet per aktie, det vill säga aktiepriset, för bolag j i slutet av 

rapportperiod t.  

Rj,t är kumulativ (det vill säga summerad, CAR) 15-månaders marknadsjusterad avkastning 

för perioden som slutar 3 månader efter rapportperiod t för bolag j. Den procentuella 

avkastningen för det breda marknadsindexet per månad subtraherat från den procentuella 

avkastningen per månad för varje bolag under samma period. Den marknadsjusterade 

avkastningen per månad summeras över 15 månader. 

De oberoende variablerna som används bygger på resultat från flera tidigare studier (Francis 

och Schipper, 1999; Collins, Maydew och Wiess, 1997; Ely och Waymire, 1999; Ohlson, 

1995). 

RESj,t är bolag j:s resultat före extraordinära poster (det vill säga intäkter och kostnader som 

inte tillhör bolagets ordinarie verksamhet) år t, delat med marknadsvärdet av eget kapital i 

början av år t. Genom att dividera företagets resultat med dess marknadsvärde justeras värden 

för att större bolag kan ha större resultat mätt i absoluta tal. 
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ΔRESj,t är bolag j:s resultat före extraordinära poster år t minus bolag j:s resultat år t-1, delat 

med marknadsvärdet av eget kapital i början av år t.  

NEG_RESj,t är värdet av bolag j:s resultat före extraordinära poster för rapportperiod t om 

resultatet är negativt, och 0 om resultatet är positivt. Därmed blir variabeln viktad och tar inte 

bara hänsyn till det negativa resultatets tecken utan även dess storlek.  

MVj,t är marknadsvärdet per aktie, det vill säga priset, för bolag j i slutet av rapportperiod t.  

BVj,t är det bokförda värdet per aktie av eget kapital för bolag j i slutet av rapportperiod t.  

TILLGj,t är det bokförda värdet per aktie av bolag j:s tillgångar i slutet av rapportperiod t.  

SKULDj,t är det bokförda värdet per aktie av bolag j:s skulder i slutet av rapportperiod t.  

εj,t är feltermen i regressionen. 
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4. Resultat 

Det här avsnittet presenterar resultaten från regressionerna för samtliga år, för hög- och 

lågteknologiska bolag samt för perioderna före och efter införandet av IFRS. 

Deskriptiv statistik och statistiska test för undersökning av data presenteras i appendix. Till 

största del ser datamaterialet ut att uppfylla de antaganden som rekommenderas för att utföra 

multipel regression.  

4.1 Förändring av värderelevansen för bolag på Stockholmsbörsen 

I tabell 2 nedan redovisas de skattade koefficienterna och förklaringsgraden per år för 

modellerna. Antalet bolag i de årliga regressionerna ligger mellan 131 och 286 för modell 1, 

mellan 226 och 291 för modell 2 samt mellan 134 och 274 för modell 3.  

Tabell 2 - Antal bolag, koefficienter, signifikansnivå och förklaringsgrad 

 

***, ** och * betecknar signifikans på 1 %, 5 % respektive 10 % signifikansnivå. Total = Totalt antal bolag. 

För resultatmodellen (modell 1) varierar tecknet (+/-) för koefficienten för den viktade 

variabeln för negativt resultat (NEG_RES). De justerade förklaringsgraderna för varje år 

ligger mellan 0,3 % och 28,7 %. Resultatvariablerna förklarar i genomsnitt 9,4 % av 

variationen i marknadsjusterad avkastning. Värt att notera är att långt ifrån alla koefficienter 

är signifikanta i modellen. Signifikanta koefficienter är markerade med asterisker i tabell 2.  
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För logaritmerade bokförda värden av tillgångar och skulder (modell 2) är koefficienternas 

tecken för det mesta i linje med att investerare lägger positiv vikt vid ett bolags tillgångar och 

negativ vikt vid ett bolags skulder. De justerade förklaringsgraderna för varje år ligger mellan 

0,0 % och 35,6 %. De logaritmerade värdena av bolagens tillgångar och skulder förklarar i 

genomsnitt 19 % av variationen i det logaritmerade marknadsvärdet av eget kapital. Värt att 

notera är att variabeln ln(SKULD) bara är signifikant de sista två åren på 1 % respektive 5 % 

signifikansnivå. 

För resultat och logaritmerat bokfört värde av eget kapital (modell 3) ligger de justerade 

förklaringsgraderna för varje år mellan 4,6 % och 42,8 %. Resultatvariablerna tillsammans 

med det logaritmerade värdet av bokfört värde av eget kapital förklarar i genomsnitt 25 % av 

variationen i det logaritmerade marknadsvärdet av eget kapital. I modellen är nästan alla 

koefficienter signifikanta på 1 %, 5 % respektive 10 % signifikansnivå.  

Figur 1 - Justerad förklaringsgrad (R2) för alla tre modeller 

 

Figur 1 visualiserar hur förklaringsgraden för de tre modellerna har förändrats över den 

undersökta perioden. Förklaringsgraden för resultatmodellen (modell 1) har minskat från 

10 % i början av perioden till 0 % i slutet av perioden. Regression av förklaringsgraden mot 

tid ger en minskning om 0,55 procentenheter per år, eller 9,9 procentenheter över perioden. I 

motsats till resultatmodellen har förklaringsgraden för de logaritmerade värdena av bokförda 

värden av tillgångar och skulder (modell 2) ökat från 0 % i början av perioden till 34 % i 

slutet av perioden. Regression av förklaringsgraden mot tid ger en ökning om 
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1,88 procentenheter per år, eller 33,84 procentenheter över perioden. Förklaringsgraden för 

den kombinerade modellen med resultat och logaritmerat bokfört värde av eget kapital 

(modell 3) har ökat från 11 % i början av perioden till 43 % i slutet av perioden. Regression 

av förklaringsgraden mot tid ger en minskning om 1,9 procentenheter per år, eller 

34,2 procentenheter över perioden.  

4.2 Införandet av IFRS 

4.2.1 IFRS - Samtliga bolag 

Resultaten från den här delundersökningen presenteras i figur 2 och tabell 3 nedan, vilka 

visar att förklaringsgraden för resultatmodellen (modell 1) för samtliga bolag har minskat 

med 10,8 procentenheter, från 13,4 % för perioden innan införandet av IFRS till 2,6 % för 

perioden efter införandet av IFRS. Förklaringsgraden för de logaritmerade värdena av 

bokförda värden av tillgångar och skulder (modell 2) för alla bolag har däremot ökat med 

5 procentenheter, från 9 % för perioden innan införandet av IFRS till 14 % för perioden efter 

införandet av IFRS. Förklaringsgraden för resultat och logaritmerat bokfört värde av eget 

kapital (modell 3) för alla bolag har ökat med 6,7 procentenheter, från 14,5 % för perioden 

innan införandet av IFRS till 21,2 % för perioden efter införandet av IFRS.  

Figur 2 - Förklaringsgrad för alla bolag, samt hög- och lågteknologiska bolag, per modell och period 

 

A = Alla bolag, H = Högteknologiska bolag, L = Lågteknologiska bolag. 
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4.2.2 IFRS - Hög- och lågteknologiska bolag 

Resultaten från den här delundersökningen presenteras i figur 2 ovan samt i tabell 3 nedan, 

vilka visar att förklaringsgraden för resultatmodellen (modell 1) för högteknologiska bolag 

har minskat med 6,2 procentenheter, från 22,3 % för perioden innan införandet av IFRS till 

16,1 % för perioden efter införandet av IFRS. Förklaringsgraden för lågteknologiska bolag 

har ökat med 5,6 procentenheter, från 12,4 % till 18,0 %. Förklaringsgraden för de 

logaritmerade värdena av bokförda värden av tillgångar och skulder (modell 2) för 

högteknologiska bolag har ökat med 7,7 procentenheter, från 11,2 % för perioden innan 

införandet av IFRS till 18,9 % för perioden efter införandet av IFRS. Förklaringsgraden för 

lågteknologiska bolag har ökat med 3,4 procentenheter, från 0,4 % till 3,8 %. 

Förklaringsgraden för resultat och logaritmerat bokfört värde av eget kapital (modell 3) för 

högteknologiska bolag har minskat med 2 procentenheter, från 21,5 % för perioden innan 

införandet av IFRS till 19,5 % för perioden efter införandet av IFRS. Förklaringsgraden för 

lågteknologiska bolag har ökat med 10 procentenheter, från 0 % till 10 %.  

Tabell 3 - Koefficienter, totalt antal bolag, och förklaringsgrad och medelvärden för samtliga bolag, samt hög- och 

lågteknologiska bolag, för samtliga modeller och perioder 

 

***, ** och * betecknar signifikans på 1 %, 5 % respektive 10 % signifikansnivå. Total = Totalt antal bolag. 
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4.3 Hög- och lågteknologiska bolag 

Tidigare studier (bl.a. Francis och Schipper, 1999; Amir och Lev, 1996) menar att en 

eventuell förlust av värderelevans skulle vara större för högteknologiska bolag än för 

lågteknologiska bolag, bland annat på grund av högre andel immateriella tillgångar samt 

FoU-investeringar som kostnadsförs istället för att aktiveras.  

4.3.1 Perioden 1999-2017 

Figur 3 - Förklaringsgrad för hög- och lågteknologiska bolag för varje modell, 1999-2017 

 

Resultaten från den här delundersökningen presenteras i figur 3 ovan och tabell 4 nedan, som 

visar att alla tre modellerna har högre förklaringsgrad för högteknologiska bolag än för 

lågteknologiska bolag, sett över hela den undersökta tidsperioden. Resultatmodellen 

(modell 1) förklarar 12 % av variationen i marknadsjusterad avkastning för högteknologiska 

bolag. Motsvarande siffra för lågteknologiska bolag är 11 %. Medelvärdet är 12 %. 

Logaritmerade bokförda värden av tillgångar och skulder (modell 2) förklarar 25 % av 

variationen i det logaritmerade marknadsvärdet för högteknologiska bolag. Motsvarande 

siffra för lågteknologiska bolag är 3 %. Medelvärdet är 14 %. Den kombinerade modellen 

med resultat och logaritmerat bokfört värde av eget kapital (modell 3) förklarar 30 % av 

variationen i det logaritmerade marknadsvärdet för högteknologiska bolag. Motsvarande 

siffra för lågteknologiska bolag är 6 %. Medelvärdet är 18 %.  
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4.3.2 Perioderna 1999-2005, 2006-2011 och 2012-2017 

Figur 4 - Förklaringsgrad för hög- och lågteknologiska bolag för modell 1, 2 och 3, per period 

 

H = Högteknologiska bolag, L = Lågteknologiska bolag 

Resultaten från den här delundersökningen presenteras i figur 4 ovan och tabell 4 nedan, som 

visar att alla tre modellerna har högre förklaringsgrad för högteknologiska bolag än för 

lågteknologiska bolag sett över de tre perioderna, förutom resultatmodellen (modell 1) för 

perioden 2012-2017 då förklaringsgraden dels minskar jämfört med föregående år, dels är 

lägre än förklaringsgraden för lågteknologiska bolag. Resultatmodellen (modell 1) förklarar 

mellan 4-22 % (medelvärde 14 %) av variationen i marknadsjusterad avkastning för 

högteknologiska bolag. Motsvarande siffra för lågteknologiska bolag är 4-14 % (medelvärde 

10 %). Logaritmerade bokförda värden av tillgångar och skulder (modell 2) förklarar 

11-48 % (medelvärde 27 %) av variationen i det logaritmerade marknadsvärdet för 

högteknologiska bolag. Motsvarande siffra för lågteknologiska bolag är 1-5 % (medelvärde 

4 %). Den kombinerade modellen med resultat och logaritmerat bokfört värde av eget kapital 

(modell 3) förklarar 22-48 % (medelvärde 31 %) av variationen i det logaritmerade 

marknadsvärdet för högteknologiska bolag. Motsvarande siffra för lågteknologiska bolag är 

0,4-15 % (medelvärde 7 %). Sett över tid har värderelevansen ökat för båda typerna av bolag, 

för alla tre modellerna över de tre perioderna, förutom för resultatmodellen (modell 1) för 

högteknologiska bolag under perioden 2012-2017. 
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Tabell 4 - Koefficienter, totalt antal bolag, och förklaringsgrad och medelvärden för hög- och lågteknologiska bolag för 

samtliga modeller och perioder. 

 

***, ** och * betecknar signifikans på 1 %, 5 % respektive 10 % signifikansnivå. Total = Totalt antal bolag 

5. Slutsatser 

I det här avsnittet fastställs om de uppställda hypoteserna kan accepteras utifrån resultaten 

av undersökningen.  

Uppsatsens syfte har varit att undersöka hur väl resultat och bokförda värden förklarar 

avkastning och marknadsvärde för bolag noterade på Stockholmsbörsen under perioden 

1999-2017. Uppsatsen har även undersökt om värderelevansen av resultat och bokförda 

värden skiljer sig mellan hög- och lågteknologiska bolag, samt om införandet av IFRS har 

påverkat värderelevansen. Studien bygger på tidigare forskning som visar att det skett en 

förändring av värderelevansen av finansiella rapporter över tid under andra halvan av 

1900-talet. Studierna visar även att det finns en signifikant skillnad mellan hög- och 

lågteknologiska bolag samt att införandet av IFRS påverkat värderelevansen (bl.a. Francis 

och Schipper, 1999; Collins, Maydew och Wiess, 1997; Bogstrand och Larsson, 2012).  

Utifrån undersökningen av data konstateras att värderelevansen av resultat (modell 1) för 

bolag noterade på Stockholmsbörsen under perioden 1999-2017 har minskat och därmed kan 

hypotes 1A accepteras. Tidigare forskning som undersökt amerikanska bolag under en annan 

tidsperiod påvisade också att resultatmåttet blivit mindre värderelevant över tid (Francis och 

Schipper, 1999; Collins, Maydew och Wiess, 1997). Resultaten i den här undersökningen 

tyder på att trenden av minskande värderelevans av resultat kvarstår. I motsats till 

resultatmodellen har värderelevansen av bokförda värden (modell 2) ökat för bolag noterade 

på Stockholmsbörsen under perioden 1999-2017 och därmed kan hypotes 1B accepteras.  
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Värderelevansen av resultat och bokförda värden kombinerat (modell 3) har ökat för bolag 

noterade på Stockholmsbörsen under perioden 1999-2017 och därmed kan hypotes 1C 

accepteras. Även hypotes 1B och 1C är i linje med vad tidigare forskning på amerikanska 

bolag kommit fram till (Francis och Schipper, 1999; Collins, Maydew och Wiess 1997). 

Undersökningen av gruppen “Alla bolag” visar att införandet av IFRS inte har ökat 

värderelevansen av resultat (modell 1) och hypotes 2A accepteras därför inte. Detta strider 

emot Bogstrand och Larssons (2012) studie, som kom fram till att värderelevansen ökade för 

skandinaviska bolag efter införandet av IFRS. Däremot har värderelevansen av bokförda 

värden (modell 2), samt för resultat och bokförda värden kombinerat (modell 3), ökat för 

bolag noterade på Stockholmsbörsen och därmed accepteras hypotes 2B och hypotes 2C.  

Införandet av IFRS har påverkat hög- och lågteknologiska bolag olika. Förklaringsgraden för 

resultatmodellen (modell 1), samt för resultat och bokförda värden kombinerat (modell 3), 

har minskat för högteknologiska bolag mellan de jämförda perioderna, men ökat för 

lågteknologiska bolag. Därmed kan inte hypotes 3A accepteras. Förklaringsgraden för 

bokförda värden av tillgångar och skulder (modell 2) har ökat för både hög- och 

lågteknologiska bolag. Hypotes 3B kan därför accepteras. Förklaringsgraden för den 

kombinerade modellen med resultat och bokfört värde av eget kapital (modell 3) har minskat 

något för högteknologiska bolag och ökat för lågteknologiska bolag. Därmed kan inte 

hypotes 3C accepteras. 

I motsats till det förväntade utfallet har alla tre modellerna högre förklaringsgrad för 

högteknologiska bolag än för lågteknologiska bolag sett över de tre perioderna, förutom för 

resultatmodellen (modell 1) för perioden 2012-2017 (då förklaringsgraden dels minskat 

jämfört med föregående år, dels är lägre än förklaringsgraden för lågteknologiska bolag) och 

därmed kan inte hypotes 3D accepteras.  
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6. Diskussion 

I det här avsnittet presenteras och diskuteras de slutsatser som kan dras från den empiriska 

undersökningen och analysen. Kritik mot den använda metoden presenteras också i det här 

avsnittet. Avslutningsvis ges förslag på vidare forskning.  

I och med att den här uppsatsen undersöker en annan marknad, en annan tidsperiod och 

använder modeller som skiljer sig något från de som används i Francis och Schipper (1999) 

och de andra studier som har presenterats i teoriavsnittet, är det inte förvånande att studien 

uppvisar andra resultat. I den allmänna undersökningen av värderelevansen är ett av de 

resultat som är värda att kommentera igen att resultatmodellens (modell 1) förklaringsgrad 

har sjunkit till nästan 0 % mot slutet av perioden. De exakta orsakerna ligger utanför den här 

uppsatsens avgränsningar, men några förklaringar till minskningen skulle kunna vara 

förändring i företagens verksamhet som medför större andel immateriella tillgångar (Lev och 

Zarowin, 1999) under tidperioden, eller den rådande ekonomiska kontexten under den 

undersökta tidsperioden (Beisland och Hamberg, 2013). Samtidigt har förklaringsgraden för 

bokförda värden av tillgångar och skulder (modell 2) ökat från nästan 0 % i början av 

perioden till 34 % i slutet av perioden. Det är dock svårt att säga vad de låga siffrorna beror 

på. En ökning av värderelevansen skulle kunna hänga ihop med att den undersökta 

tidsperioden överlappar perioden efter it-bubblan, som hänger ihop med en ökning av 

värderelevansen (Morris och Alam, 2012).  

Vad gäller undersökningen av värderelevansen före och efter införandet av IFRS är det 

anmärkningsvärt att värderelevansen för urvalet ”Alla bolag” har ökat för perioden efter 2005 

jämfört med perioden innan för modell 2 och 3, men inte för modell 1. Det är svårt att säga 

om det beror på det nya regelverket eller på den ekonomiska utvecklingen under den 

undersökta perioden eller något annat. Att den kombinerade värderelevansen ändå ökat ligger 

i linje med Bogstrand och Larssons (2012) resultat. Möjligtvis kan det vara så att trenden av 

minskande värderelevans av resultatmåttet är starkare än effekten av IFRS-införandet. De 

ovan angivna möjliga orsakerna till en förändring av värderelevansen är ingen uttömmande 

lista, men ger ändå en fingervisning kring vilka de huvudsakliga påverkande faktorerna kan 

vara. Den här uppsatsen har dock i huvudsak syftat till att undersöka hur värderelevansen har 

förändrats över tid, inte vad en eventuell förändring beror på, förutom genom att jämföra 

perioden innan införandet av IFRS med perioden efter. 
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Francis och Schipper (1999) finner att värderelevansen av bokförda värden varierar över tid 

för båda typerna av bolag och är högre hos lågteknologiska bolag än hos högteknologiska 

bolag när det gäller att förklara aktiekursens förändring. Värderelevansen av resultat däremot 

varken ändras över perioden eller skiljer sig mellan de två grupperna av bolag. Till skillnad 

från Francis och Schippers resultat har alla tre modellerna i den här undersökningen högre 

förklaringsgrad för högteknologiska bolag än för lågteknologiska bolag för samtliga perioder, 

med undantag för modell 1 för den inledande perioden 1999-2005. Uppsatsen påvisar även, i 

motsats till Francis och Schippers resultat, att värderelevansen av resultat både varierar över 

tid och skiljer sig mellan de båda grupperna av bolag.  

Målet med uppsatsen har inte varit att anpassa en så bra modell som möjligt för varje år, utan 

att undersöka förändringen av värderelevans över tid. Detta innebär att variabler eller 

ytterligare uteliggare i datamaterialen inte tas bort för att det föreligger relativt hög 

multikollinearitet, heteroskedasticitet eller för att variablerna inte är signifikanta. Om någon 

variabel tas bort måste det göras konsekvent och samma variabel i varje regression behöver 

tas bort för att kunna jämföra de olika åren med samma förutsättningar. Då mindre hänsyn 

därmed tas till datamaterialet finns risk för förvrängda resultat eftersom alla antaganden för 

multipel regression inte nödvändigtvis uppfylls.  

Det finns ett antagande i värderelevansforskningen om att de resultatmått och bokförda 

värden som undersöks har en koppling till marknadsvärde (Holthausen och Watts, 2001). 

Men modellerna är ganska enkla och säger kanske inte så mycket om till exempel 

tillväxtmöjligheter. Två av modellerna är kompletterade med en variabel för negativt resultat 

som i mer än hälften av fallen är signifikant på 1 % eller 5 % signifikansnivå. Dock finns det 

ett flertal regressioner där den inte är signifikant, samt tillfällen där den är signifikant men 

där, baserat på koefficientens tecken, ett större negativt resultat betyder en högre värdering 

för företaget. Trots det tyder de signifikanta fallen ändå på att under vissa förutsättningar är 

inte bara resultatets tecken, utan även dess storlek, värderelevant information för investerare.  

Ambitionsnivån har varit att göra en undersökning av olika aspekter av värderelevans för 

bolag på Stockholmsbörsen i närtid. Det finns andra sätt att undersöka värderelevans än den 

metod som används i den här uppsatsen, som till exempel att undersöka om koefficienterna är 

signifikanta, eller i form av eventstudier av till exempel hur offentliggörande av resultat 

påverkar värderingen av bolag (Holthausen och Watts, 2001). Nedan följer en genomgång av 

svagheter i uppsatsens metod. Till att börja med är förklaringsgrad som metod känsligt för 
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uteliggare, som kan påverka resultaten markant. Dock har samtliga delpopulationer 

behandlats på samma sätt, när medelvärde och standardavvikelse har varit grunden för att ta 

bort uteliggare. En annan eventuell svaghet i metoden är att vissa av bolagen ibland hade noll 

som värde för bokfört värde av eget kapital. Eftersom de inte utgjorde någon större andel av 

urvalet inkluderades de i undersökningen. Det är möjligt att det har påverkat resultatet.  

Fler lågteknologiska branscher kunde ha inkluderats, eftersom den uppdelning som valts inte 

är heltäckande, men framför allt för att få lika många företag i varje urvalsgrupp. Nu är det 

3-4 gånger fler observationer för högteknologiska bolag än för lågteknologiska bolag i de 

olika urvalen. På grund av för få observationer per år behövde data poolas till tidsperioder 

som sträcker sig över flera år för att möjliggöra en jämförelse över tid mellan hög- och 

lågteknologiska bolag. Det ger en mer lågupplöst bild av värderelevansens förändring än en 

jämförelse år för år. Dock är antalet bolag på Stockholmsbörsen begränsat och det är viktigt 

att inte att tvinga in bolag i kategorier och därmed riskera att undersöka ett urval som inte är 

relevant för uppsatsens syfte.  

Utöver regressionsmodeller använder sig Francis och Schipper (1999) även av 

portföljmodeller för att undersöka värderelevansens förändring över tid. Fördelen med att 

använda sig av portföljmodeller är att den metoden kontrollerar för förändring i 

avkastningens volatilitet. Om mängden värderelevant information i årsredovisningar är 

konstant men volatiliteten ökar av anledningar som inte kan kopplas till 

informationsinnehållet kommer det att verka som att värderelevansen har minskat över tid 

(Francis och Schipper 1999, s. 341). Trots det finns det, vilket diskuterats i teoriavsnittet, en 

tradition att fortsätta använda regressionsmetoden för att undersöka värderelevansens 

förändring över tid.  

Undersökningen använder kumulativ avkastning (som inte tar hänsyn till ränta-på-ränta-

effekten) för ett brett prisindex (som inte tar hänsyn till återinvesterade utdelningar). Båda 

dessa val kan påverka avkastningen under den relativt långa tidsperiod som undersöks. Dock 

används kumulativ avkastning av bland annat Francis och Schipper (1999) för att studera 

värderelevansens förändring över tid. Rimligtvis borde effekten bli att påverkan från perioder 

med extrem avkastning, som it-bubblan, minskar något när kumulativ avkastning används. 

Skillnaden i slutvärde som uppstår eftersom ett totalavkastningsindex har högre avkastning 

över tid än ett prisindex minskar när kumulativ procentuell förändring per månad används 

eftersom det inte tar hänsyn till ränta-på-ränta-effekten.  
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Det finns även andra sätt att marknadsjustera avkastningen, till exempel genom att beräkna 

förväntad avkastning med hjälp av Fama-Frenchs trefaktormodell. Att marknadsjustera 

genom att beräkna avkastningen för aktien minus marknadsavkastningen är en ganska enkel 

metod som inte tar hänsyn till aktiens förväntade avkastning utifrån riskmått som till exempel 

betavärde, bolagsstorlek eller market-to-book-kvoten.  

Den här uppsatsens teoretiska bidrag är en aktuell bild av värderelevansen av resultat och 

bokförda värden för olika typer bolag på Stockholmsbörsen. Genom att studera bolag 

noterade på Stockholmsbörsen i närtid kommer uppsatsen att bidra med ny kunskap och 

förståelse för hur värderelevansen av finansiell information skiljer sig mellan hög- och 

lågteknologiska bolag. Uppsatsens har även praktisk relevans eftersom investerare i bolag 

noterade på Stockholmsbörsen behöver veta i vilken utsträckning informationen i finansiella 

rapporter säger något om bolagens marknadsvärde och aktiernas avkastning. För att kunna 

göra den analysen behöver det finnas aktuell och relevant forskning att utgå ifrån. Uppsatsen 

bidrar även med ny kunskap som kan bli en del i debatten om redovisningens roll, samt kring 

hur införandet av nya redovisningsstandarder med syfte att harmonisera redovisningen mellan 

länder påverkar värderelevansen.  

Det är värt att ha i minnet att samtidigt som den här undersökningen fokuserar på 

värderelevans för investerare finns det flera andra funktioner för redovisning, andra aktörer 

samt andra faktorer som bestämmer redovisningsstandarder och -praktik. Holthausen och 

Watts (2001) kritiserar värderelevansforskningen för att inte vara särskilt relevant när det 

kommer till införande av redovisningsstandarder, samtidigt som det ofta är ett av syftena med 

värderelevansstudier. Däremot menar Barth, Beaver och Landsman (2001) att 

värderelevansforskningen visst är av intresse för de som tar fram och inför nya 

redovisningsstandarder. Förhoppningsvis kan resultaten från den här undersökningen komma 

till användning för investerare som vill värdera bolag på Stockholmsbörsen, både i allmänhet 

och hög- respektive lågteknologiska bolag. Uppsatsen har även undersökt hur införandet av 

en ny redovisningsregim har påverkat värderelevansen. Dock är det är svårt att isolera 

effekten av införandet av IFRS. Möjligheten att generalisera utifrån resultaten, det vill säga 

att applicera dem på andra tidsperioder eller urval, borde vara begränsad, eftersom tid och 

rum påverkar värderelevansen och förändringstakten i företagens verksamhet generellt sett 

får ses som högre de senaste 25 åren i och med internets framväxt, digitalisering och 

globalisering.  
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6.1 Vidare forskning 

Det verkar ha skett en förändring över tid av värderelevansen för bolag på Stockholmsbörsen, 

men vad den beror på kunde vara ett intressant ämne att undersöka vidare. Framför allt varför 

värderelevansen verkar vara högre för högteknologiska bolag än för lågteknologiska bolag är 

en fråga som behöver ett svar. Kanske beror det på att urvalet för respektive grupp i den här 

undersökningen inte har varit tillräckligt stort. Genom att använda sig av bolag på de 

nordiska börserna vore det möjligt att få ett större urval och på så sätt minska risken för att 

resultaten inte blir signifikanta på grund av att urvalet är för litet.  

Givet att urvalet av högteknologiska bolag blev mycket större än urvalet av lågteknologiska 

bolag skulle uppdelningen med SIC-koder skulle kunna förfinas, vilket är en uppgift värdig 

en egen uppsats. Det behövs en anpassning till Stockholmsbörsen, där uppdelningen skulle 

omfatta fler lågteknologiska branscher, eftersom den nuvarande uppdelningen resulterar i en 

övervikt för de högteknologiska bolagen i urvalet. Det borde vara genomförbart, då listan av 

lågteknologiska bolag som använts i den här uppsatsen inte på något sätt är uttömmande. Fler 

bolag skulle förmodligen kunna tilldelas kategorin lågteknologiska. Dock gäller det att se till 

att uppdelningen fortfarande är relevant genom att undersöka olika sätt att göra uppdelningen 

och kontrollera att det faktiskt finns en statistiskt signifikant skillnad mellan grupperna av 

bolag.  

En utgångspunkt skulle kunna vara det resonemang som Beisland och Hamberg (2013) för 

kring uppdelningen av bolag i grupper och den kritik mot FoU-måttet som de framför. Att de 

högteknologiska bolagen har blivit fler sedan 1999, då Francis och Schipper gjorde sin 

undersökning, är inget underligt eftersom samhället förändras. Samtidigt har kanske vissa av 

de tidigare lågteknologiska bolagens verksamhet förändrats mot att bli mer högteknologisk. 

Till exempel har tillverkningen av motorfordon, som i uppdelningen i den här uppsatsen 

klassas som en lågteknologisk bransch, förmodligen gått mot att innehålla en större andel 

immateriella tillgångar än för 25 år sedan, inte minst på grund av tillverkningen av 

självkörande bilar. Givet den höga förändringstakten i samhället och därmed i bolagens 

verksamhet, vilket i sig påverkar värderelevansen, kommer det att fortsätta vara aktuellt att 

göra nya värderelevansstudier även framöver.   



 

37 

7. Referenser 

Ali, A. & Hwang, L. S. 2000, Country-Specific Factors Related to Financial Reporting and 

the Value Relevance of Accounting Data, Journal of Accounting Research 38(1), pp. 1-21. 

Amir, E. & Lev, B. 1996, "Value-relevance of nonfinancial information: The wireless 

communications industry", Journal of Accounting and Economics, vol. 22, no. 1, pp. 3-30. 

Andersson, G., Jorner, U., & Ågren, A., 2007. Regressions- och tidsserieanalys, 3. uppl. edn, 

Studentlitteratur, Lund. 

Ball, R. & Brown, P. 1968, "An Empirical Evaluation of Accounting Income Numbers", 

Journal of Accounting Research, vol. 6, no. 2, pp. 159-178. 

Barth, M.E., Beaver, W.H. & Landsman, W.R. 2001, "The relevance of the value relevance 

literature for financial accounting standard setting: another view", Journal of Accounting and 

Economics, vol. 31, no. 1, pp. 77-104. 

Beaver, W.H. 1998, Financial reporting: an accounting revolution, 3.th edn, Prentice Hall, 

Upper Saddle River, N.J. 

Beaver, W.H. 2002, "Perspectives on Recent Capital Market Research", The Accounting 

Review, vol. 77, no. 2, pp. 453-474. 

Beisland, L.A. & Hamberg, M. 2013, "Earnings sustainability, economic conditions and the 

value relevance of accounting information", Scandinavian Journal of Management, vol. 29, 

no. 3, pp. 314-324. 

Bogstrand, O. & Larsson, E.A. 2012, Have IFRS Contributed to an Increased Value-

Relevance? : The Scandinavian Evidence, Uppsala universitet, Företagsekonomiska 

institutionen. 

Bryman, A. & Bell, E., 2015, Business research methods, 4.th edn, Oxford Univ. Press, 

Oxford. 

Ciftci, M., Darrough, M. & Mashruwala, R. 2014, "Value Relevance of Accounting 

Information for Intangible-Intensive Industries and the Impact of Scale: The US Evidence", 

European Accounting Review, vol. 23, no. 2, pp. 199-226. 

Collins, Daniel W. & Maydew, Edward L. & Weiss, Ira S., 1997. "Changes in the value-

relevance of earnings and book values over the past forty years," Journal of Accounting and 

Economics, Elsevier, vol. 24(1), pages 39-67, December. 

Core, J.E., Guay, W.R. & Buskirk, A.V. 2003, "Market valuations in the New Economy: an 

investigation of what has changed", Journal of Accounting and Economics, vol. 34, no. 1, pp. 

43-67. 

Ely, K. & Waymire, G. 1999, "Accounting Standard-Setting Organizations and Earnings 

Relevance: Longitudinal Evidence from NYSE Common Stocks, 1927-93", Journal of 

Accounting Research, vol. 37, no. 2, pp. 293-317. 

  



 

38 

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om 

tillämpning av internationella redovisningsstandarder (EGT L 243, 11.9.2002, s. 1).  

https://www4.skatteverket.se/download/18.7d4d4f0515244e542f58ba1/1453469992571/euro

paparlamentets%20och%20r%c3%85dets%20f%c3%96rordning%20(eg)%20nr%201606_20

02.pdf (Hämtad 2018-12-10). 

Francis, J., & Schipper, K. 1999, Have Financial Statements Lost Their Relevance? Journal 

of Accounting Research 37(2), pp. 319-352. 

Gjerde, Ø., Knivsflå, K. & Sættem, F. 2011, "The value relevance of financial reporting in 

Norway 1965–2004", Scandinavian Journal of Management, vol. 27, no. 1, pp. 113-128. 

Gujarati, D.N. & Porter, D.C. 2009, Basic econometrics, 5.th edn, McGrawHill, Boston. 

Holthausen, R. W., & Watts, R. L. 2001, The relevance of the value-relevance literature for 

financial accounting standard setting. Journal of Accounting and Economics, 31(1–3), pp. 3–

75. 

Lev, B. & Sougiannis, T. 1996, "The capitalization, amortization, and value-relevance of 

R&D", Journal of Accounting and Economics, vol. 21, no. 1, pp. 107-138. 

Lev, B., & Zarowin, P. 1999. The Boundaries of Financial Reporting and How to Extend 

Them. Journal of Accounting Research, 37(2), 353-385. doi:10.2307/2491413 

Morris, J.J. & Alam, P. 2012, "Value relevance and the dot-com bubble of the 1990s", 

Quarterly Review of Economics and Finance, vol. 52, no. 2, pp. 243-255. 

Newbold, P., Carlson, W.L. & Thorne, B. 2007, Statistics for business and economics, 6.th 

edn, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, N.J. 

Nichols, D.C. & Wahlen, J.M. 2004, "How Do Earnings Numbers Relate to Stock Returns? A 

Review of Classic Accounting Research with Updated Evidence", Accounting Horizons, vol. 

18, no. 4, pp. 263-286. 

Ohlson, J. A. 1995. Earnings, Book Values, and Dividends in Equity Valuation. 

Contemporary Accounting Research, 11: 661-687. 

Richardson, R. 2015, Business applications of multiple regression, Second edn, Business 

Expert Press, New York, New York (222 East 46th Street, New York, NY 10017). 

Thinggaard, F. & Damkier, J. 2008, "Has financial statement information become less 

relevant? Longitudinal evidence from Denmark", Scandinavian Journal of Management, vol. 

24, no. 4, pp. 375-387. 

Törning, Eva & Drefeldt, Caisa. 2018, Immateriell tillgång | FAR Online. 

https://www.faronline.se/dokument/rattserien/redovisa-ratt/i/rr_immaterielltillgang/ (Hämtad 

2018-12-28). 

  



 

39 

8. Appendix  

8.1 Skevhet och kurtosis 

Tabell 5 - Skevhet och kurtosis för datan för de olika variablerna, per år. 

 

Värden som ligger utanför vad som kan anses approximativt normalfördelat (skevhet mellan -0,5 och 0,5 och kurtosis mellan 

-1 och 1) är markerade i fetstil. S=Skevhet, K=Kurtosis. 

8.2 VIF-värden 

Tabell 6 - VIF-värden för variablerna för samtliga bolag och år. 

 

Värden högre än 10, vilket indikerar multikollinearitet, är markerade i fetstil. 
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Tabell 7 - VIF-värden för variablerna för hög- och lågteknologiska bolag, för hela perioden och för de tre delperioderna 

som undersöks. 

 

Värden högre än 10, vilket indikerar multikollinearitet, är markerade i fetstil.  

H = Högteknologiska bolag, L = Lågteknologiska bolag 

8.3 Andel uteliggare 

Tabell 8 - Total andel värden som ligger utanför medelvärdet plus/minus två standardavvikelser, per modell och för åren 

1999-2017, efter att observationer som saknar data har rensats bort. 

 

Tabell 9 - Total andel värden som ligger utanför medelvärdet plus/minus två standardavvikelser, per modell och för poolad 

data för perioderna 2000-2003 samt 2006-2009, efter att observationer som saknar data har rensats bort. 

 
Alla = Alla bolag, H = Högteknologiska bolag, L = Lågteknologiska bolag 

Tabell 10 - Total andel värden som ligger utanför medelvärdet plus/minus två standardavvikelser, per modell och för poolad 

data för perioderna 1999-2005, 2006-2001 samt 2012-2017, efter att observationer som saknar data har rensats bort. 

 
Medelfärdet avser de tre sexårsperioderna och inkluderar alltså inte hela perioden.  

H = Högteknologiska bolag, L = Lågteknologiska bolag 
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8.4 Variabler 

I tabell 11 nedan redovisas de variabler som har använts för att hämta data från Datastream. 

Även de formler som har använts finns med. Alla variabler har kontrollräknats manuellt för 

att säkerställa att användandet av formler ger samma resultat.  

Tabell 11 - Datatyper som hämtats från Datastream 

 

Rj,t : kumulativ (summerad) 15-månaders marknadsjusterad avkastning för perioden som 

slutar 3 månader efter rapportperiod t för bolag j. Den procentuella avkastningen per månad 

för bolag j:s aktie, minus avkastningen för det breda marknadsindexet. Differensen för varje 

månad summeras sedan över 15 månader och summan förflyttas till månad 12.  

Formel: LAG#(SUM#((PCH#(X(P),1M)-PCH#(SWSEALI,1M)),15M),-3M) 

RES,t : bolag j:s resultat före extraordinära poster år t, delat med marknadsvärdet av eget 

kapital i början av år t.  

Formel: (X(WC18191)-X(WC01601))/(LAG#(X(MV),1Y)) 

ΔRESj,t : bolag j:s resultat före extraordinära poster år t minus bolag j:s resultat år t-1, delat 

med marknadsvärdet av eget kapital i början av år t.  

Formel: (ACH#(X(WC18191)-X(WC01601),-1Y))/(LAG#(X(MV),1Y)) 

NEG_RESj,t: tar värdet av årets resultat (EBIT) om resultatet är negativt, annars 0. 

Formel: =IF(X(WC18191)<0;1;0)*(X(WC18191)-X(WC01601)) 

MVj,t : marknadsvärdet per aktie, det vill säga priset, för bolag j i slutet av rapportperiod t.  

Formel: X(P) 

BVj,t : det bokförda värdet per aktie av eget kapital för bolag j i slutet av rapportperiod t.  

Formel: (X(WC02999)-X(WC03351))/X(NOSH) 

TILLGj,t : det bokförda värdet per aktie av bolag j:s tillgångar i slutet av rapportperiod t.  

Formel: X(WC02999)/X(NOSH) 

SKULDj,t : det bokförda värdet per aktie av bolag j:s skulder i slutet av rapportperiod t.  

Formel: X(WC03351)/X(NOSH) 


