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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

”Börsyra trots sänkta vinstprognoser!”1 

Aktievärderingens förankring i företagens förväntade resultat är inte alltid en 
självklarhet på börsen. Det numera något förlegade uttrycket den nya ekonomin, 
karaktäriserad av svårvärderade företag, har i allt högre grad förflyttat fokus från 
de traditionella redovisningsmåtten till andra värderingsgrunder som till 
exempel kassaflöde och tillväxtskapacitet.  

Relationen mellan externredovisning och aktiemarknad grundar sig främst på 
relationen mellan ägare och företagsledning. Nuvarande och presumtiva 
aktieägare har genom externredovisningen en möjlighet att kontrollera hur 
företaget har förvaltat ägarnas kapital.2 Ett företags marknadsvärde skall vidare 
spegla framtida möjligheter att utdela ersättning till aktieägare för satsat kapital.3 
Dessa utdelningsmöjligheter är beroende av företagets framtida redovisade 
vinster. För att på ett optimalt sätt värdera företag torde därför starka kopplingar 
förekomma till prognostiserade resultat.    

Externredovisningen 

Det ursprungliga ändamålet med externredovisning (fortsatt kallat redovisning) 
var att tillgodose informationsbehovet hos ägarna, då dessa delegerat skötseln av 
företaget till en anställd företagsledning.4 Med tiden har dock redovisningen 
påverkats till att beskriva en mängd aspekter av företaget med syfte att förse 
även andra intressenter med information. Exempel på dessa intressenter är,  

                                                           
1 Dagens Industri, 2000-01-17 
2 Jönsson-Lundmark B, Resultatmätning och Bokslutspolitik, Studentlitteratur, 1981 
3 Blake D, Financial Market Analysis, McGraw-Hill Book Company, 1990 
4 Rihai-Belkaou, Accouting Theory, ACADEMIC PRESS LIMITED, 1992 
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utöver nuvarande och potentiella aktieägare, kreditgivare, skattemyndigheter, 
anställda et cetera. Dessa olika intressentgrupper har bidragit med olika 
påverkan som lett fram till en mängd grundläggande principer och allmängiltig 
praxis som i dag styr redovisningen.5  

”Till stor del beror problemen på att redovisningens regelverk inte syftar 
till att underlätta en extern aktievärdering, utan snarare är anpassad till en 
borgenärs försiktighetsperspektiv”6, 7 

Värderingsprinciper, som lägsta värdets princip och värdering till 
anskaffningskostnad, hör till fundamenten i redovisningen. Detta nedbringar 
möjligheterna att fullt ut förlita sig till redovisningen utifrån ett 
aktievärderingsperspektiv.  

Aktiemarknaden 

Stockholms Fondbörs höll sin första auktion 1863 8 och börsens huvudsakliga 
syfte, då liksom nu, var att frambringa kapital för att skapa förutsättningar för 
företagen att kunna genomföra investeringar. Investeringar är förutsättningen för 
företagens fortsatta utveckling och överlevnad samt därmed även samhällets 
utveckling och fortsatta välstånd.9 Förutsättningarna för att kapitaltillförsel via 
börsen skall kunna ske på ett optimalt sätt är bland annat att aktiernas värde 
inger förtroende samt att aktierna vid behov snabbt kan avyttras.10  

                                                           
5 Artsberg K, Normbildning och redovisningsförändring, Lund University press, 1992 
6 Dagens Industri 2002-03-20 
7 Med ”problemen” avses bristande information till aktieägare. (ibid) 
8 www.stockholmsborsen.se 2002-12-18 
9 Lipsey et al, Economics 12th edition,  Addison-Wesley Publishing Company Inc, 1999 
10 de Ridder, Effektiv kapitalförvaltning, Norstedts Juridik AB, 2002 
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”Vid stora svängningar på börsen tenderar enskilda företag dras med i 
branschens färdriktning, ofta oberoende av den individuella 
prestationen”11 

Citatet ovan kännetecknar de psykologiska effekter som existerar på börsen. 
Dessa tillsammans med anomalier, som till exempel januarieffekten och 
småbolagseffekten, bidrar till att försvaga kopplingen mellan företagens 
redovisade värde och deras marknadsvärde. 

Tidigare forskning 

Sambandet mellan redovisningsinformation och marknadsvärden har varit 
föremål för forskning tidigare. Av de utländska forskare som studerat sambandet 
kan nämnas Ball & Brown (1968)12, Watts & Zimmerman (1986), Copeland et 
al (1991) och Easton, Harris & Ohlson (1992). De sistnämnda kom inte helt 
överraskande fram till slutsatsen att relationen mellan redovisat värde och 
marknadsvärdet stärks över en längre undersökningsperiod.13  

Svenskar som beforskat ämnet är Forsgårdh & Hertzen (1975), vilka var bland 
de första i Sverige att studera hur bland annat redovisningsinformation 
påverkade aktiekurser. Vidare finner vi Skogsvik (1993), Johansson & Östman 
(1995) och Runsten (1998). För vår studies del har Runstens avhandling varit av 
speciellt intresse då vi använder oss av en likvärdig statistisk 
undersökningsmetod vilket  därigenom gör det möjligt och intressant att jämföra 
variationer mellan studierna då de avser olika perioder.   

                                                           
11 Dagens Industri 2002-03-20 
12 Forsgårdh L-E, Hertzen K, Information, Förväntningar och Aktiekurser, Akademisk avhandling, 1975 
13 Runsten M, The Association Between Accounting Information And Stock Prices – Model development and 
empirical tests based on Swedish data, The Economic Research Institute at the Stockholm School of Economics, 
Stockholm, 1998 
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1.2 Problemdiskussion 

Det förekommer ett antal olika metoder för att värdera företag, varav en del har 
lagt tonvikten på andra faktorer än företagens redovisade vinster. Exempel på 
sådana är kassaflöde och tillväxtkapacitet, vilka bland annat blivit populära på 
grund av den växande mängden kunskapsföretag på börsen, som ofta anses mer 
svårvärderade än till exempel traditionella industriföretag. Att inte ta hänsyn till 
vinst innebär vidare att värderingsmetoderna inte färgas av vilka 
externredovisningsmetoder som företaget använder. En större riktighet och 
jämförbarhet anses av många uppnås då olika redovisningsmetoder inte utgör 
grund för marknadsvärdering av företag.  

Det förekommer dock en paradox i detta resonemang då ett av redovisningens 
huvudsakliga syften är att ge en bild av företagets finansiella ställning, vilket  
borde utgöra en viktig grund för marknadens värdering av företag. Om 
marknaden letar efter värderingsmetoder som inte har färgats av 
redovisningsmetoder väcks naturligt frågan:  

Har andra intressenters påverkan förskjutit syftet med redovisningen i så stor 
utsträckning att det i redovisningen används metoder som lett till att den inte 
längre är lämpligt som utgångspunkt för värdering?  

Ovanstående resonemang leder fram till frågan vad syftet verkligen är med 
redovisning. En av dess viktigaste intentioner torde fortfarande vara att 
tillgodose ägarnas informationsbehov, vilket är i enlighet med det ursprungliga 
redovisningsteoretiska förhållningssättet i ägarteorin.14 Redovisningen bör enligt 
denna teori erbjuda befintliga och potentiella ägare en möjlighet att ta del av 
finansiell information om företaget och därmed kunna bedöma huruvida 
eventuellt satsade medel avkastar förväntad förräntning. Det vill säga huruvida 
företaget lever upp till ägarnas förräntningskrav. Informationsinnehållet i 
redovisningen har emellertid med tiden förändrats genom att andra, senare, 

                                                           
14 För en utförligare beskrivning av de redovisningsteoretiska utgångspunkterna, se kapitel 3. 
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redovisningsteorier som parts- och enhetsteorin har anammats. Dessa 
förändringar har skett som en följd av att redovisningen skall tillgodose fler 
intressenter. En förändring som minskat exklusiviteten för aktieägarna och 
därmed kanske också nyttan med redovisningen som utgångspunkt för värdering 
av ägarnas kapital. 

För att kunna undersöka relationen mellan redovisningen och aktiemarknaden 
krävs en operationalisering av undersökningsföremålet. Detta har vi valt att göra 
genom att finna representanter med kopplingar till varandra från båda sidor av 
relationen. För att på ett konkret sätt kunna undersöka denna koppling har vi 
vidare funnit det lämpligt att statistiskt mäta sambandet dem emellan. Som 
representant för aktiemarknaden är valet enkelt och utgörs av marknadsvärde. 
Räntabilitet på eget kapital (RE) utgör vidare redovisningens mest aggregerade 
mått beträffande företagets finansiella prestationer och därmed även på ägarnas 
avkastning. Teoretiskt borde det därmed finnas ett mycket starkt samband 
mellan just detta mått och ett företags marknadsvärde, varför detta mått får 
utgöra representant för redovisningen. Redovisningens påverkan på 
aktiemarknaden borde väl representeras av dessa båda variabler och då på ett 
trovärdigt sätt återspegla eventuellt förekommande svaga kopplingar dem 
emellan. 

Vad som därmed blir intressant att reda ut är vad som påverkar relationen 
mellan RE och marknadsvärde. Viss relationspåverkan kan redan initialt 
förutspås mellan de båda variablerna, vilka bland annat har sitt ursprung i 
begreppet värde. Marknadsvärde är ett uttryck för subjektivt bedömt framtida 
värde medan RE framräknas ur redovisningen som är information över förfluten 
tid och som utformats efter gällande principer och regler. Härav blir 
värdebegreppet en central teoretisk utgångspunkt i uppsatsen. 

Det förekommer även en mängd faktorer som påverkar företagens 
marknadsvärde utan att ha någon direkt koppling till ett enskilt företags RE. 
Dessa utgörs till exempel av den under senare år ökade tillförseln av kapital till 
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börsen genom bland annat fondsparande och pensionsfondernas stora 
kapitalplaceringar. Detta kan till exempel få till sin följd att även mindre 
lönsamma företag kan ryckas med i en uppgång.  

Likaså är det sannolikt, att det finns en tendens att ett företags marknadsvärde 
dras med i en uppgång eller nedgång för en bransch eller börsen i stort på grund 
av så kallade psykologiska effekter. Detta påverkar sambandet mellan ett 
företags prestationer och dess marknadsvärde vilket upplevs särskilt intressant 
att undersöka under den senaste tiden då börsen uppvisat mycket stora 
fluktuationer.  

Aktiemarknadens effektivitet vad beträffar att åstadkomma en objektiv 
värdering av företag, är också något som ofta diskuteras och förväntas därmed 
kunna påverka relationen som undersöks. 

Ovanstående faktorer har sammantaget stärkt en misstanke om att sambandet 
mellan RE och ett företags marknadsvärde är svagt, trots den teoretiskt 
uppenbara sammanlänkningen.  

1.3 Syfte 

Att studera relationen mellan börsföretagens marknadsvärde och  
redovisningsmåttet räntabilitet på eget kapital.   

1.4 Avgränsningar 

Studien avgränsar sig till att undersöka ett urval av företag noterade vid 
Stockholms fondbörs under perioden 1996 till 2000. Valet av tidsperiod och 
urval motiveras i kapitel 2.4. 

Vi studerar relationen genom att undersöka förekomsten av ett statistiskt 
samband mellan marknadsvärde och räntabilitet på eget kapital (RE). Vi kommer 
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även att studera variationer i sambandets styrka över tiden och jämföra detta 
med fluktuationer i ett aktieindex. 

Marknadsvärde innebär i detta fall företagens börsvärde, det vill säga 
aktiekursen multiplicerat med antalet utestående aktier. RE beräknas utifrån 
sammanställda vinstprognoser uttalade av aktieanalytiker vilka divideras med 
justerat eget kapital. För en mer utförlig definition av modellens variabler och 
dess beståndsdelar, se kapitel 2.3. 
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2 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 

Kapitlet inleds med att återge vår syn på redovisningen och aktiemarknaden 
varefter begreppsdefinitioner presenteras. Vidare fortsätter kapitlet med att 
beskriva vår statistiska metod följt av en redogörelse över vår datainhämtning. 
Därefter presenteras undersökningens regressionsmodell och slutligen återges 
vår metodkritik. 

2.1 Vår syn på redovisningen och aktiemarknaden 

Redovisningens främsta syfte är enligt FASB´s Concept Statement No.1:  

”Financial reporting should provide information that is useful to present 
and potential investors and creditors and other users in making rational 
investment, credit and similar decisions.” 15 

Redovisningen är av ex post-karaktär där boksluten är den summering som för 
intressenter ska påvisa det ekonomiska resultat som företaget har lyckats 
prestera under den gångna perioden.  

Den form som dagens redovisning antar kommer av en genom åren ständig 
påverkan av både internationella och inhemska normbildare samt intressenter 
som ägare, långivare, fackföreningar och anställda i företaget. Denna konstanta 
påverkan har fått till följd att redovisningen ej är en statisk företeelse. Trots 
denna ständiga föränderlighet och viss inbyggd subjektivitet så framstår enligt 
vår mening redovisningen som en källa som med stor tillförlitlighet beskriver ett 
företags ekonomiska ställning. 

 

 

                                                           
15 Financial Accounting Standards Board, Statements of Financial Accounting Concepts, FASB,1991 
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”Med aktiemarknaden avses de marknader där handel sker med aktier, i 
Sverige företrädesvis på Stockholmsbörsen, men även övriga 
marknadsplatser. En investerare som placerar i aktier erhåller vanligen 
två typer av avkastning: en årlig aktieutdelning och en värdetillväxt på 
placeringen” 16 

I en marknadsekonomi möjliggör finansiella tillgångar en särskillnad mellan 
ägare och företagsledning. Existensen av finansiella tillgångar i form av aktier 
ger också möjlighet för aktörerna på kapitalmarknaden att fördela risker mellan 
olika placeringar.  

En effektiv aktiemarknad definieras som en marknad där aktiekursen speglar all 
tillgänglig information och där aktörerna har prissatt aktierna så att det inte 
förekommer aktier som är under- eller övervärderade.17 Ett bevis som i dessa 
sammanhang brukar anföras är de ständigt fluktuerande aktiekurserna där 
tillkommande information ständigt anpassar kursen till nya jämviktslägen, det 
vill säga att marknaden prissätter aktier direkt och korrekt. 

Marknadseffektiviteten kan enligt gällande teori anta tre former, svag- 
mellanstark- eller stark form beroende på tillgängligheten av information.18 Vår 
uppfattning instämmer i den som flera undersökningar pekar på, nämligen att 
Stockholmsbörsen antar den mellanstarka formen. För vidare diskussion om 
dessa effektivitetsformer se kapitel 3. 

                                                           
16 de Ridder, 2002 
17 Brealey R, Myers S, Marcus A, Pinciples of Corporate Finance, McGraw-Hill, 2000 
18 Brealey R, Myers S, Marcus A, Fundaments of Corporate Finance, McGraw-Hill, 1999 
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2.2 Begreppsdefinitioner 

Marknadsvärde   

Avser ett företags börsvärde vilket definieras som Aktiekurs vid mättillfället 
multiplicerat med antalet utelöpande aktier vid mättillfället.19 

RE 

Räntabilitet på eget kapital – definieras som resultat före skatt dividerat med 
justerat eget kapital (JEK).20 

Resultat före skatt 

Resultat före skatt definieras som resultat efter finansiella poster och 
bokslutsdispositioner men före skatt på årets resultat. I förekommande fall har 
även extraordinära poster bortjusterats.21 

Prognostiserat resultat före skatt 

Definieras som prognos över resultat före skatt enligt definition ovan. Avser 
vidare så kallade konsensus prognoser innebärande sammanställda 
resultatprognoser från flera aktieanalytiker. För en utförligare beskrivning, se 
kapitel 2.3 

JEK 

Justerat eget kapital – Beskattat eget kapital i koncernen plus 80 procent av 
övervärden i fastigheter och 100 procent av övervärden i övriga realtillgångar.22 

                                                           
19 De Ridder, 2002 
20 FAR 2002 
21 FAR 2002 
22 Affärsvärlden Nr 49, 2002  
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AFGX 

Affärsvärldens Generalindex – Innehåller samtliga bolag på Stockholmsbörsens 
A- OTC- och O-listor och är viktat efter börsvärde. Beräkning sker på senaste 
köpkurs för det största aktieslaget.23    

2.3 Statistisk metod 

För att undersöka relationen mellan redovisningen och aktiemarknaden har vi 
valt representanter från de båda områdena i form av räntabilitet på eget kapital 
och marknadsvärde. En sambandsutredning dem emellan utgör undersökningen 
och utförs med hjälp av regressionsanalys i datorprogrammet Microsoft Excel. 

2.3.1 Hypoteser 

För att omsätta den statistiska undersökningen i ett verbalt resonemang och 
sammanlänka relationen som skall undersökas med bakomliggande faktorer har 
vi valt att låta referensramens teoretiska innehåll utmynna i en syntes, där 
hypoteser om relationens karaktäristika formuleras. Dessa hypoteser är inte av 
matematisk karaktär och avses inte heller testas med matematiska metoder. Ett 
verbalt resonemang skall i stället föras i analyskapitlet med avsikt att utifrån 
resultaten i undersökningen utfalla i en bedömning huruvida hypoteserna skall 
förkastas eller ej. 

2.3.2 Regressionsanalys i allmänhet 

Regressionsanalyser används för att undersöka samvariationer mellan två eller 
flera variabler. Den enkla regressionsanalysen är en modell som används för att 
söka ett linjärt samband mellan två variabler. Denna modell formuleras:   

Y = α + β X + ε 

                                                           
23 www.affarsvarlden.se 2002-12-15 
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Y är den så kallade beroendevariabeln, det vill säga den som skall förklaras och 
som i undersökningen utgörs av marknadsvärde. α är en konstant som illustrerar 
modellens intercept med Y och indikerar det mest sannolika Y-värdet att finna 
då X antar värdet 0. β är lutningskoefficient och motsvarar variabeln X 
korrelation med beroendevariabeln Y. X är den så kallade förklaringsvariabeln, 
det vill säga den variabel som ska förklara förändringar i Y och som i denna 
undersökning utgörs av RE. ε kallas random error term och är den variabel som 
förklarar de förändringar i Y som inte förklaras av X. Om modellen är korrekt 
utformad, och det därmed inte finns någon utlämnad variabel som i sig själv 
förklarar en stor del av Y, kommer ε inte uppvisa något systematiskt mönster.24 

Vad beräknas vid regressionsanalys? 

Utifrån de observationer som analyseras beräknas med datorns hjälp de α- och 
β-värden som bäst uppskattar det linjära sambandet för 
undersökningspopulationen. De resultat som framkommer är endast  
uppskattningar av undersökningspopulationens verkliga värden och den 
osäkerhet detta medför behandlas ofta med hjälp av konfidensintervall. De mått 
analysen alstrar och som är av intresse vid en undersökning likt den som utförs 
här, är lutningskoefficienten (β), konfidensintervallet för β, p-värde samt R2-
värde. 

Lutningskoefficienten (β) beskriver förklaringsvariabelns korrelation med 
beroendevariabeln. Som påtalats ovan är dock denna korrelation endast en 
uppskattning av undersökningspopulationens korrelation. För att i någon mån 
försäkra sig om att den uppmätta korrelationen är en signifikant skattning av hur 
det förhåller sig i undersökningspopulationen används konfidensintervall. Ett 
konfidensintervall är ett numeriskt område som tros innehålla det okända 
verkliga korrelationsvärdet. Säkerheten i måttet bestäms med en konfidensnivå, 

                                                           
24 Neter J et al, Applied Linear Statistical Models, McGraw-Hill Companies Inc., 1996  
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vilket innebär att till exempel vid en vald nivå på 95 procent, kommer det 
verkliga värdet falla inom intervallet med 95 procents konfidens.25 

Konfidensintervallet ger en detaljerad bild av möjliga β-värden. Ett enklare sätt 
att analysera möjligheten till samband mellan variabler är att använda sig av 
lutningskoefficientens p-värde. P-värdemetoden utgår från nollhypotesen att 
populationens β-värde är lika med 0, det vill säga att det varken finns ett positivt 
eller negativt samband mellan variablerna som undersöks. Det framräknade p-
värdet anger sannolikheten att nollhypotesen är sann.26  

Som exempel finner vi att ett p-värde på 0,04 innebär att nollhypotesen är sann 
vid fyra tillfällen av 100 och detta innebär att det vid dessa fyra tillfällen inte 
finns något samband mellan variablerna som undersöks. Om sedan ett 
konfidensintervall om 95 procent används för att utvärdera resultatet ses att p-
värdet faller inom ramen för vad konfidensintervallet accepterar. Ett p-värde på 
0,04 vid 95 procents konfidens innebär således att β-värdet är signifikant skilt 
från noll och med andra ord förekommer det ett samband.  

Det mest betydelsefulla bedömningsmåttet i regressionsanalysen är R2. Detta 
mått beskriver modellens förklaringsgrad det vill säga styrkan i det linjära 
sambandet som eftersöks av modellen. Förklaringsgraden uttrycks i procent där 
noll procent innebär att det inte förekommer något linjärt samband alls och 100 
procent innebär ett perfekt linjärt samband där alla observationerna ligger på en 
linje. Ett lågt R2-värde innebär att en stor del av beroendevariabeln förklaras av 
andra faktorer än de förklaringsvariabler som tagits in i modellen.27  

Utöver att kontrollera vår undersöknings validitet utifrån dessa statistiska 
bedömningsmått avser vi använda Mikael Runstens avhandling, The Association 
between Accounting Information and Stock Prices, som referens till de resultat 
vi erhåller. En jämförelse mellan exempelvis den förklaringsgrad som Runstens 
                                                           
25 Aczel A, Complete Business Statistics, Irwin, 1993 
26 Aczel, 1993 
27 Neter, 1996 
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regressionsanalys genererar och vår regressionsanalys alstrar kan exempelvis 
vara vägledande i en bedömning av styrkan i det uppmätta sambandet.  

2.3.3 Val av variabler 

Undersökningen behandlar relationen mellan RE och marknadsvärde. Då det är 
RE-s inverkan på marknadsvärdet som studeras är således RE förklaringsvariabel 
(X) och marknadsvärdet beroendevariabel (Y).  

Det är dock inte helt enkelt att logiskt sätta RE i samband med marknadsvärde, 
då RE symboliserar ett ex post-förhållande där informationen som måttet vilar på 
gäller förfluten tid. Marknadsvärde visar istället på ett ex ante-förhållande där 
den information värderingen vilar på omfattar uppskattningar om framtiden. Vid 
en första tanke kan därmed en relationsutredning mellan dessa variabler antas 
vara meningslös då RE, som alltså representerar händelser som skett i förfluten 
tid, teoretiskt inte borde ha någon inverkan på värderingen. Den information 
som ligger till grund för marknadsvärdet hos ett företag förutsätts dock i ganska 
stor utsträckning utgöras av prognostiserade redovisningsuppgifter vilket 
därigenom länkar samman de båda variablerna.  

Att finna en med marknadsvärde tidsmässigt jämförbar RE-representativ variabel 
innebär således att finna en trovärdig prognos av RE. Detta kan göras på olika 
sätt där vi valt att använda sammanställda uppgifter över ”aktieanalytikers 
vinstprognoser”, tidigare kallade konsensus prognoser. Mikael Runsten, som 
författat den avhandling som för våra resultat kommer att utgöra en viktig 
referens, väljer i sin avhandling att illustrera RE genom prognostiserad RE 
baserad på historisk information. Ett val Runsten baserar på bristen på dylika 
konsensus prognoser under den tidsperiod hans undersökning omfattar. 
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Undersökningens prognostiserade RE och tillika förklaringsvariabel består av 

följande komponenter och benämns ER̂ : 

)(

ˆ
ˆ

xt
E JEK

V
R

−

=    (1)  

V̂  är prognostiserad vinst, JEK är justerat eget kapital, enligt tidigare definition, 
t är tidpunkten då vinstprognosen publicerats och x är tiden i dagar mellan senast 
publicerad finansiell rapport och tidpunkten t. JEK erhålls därmed vanligtvis 
från närmast förekommande delårsrapport. 

Undersökningens beroendevariabel utgörs av marknadsvärde (MV) och består av 
följande komponenter: 

)2()( +×= tANTALKURSMV   (2) 

KURS är aktiekurs, ANTAL är antalet utelöpande aktier och t+2 är tidpunkten 

två dagar efter det att vinstprognosen (V̂ ) publicerats. 

Motiven till de valda tidshorisonterna ovan åvilar en tänkt optimering av 
informationsgenomströmningen, det vill säga att de uttalade vinstprognoserna 
skall ha hunnit nå hela marknaden innan avläsning av marknadsvärdet sker.     

2.4 Datainhämtning och val av undersökningsperiod 

2.4.1 Datainsamling 

Efter en enträgen eftersökning och många telefonsamtal påträffades till sist 
erforderlig  data för undersökningen. Detta skedde hos nyhetsbyrån SME Direkt 
vars medarbetare visade sig vara oss mycket behjälpliga. Vid besök hos 
ovanstående kunde datainhämtning ske från dels informationsföretaget SIX-s 
databas Trust, dels från SME Direkts egen databas.   
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Från SME Direkts databas erhölls sammanställda prognoser över helårsvinster. 
Dessa uppgifter innefattar vad som kallas konsensus prognoser vilket innebär en 
sammanställning över ett flertal aktieanalytikers upprättade vinstprognoser. 
Antalet analytiker som konsensus prognosen bygger på varierar för de olika 
företagen och åren. Det är minst åtta analytiker som uttalat sig och som mest är 
det 20. Konsensus prognoserna uppdateras och lagras veckovis och existerar 
från prognosåret 1996 och framåt. Ett varierande urval av börsföretag finns 
representerade från det året och framåt.  

Den begränsning som här påträffades i form av dels det antal företag som fanns 
representerade för varje enskilt år, dels det antal år som prognoserna fanns 
lagrade för, fick utgöra antalet möjliga observationer att ta med i 
undersökningen. Antalet möjliga observationer skiljer sig därför åt  under 
undersökningsperioden och fördelar sig enligt tabell 2.1 nedan.  

Tabell 2.1 Antal insamlade observationer 

År 1996 1997 1998 1999 2000 
Antal obs. 23 35 37 35 40 

  

Från SIX-s databas Trust erhölls uppgifter om de utvalda företagens historiska 
börsvärden per dag gällande hela undersökningsperioden. Vidare inhämtades 
historik över Affärsvärldens generalindex (AFGX) för samma period. 

Efter att ha samlat in ovanstående uppgifter återstod endast en parameter, 
justerat eget kapital (JEK), vilket inte kunde inhämtas från någon av SME 
Direkt tillhandahållna källor. I brist på till ändamålet funnen databas återstod 
manuell inhämtning vilket skedde genom studier av tidningen Affärsvärdens 
aktieindikator. Härifrån inhämtades, per tidningens definition, JEK för de 
företag och år som ingår i undersökningen.  
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2.4.2 Val av undersökningsperiod 

Undersökningsperioden omfattar fem år och sträcker sig från och med år 1996 
till och med år 2000. Då vi i undersökningen använder oss av data som endast 
står att finna från och med år 1996 är detta den främsta anledningen till att 
begränsa oss till att låta perioden börja detta år. Att begränsa perioden till att 
sträcka sig fram till år 2000, och därmed inte ta med år 2001, grundas på att de 
resultatprognoser undersökningen är beroende av har ändrat karaktär för det 
sistnämnda året. Detta har skett genom att bland annat hantera valutor på ett 
annat sätt än tidigare år. På grund av att det hade krävt tidsödande omräkningar 
för att möjliggöra införsel av år 2001 i undersökningen beslutade vi oss för att  
inte taga med detta år. 

Valet av undersökningsperiod motiveras slutligen i huvudsak av följande tre 
punkter: 

•  Perioden har oss veterligen inte beforskats tidigare med avseende på 
relationen mellan RE och marknadsvärde för svenska börsföretag. 

•  Perioden möjliggör användandet av sammanställda resultatprognoser 
vilket före 1996 inte är möjligt på grund av begränsad datatillgång. 

•  Perioden kännetecknas av kraftiga börsfluktuationer, vilka vi tror 
påverkar sambandet som undersöks. 

2.4.3 Behandling av data 

Insamlad data granskades initialt översiktligt där uppenbara extremvärden redan 
på ett tidigt stadium kunde kontrolleras och därefter korrigeras eller avlägsnas. 
Vid denna inledande filtrering avlägsnades 30 av det totala antalet observationer 
bestående av 170. Dessa 30 visade sig vid kontroll vara påverkade av 
förändringar i eget kapital till följd av till exempel emissioner, 
sammanslagningar eller uppköp. 



 Speglar börsföretagens marknadsvärde räntabilitet på eget kapital?  

 

19  

Vidare framkom vid regressionsanalyserna ytterligare extermvärden vilka också 
kontrollerades varefter korrigering av eventuella inmatningsfel eller 
avläsningsfel utfördes. På de abnorma värden som påträffades, där det inte gick 
att finna något fel enligt ovan, utfördes en enklare uppföljning för att utröna 
orsaker till det funna värdet. Avvikande observationer som kunde misstänkas 
höra samman med okorrigerade förändringar i ett företags aktiekapital, likt de 
som ursprungligen borttogs, avlägsnades då lokalisering och korrigering av felet 
skulle innebära ett för stort merarbete. Avvikelser där ingen självklar förklaring 
kunnat urskiljas eller där exempelvis avvikelsen berott på allmänt kraftiga 
börsrörelser fick naturligtvis vara kvar.     

2.5 Undersökningens regressionsmodell 

Det är inte helt trivialt att omsätta utredningsfrågan i uppsatsen till en 
fungerande regressionsmodell. Den enklaste formen av modell skulle möjligen 
konstrueras så att en absolutförändring i RE skulle förutsättas leda till en 
absolutförändring i marknadsvärde. Vad som snabbt konstateras är dock att detta 
inte är möjligt då det skulle innebära att alla undersökningsföretagen måste ha 
samma marknadsvärde om jämförelsen skulle vara relevant att göra. Då 
marknadsvärdet skiljer sig markant åt mellan företagen, emedan RE skiljer sig åt 
i mindre utsträckning vad gäller absoluta tal, måste dessa variabler göras 
jämförbara i regressionsanalysen. För att åstadkomma denna jämförbarhet avses 
bägge variablerna istället mätas med avseende på relativ förändring. 
Regressionsformeln (2) får därmed följande utseende: 
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Där: )(tMV  = Marknadsvärde ER̂  = Prognostiserad RE 

α = Konstant   ε = Slumpfel 

β = Riktningskoefficient 

Formeln innebär att den relativa förändringen i marknadsvärde över en bestämd 
tid förklaras av den relativa förändringen i prognostiserad RE över samma tid. 
Uttrycket bedömer vi ha goda förutsättningar för att åskådliggöra relationens 
egenskaper. 

2.6 Metodkritik 

Den kritik vi själva främst anser vara berättigad är sammankopplad med den 
begränsade tid som vi haft till förfogande för vårt uppsatsarbete. Detta tar sig i 
uttryck i att vi exempelvis inte kunnat samla in en tillräckligt stor datamängd för 
att med stor säkerhet kunna hävda resultatens riktighet. Likaså skulle en mer 
djuplodande undersökning och korrigering av de extremvärden som påträffats i 
datamaterialet kunnat höja validiteten i undersökningen. 

Vi är således medvetna om att den förhållandevis ringa mängd observationer 
som undersökningen grundar sig på är för liten för att med trovärdighet 
inbegripa en absolut sanning. Därav avser vi att våra resultat främst gäller för 
den undersökta populationen samt som en antydan eller riktning i ett större 
sammanhang.   

Viss kritik kan vidare framföras mot det använda måttet räntabilitet på justerat 
eget kapital. Trots justeringen med att lägga till de obeskattade reserverna, 
skatteandelen borträknad, och att använda resultat före finansnetto så kvarstår 
det brister som exempelvis dold värdestegring.28 

                                                           
28 Sundberg L, Nyckeltalshandboken, MM Publikationer, 1998 
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3 REFERENSRAM 

Kapitlet inleds med ett avsnitt om tidigare studier av relationen mellan 
redovisningsinformation och företags marknadsvärde. Därefter följer ett avsnitt 
om begreppet värde följt av en sammanfattande redogörelse över redovisningens 
syfte idag och historiskt. Vidare berörs aktiemarknaden med tillhörande teorier 
om marknadseffektivitet och psykologiska effekter. Därefter konkretiseras 
kopplingen mellan redovisningen och aktiemarknaden och slutligen 
sammanfattas kapitlet och utmynnar i tre hypoteser.  

3.1 Tidigare forskning 

Sambandet mellan redovisningsinformation och företags marknadsvärde har 
redan varit utsatt för omfattande forskning. Av de förekommande svenska 
undersökningarna i ämnet har vi särskilt noggrant studerat Mikael Runstens 
avhandling, ”The association between accounting information and stock 
prices.”29 I den studeras sambandet mellan räntabilitet på eget kapital och 
börsföretags marknadsvärde för perioden 1967 till 1993. Skillnaden mellan 
Runstens avhandling och vår, förutom tidsperiod, ligger i att Runsten använder 
sig av ett framräknat prognostiserat RE-tal utifrån historiska data där vi istället i 
vår undersökning använder oss av analytikers konsensusprognoser. Runsten 
använder sig av det framkalkylerade RE-måttet trots att han är medveten om att 
sammanställda prognoser av en mängd analytiker ger en mer riktig prognos.  

”The explanatory power is larger in all cases using Affärsvärlden´s 
forecasts.”30 

Skälet till att Runsten inte använder sig av sammanställningar av analytikers 
prognostiserade RE är att det inte fanns att tillgå för hela undersökningsperioden. 

                                                           
29 Runsten, 1998 
30 Ibid 
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I sin avhandling använder Runsten ett flertal olika regressionsmodeller där vår 
regressionsmodell kan jämföras med den modell som i avhandlingen benämns 
M1 och vars resultat visas nedan i tabell 3.1. I tabellen går det att  utläsa att 
förklaringsgraden för sambandet mellan RE och börsföretagens marknadsvärde 
generellt sjunker över tiden. Speciellt lågt blir förklaringsgraden R2 i tider med 
stora börsfluktuationer, vilket kan exemplifieras med studier av 1974 då 
oljekrisen fick börsen att fluktuera kraftigt och med slutet av 1980-talet då 
börsen steg kraftigt på grund av bland annat omfattande fastighetsspekulationer.  

Runsten anser i sin studie att de ur regressionsmodellerna erhållna R2-värdena  
över 35 procent visar på ett starkt samband. R2 värden som understiger tio 
procent visar istället på ett mycket svagt eller helt obefintligt samband. Vi har i 
vår undersökning ingen anledning att ha en avvikande uppfattning om detta utan 
kommer att använda oss av en snarlik bedömningsgrund vad gäller 
förklaringsgraden och därmed sambandens styrka.  

Tabell 3.1 Runstens regressionsmodell M1 

År R2 N År R2 n 
1967 44% 39 1981 32% 92 
1968 42% 39 1982 28% 95 
1969 39% 42 1983 10% 96 
1970 32% 43 1984 12% 152 
1971 51% 70 1985 8% 161 
1972 21% 72 1986 2% 164 
1973 10% 76 1987 1% 169 
1974 0% 79 1988 0% 168 
1975 22% 78 1989 1% 166 
1976 38% 83 1990 1% 151 
1977 23% 86 1991 21% 129 
1978 18% 88 1992 14% 119 
1979 17% 89 1993 13% 108 
1980 20% 91 Medel 19% 102 
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3.2 Värde  

Ett företags värde kan sökas utifrån en mängd olika utgångspunkter. För att 
beskriva några av dessa kommer vi att använda oss av en fri tolkning av en figur 
från Runstens avhandling. I Runstens modell identifieras tre olika 
värderingskoncept: redovisat värde, marknadsvärde och ekonomiskt värde. 

 

 

Figur 3.1 Utgångspunkter för värdering31 

 

Figur 3.1 illustrerar skillnaderna i tidshorisont för de olika utgångspunkterna för 
företagsvärdering. Redovisat värde beskriver ett värde som är av ex-post 
karaktär, emedan ekonomiskt värde i sitt ursprung står för ett ex-ante värde som 
ska beskriva summan av alla diskonterade framtida utdelningar. Mellan dessa 
två värderingskoncept befinner sig marknadsvärde. Marknadsvärdet uppstår 
mellan marknadens aktörer som ett jämviktspris, som tar hänsyn till all 

                                                           
31 Bearbetad figur Runsten, 1998 
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tillgänglig information vilket omfattar både historisk information och 
prognoser.32 

3.2.1 Ekonomiskt värde 

Aktievärdering enligt klassisk ekonomisk teori är enbart framåtblickande. 
Aktievärdering enligt ekonomisk teori i sin allra enklaste form bestämmes som 
det diskonterade värdet av framtida utdelningar under evig tid.33 Från denna 
enkla uträkning har det med tiden utvecklats mycket mer komplicerade formler 
för värdering av aktier vilka tar hänsyn till en mängd olika variabler som 
utdelnings- och kassaflödestillväxt, det egna kapitalets tillväxt och ägarnas 
avkastningskrav med mera.34, 35  

Tidningen Affärsvärlden har en värderingsmetod som på ett enkelt sätt justerar 
för skillnaden mellan bokfört värde/substansvärde i form av justerat eget kapital 
och aktiens marknadsvärde. Formeln ser ut som följer: 

Värdet = RE prognos x JEK / marknadens avkastningskrav.36 

Utgångspunkten för modellen är att det existerar ett nära samband mellan ett 
företags räntabilitet visavi marknadens avkastningskrav och ett företags 
marknadsvärde visavi substansvärde. Om detta synsätt anammas och ett företags 
räntabilitet på eget kapital sammanfaller med marknadens avkastningskrav 
kommer modellen att sätta företagets substansvärde lika med marknadsvärdet. I 
detta fall skulle då JEK multipliceras med faktorn 1. Om ett företag har en RE 
som är 50 procent högre än marknadens avkastningskrav så erhålls en faktor på 
1.5 att multiplicera med företagets JEK.37 

                                                           
32 Runsten, 1998 
33 Johansson S-E, Östman L, Lönsamhetskrav – redovisningsmåttstyrning, En helhetsansats för extern och intern 
användning av redovisningsmått, Studentlitteratur, Lund, 1992 
34 Brealey, Myers, Marcus, 1999 
35 Copeland T, et al, Valuation Measuring and Managing the Value of Companies, McKinsey & Company, 2000 
36 Affärsvärlden, Den nya placeringsindikatorn, Nr 23, sid 21-39, 1990 
37 Petterson K-H, Aktiemarknadens Anomalier, Balans, Nr 5, 1996 
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3.2.2 Redovisat värde  

Utgångspunkten för den kostnadsbaserade redovisning som idag anammas är de 
verkliga resursutlägg som kan fastställas.38 Redovisningen ska ge en ögonblicks 
bild av vad ett företag vid en viss tidpunkt är värt. Detta värde påverkas dock av 
gällande redovisningsregler, principer och konventioner. Exempel på sådant som 
påverkar det bokförda värdet är bland annat försiktighetsprincipen och 
därigenom periodiseringar, intäktsrealiseringar och användandet av historiska 
anskaffningskostnader istället för verkligt värde.39 

3.2.3 Marknadsvärde 

Frågan om hur och vad som bestämmer priset på en produkts eller en tjänst har 
alltid varit av stort intresse för ekonomer. Adam Smith (1723 – 1790), som 
skrev boken The Wealth of a Nation (1776),40 anses som grundaren av den 
klassiska ekonomiska teorin och blev mest känd för sina teorier om marknaders 
förmåga att, utan statlig inblandning, etablera prisnivåer.  

Adam Smith myntade begreppet ”Den osynliga handen” vilket beskriver 
marknadsmekanismerna på en fri marknad där priser och kvantiteter kommer att 
etableras utifrån tillgång och efterfrågan. Köparens vilja att köpa och säljarens 
vilja att sälja kommer automatiskt att generera ett jämviktspris utan statlig 
inblandning. 

Adam Smiths resonemang utvecklades av Walras (1834-1910)41 som ansåg att 
en tillgångs värde bestämdes utifrån perfekta marknader där aktörerna besitter 
fullständig information. Det jämviktspris som uppstod mellan tillgång och 
efterfrågan, säljare och köpare, var tillgångens verkliga värde.42 

                                                           
38 Hendriksen E, Accounting Theory, Richard D. Irwin, INC, 1977 
39 Artsberg, 1992 
40 Dahmén E, Den osynliga handen Adam Smith i urval, AB Timbro, 1994 
41 Negishi T, History of Economic Theory, Elsevier Science Publisher B.V.,1989 
42 West E, Adam Smith and Modern Economics – From Market Behaviour to Public Choice, Edward Elgar 
Publishing Limited, 1990 
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Samma principer gäller fortfarande idag, då marknadsvärdet på börsen bestäms 
av marknadens aktörer som i sina bedömningar av vad en tillgång är värd 
kommer att använda all tillgänglig information såväl historisk information som 
prognoser om framtiden. Utifrån denna information kommer ett jämviktspris 
automatiskt att etableras mellan vad en köpare är beredd att betala och vad en 
säljare är villig att sälja tillgången för. Marknadsvärdet för ett företag erhålls 
därmed som summan av det jämviktspris per aktie som uppstått mellan 
fristående parter på en marknad multiplicerat med antalet utelöpande aktier.43 

3.3 Redovisning 

Redovisning kan beskrivas som att systematiskt registrera och rapportera de 
ekonomiska konsekvenserna av en verksamhet för en förfluten period.44 Om 
redovisningen genererar information som väl beskriver ett företags värde och 
förmåga att skapa värde bör ett starkt åtföljande samband mellan en förändring i 
eget kapital och en förändring i företagets marknadsvärde kunna förväntas.45 

Redovisningen bygger dock av olika skäl på förenklade principer och 
konventioner för att beskriva ett företags verksamhet vilket kan leda till att den 
bild som redovisningen beskriver av ett företag avviker från en objektiv bild.46 
Exempel på principer och regler som kan ge upphov till felaktigheter är bland 
andra försiktighetsprincipen och förenklade regler för avskrivningar.   

En väl fungerande och tillförlitlig redovisning av företags ekonomiska 
förehavanden är av yttersta vikt för ett samhälles ekonomiska utveckling och 
välstånd. Det är tack vare information i redovisningen, om hur företagen lyckas 
förränta ägarnas kapital, som ägarna vågar investera i företagen.  

                                                           
43 de Ridder, 2002 
44 Rihai-Belkaou, Accounting Theory, Thomson Learning, 2000 
45 Runsten, 1998 
46 Jönsson-Lundmark, 1981 
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Detta medför att parter med kapitalöverskott överför det till företag som kan 
utnyttja kapitalet på ett bättre sätt. Kapitalet kommer således att hamna där det 
gör mest nytta. Utan en stark tilltro till redovisningsinformationen skulle dessa 
kapitaltransfereringar kunna upphöra med avsevärda ekonomiska konsekvenser 
som följd.47 

3.3.1 Historik 

”The study of the history and development of accounting is very important 
to an understanding and appreciation of present and future practices, as 
well as of the institutional structure of the discipline.”48  

Redovisning är ingen sentida företeelse. Redovisningshandlingar av olika slag 
kan dateras så långt tillbaka som 3000-talet före Kristus i de Babyloniska, 
Assyriska och Sumeriska civilisationerna.49 År 1494 publicerades Summa de 
Arithmetica, Geometrica, Proportioni et Proportionalita av Luca Pacioli från 
Venedig. Denna skrift beskrev den dubbla bokföringens princip som än idag 
utgör grunden för redovisningen. Då var redovisningens främsta syfte att 
möjliggöra kontroll av det kapital som den aktiva parten förvaltade. Detta var 
även redovisningens främsta syfte under den industriella revolutionen. 
Företagen blev då alltmer kapitalintensiva och passiva investerare i företag blev 
allt vanligare.50 Under 1800- och 1900-talet blev aktiebolagsformen mer 
förekommande vilket ökade antalet passiva investerare ytterligare och det blev 
då ännu viktigare för dem att kunna ta del av ekonomisk information för att 
granska de företag de investerat sitt kapital i. Det var likaledes viktigt för 
företagsledare att publicera förståelig redovisningsinformation för att säkerställa 
tillgången på kapital.  

                                                           
47 Rihai-Belkaou, 1992 
48 ibid 
49 Eliasson et al, Vinst, Svenska Civilekonomföreningen och Studentlitteratur ab, 1980 
50 Jönsson-Lundmark, 1981 
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Utöver den industriella revolutionen med dess teorier om kostnadsredovisning 
och avskrivning har ytterligare stora influenser på redovisningens utformning 
kommit från byggandet av järnvägar, statliga styrningar av företag, införandet av 
beskattning av företag, framväxten av industriella och finansiella storföretag 
genom företagssammanslagningar. 51 

Det var genom separationen mellan ägare och ledning av företagen som kravet 
på en mer reglerad redovisning kom att öka. Det dröjde dock ända in på 1930-
talet innan en mer reglerad och likformad redovisning kom till stånd med start i 
USA. Detta med anledning av den stora depressionen som följde efter 
börskraschen 1929 som, rätt eller fel, skylldes på felinvesteringar i en mängd 
företag till följd av brister i redovisningen. Det var inte bara kapitalägarna som 
ställde krav på en mer reglerad redovisning utan även statsmakten instämde i 
detta för att på så sätt försöka undvika framtida ekonomiska depressioner. 
Redovisningen skulle inte längre upprättas på frivillig basis utan den blev ett 
lagreglerat krav. Tillsatta redovisningsorgan skulle publicera rekommendationer 
i syfte att upprätthålla de lagstadgade kraven. 

I och med att redovisningen blev mer och mer formaliserad framstod det 
tydligare en principiell skillnad mellan den anglosaxiska och den 
europeiska/germanska redovisningen, där den senare mer har utformats för att 
skydda borgenärer och gäldenärer genom anammandet av 
försiktighetsprincipen.52 I den anglosaxiska redovisningstraditionen betonas mer 
vikten av att redovisningen ska ge en rättvisande bild av ett företag.53 
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3.3.2 Redovisningsteori 

Börskraschen 1929 innebar att en ny redovisningsteori utvecklades där 
förmögenhetsteorier ersattes av resultatorienterade teorier, vilka idag dominerar 
redovisningen.54  

Redovisningens föreställningsramar och kapitalteorier utgör en mycket viktig 
beståndsdel inom traditionell redovisningsteori. Föreställningsramarna påverkar 
vad som kan redovisas i en resultat- och balansräkning. Relationen mellan ägare, 
företag och övriga intressenter avgör hur balansekvationen T=S+EK ser ut och 
vad som är att betrakta som en intäkt eller kostnad. Tre dominerande 
föreställningsramar kan urskiljas, ägar-, enhets- och partsteorin, vilka kort ska 
sammanfattas för att påvisa olika perspektiv på värderingar, vinsttillhörigheter 
och för vems syfte som företag och redovisningen existerar.  

Ägarteorin (Proprietary theory) tar fasta på att ägare och företagsledare utgörs 
av samma person och att företaget är till för att öka ägarnas förmögenhet. 
Föreställningsramen utvecklades i slutet av 1800-talet då företagen till största 
del utgjordes av mindre företag där ägare och ledning bestod av en och samma 
person. Redovisningen skall enligt ägarteorin tjäna ägarnas intressen. 
Tillgångarna tillhör ägarna och skulderna är deras skyldigheter.55 

I ägarteorin är balansräkningen viktigast då den mäter förmögenheten. Det 
redovisade nettoresultatet förs direkt mot eget kapital och är en ökning av 
ägarens privata förmögenhet. Utdelningar ses inte av ägaren som en kostnad 
utan endast som en omfördelning av kapital. Ägarteorin kom med tiden att 
kritiseras, då någon självklar koppling mellan ägare och företaget inte alltid 
existerade, speciellt inte i den då allt mer utbredda aktiebolagsformen.  

Enhetsteorin (Entity theory) frikopplar företaget från dess ägare och företaget 
ses som en självständig ekonomisk enhet där skötseln av företaget överlåts åt en 
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professionell ledning. Ägarna jämställs med övriga finansiärer och de har endast 
en förmögenhetsandel av företagets redovisade tillgångar utan några 
ägaranspråk. Utdelning till aktieägare ses inte som en kostnad utan som en 
omklassificering av aktieägarnas kapital.56 Enligt enhetsteorin finns det inga 
krav på omfördelningar av resurser till ägarna men det ligger i företagets intresse 
att dela ut kapital till ägarna för att säkra möjligheter till framtida finansiering.57   

Partsteorin (Enterprise theory) är en utveckling av den traditionella enhetsteorin. 
Den stora skillnaden ligger i antalet parter som företaget anses vara till för. 
Partsteorin fokuserar på ett företags samhällsansvar och inte enbart på 
finansiärernas avkastningskrav. Istället för att bara ta hänsyn till gäldenärer och 
aktieägare så tar partsteorin även hänsyn till intressegrupper som anställda, 
kunder, skattemyndighet, kommun och stat. Redovisningen riktas till en vidare 
krets än vad ägar- och enhetsteorin gör och syftar till att visa hur mycket 
verksamheten bidrar med till samhället. Begreppet förädlingsvärde används 
istället för vinstbegrepp, där förädlingsvärdet är det värde som ett företag har 
producerat i form av varor och tjänster minus kostnaden de haft för 
framställandet av dessa.58 

Då redovisningsinformationen utformas för att tillfredställa många potentiella 
intressenter kan det leda till ett val av principer som inte är optimalt ur en 
specifik användares perspektiv.59 

3.3.3 Resultatbegreppet 

Ett klassiskt vinstmått enligt Hicks (1928) kan uttryckas som det maximala 
belopp som skulle kunna betalas ut till ägarna utan att bolagets resurser 
minskar.60 
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Resultatet för ett företag kan endast mätas för en förfluten period, där utfallet är 
beroende av vilka redovisningsprinciper som företaget tillämpar. Det mest 
grundläggande sättet att definiera resultatet för en period i redovisningen är 
skillnaden mellan periodens intäkter och kostnader.  

Resultatet kan även erhållas genom att studera förändring i eget kapital med en 
eventuell justering för förändringen av kapitaltillskott och/eller kapitaluttag 
enligt följande:  

Resultat = eget kapital1 – eget kapital0 – kapitaltillskott + kapitaluttag61  

Den engelska beteckningen för eget kapital, owners equity, betyder ägarnas 
anspråk och är mer beskrivande för vad eget kapital är. Det är förräntningen av 
detta kapital som är av störst intresse för aktieägarna som tillskjuter kapital. 
Förräntningen mäts i nyckeltalet räntabilitet på eget kapital.62 

3.3.4 Räntabilitet på eget kapital 

Räntabilitet på eget kapital är det mest aggregerade nyckeltalet av de 
lönsamhetsmått som finns att tillgå för att mäta avkastningen på ett företag. 

”Talet ger ett ”slutomdöme” om årets verksamhet genom att det tar hänsyn 
till både rörelse- och finansieringskostnader och kapitalinsats, dvs visar 
verksamhetens totala effektivitet.”63 

Räntabilitet på eget kapital indikerar även vilken tillväxt som är möjlig vid 
bibehållen soliditet. Det är också lätt för ägare att jämföra den procentuella 
avkastningen på eget kapital med till exempel en riskfri ränta för att se om det 
satsade kapitalet har fått en acceptabel förräntning under senaste mätperioden.  
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Avkastningen på eget kapital bör överstiga den riskfria räntan med god marginal 
på grund av den risk som är förknippad med investeringar i aktier. Ju högre risk 
som föreligger med investeringen desto större marginal bör finnas till den 
riskfria räntan för att avkastningen ska kunna anses som godtagbar.64  

Vid jämförelser mellan olika företags räntabilitet på eget kapital används 
vanligtvis ett justerat mått där obeskattade reserver minus latent skatt läggs till 
det synliga egna kapitalet. Som resultatmått används resultat efter finansnetto. 

Trots ovan nämnda justering kvarstår brister i måttet. Dolda reserver i form av 
både materiella och immateriella tillgångar fångas inte alltid upp i 
balansräkningen, vilket får till följd att det egna kapitalet kan undervärderas. Ett 
exempel där måttet ej fångar relevant information är för företag med stora 
realtillgångar. Det kan vara stora innehav av aktier, skog, kraft och fastigheter 
vilka har ett beständigt värde. Utan en justering för en dold värdestegringsvinst 
kommer lönsamheten för dessa företag att underskattas och värderingen av 
företaget kommer att verka för hög.65 

3.4 Aktiemarknaden 

Aktiemarknaden är en högst väsentlig institution för ett lands välstånd och 
ekonomiska utveckling. Den möjliggör kapitalöverföringar från parter med 
kapitalöverskott till företag med kapitalbehov för investeringar för att klara 
fortsatt expansion.66  

Då investeringar i aktier är en riskfylld placering erbjuder aktiemarknaden 
investerare möjligheten att skydda sig mot risken genom att ge möjlighet till att 
sälja sina andelar i ett företag vilket möjliggör att kapitaltransfereringar kommer 
till stånd.  
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Aktiemarknaden tillhandahåller även en mängd olika placeringsalternativ med 
olika risknivåer där olika riskbenägna placerare kan hitta passande avsättningar 
för sitt kapital. En akties avkastning korrelerar med den risk som aktien är 
förknippad med. En högre risk kräver en högre avkastning, antingen genom 
utdelning eller värdestegring. 

Aktiebolagsformen och aktiemarknaden gör det även möjligt att skilja 
företagsägandet från den dagliga ledningen av företaget, vilket är en 
förutsättning för att leda stora organisationer. Företagets målsättning kommer att 
bli lika med aktieägarnas vilket innebär maximal avkastning på insatt kapital. 
Om en företagsledning skulle börja avvika från aktieägarnas mål om 
maximering av insatt kapital eller om ledningen inte skulle nå upp till ställda 
förväntningar skulle det omedelbart avspegla sig i en sänkt aktiekurs.67 

3.4.1 Aktiemarknadens utveckling och betydelse 

Värdeutvecklingen på Stockholmsbörsen har för de senaste 30 åren varit 
exceptionell trots de senaste årens nedgång. Om perioden mellan 1919 – 99 
studeras finner vi att den genomsnittliga årliga avkastningen har varit 13,3 
procent. Under andra hälften av seklet 1950 – 99 var den högre, närmare 
bestämt 18.3 procent. Om avkastningen för perioden 1980 – 99 studeras finner 
vi att den var ännu högre och i genomsnittet uppgick till 26,3 procent.68 

Den långa tid av börsuppgång fram till den sjätte mars 2000 har följts av en lång 
nedgång på börsen där nedgången för år 2000 var 13 procent, för år 2001 31 
procent och för år 2002 var nedgången 37 procent.69 

De stora ökningarna i avkastning fram till år 2000 var en följd av en avsevärd 
kapitaltillförsel till Stockholmsbörsen sedan 1980-talet. Detta ökade intresse för 
den svenska kapitalmarknaden kan till stora delar förklaras med de 

                                                           
67 Loucã F, Turbulence in Economics, Edward Elgar Publishing Inc., 1997 
68 de Ridder, 2002  
69 Carlsson B, År 2002 inte unikt i historien, DN Ekonomi, 2003-01-05  



Referensram 

 

 34  

skattesubventioner på aktiesparande som infördes i början av 1980-talet. Valet 
av fonder i samband med premiepensionsvalet ökade också intresset för 
aktieplaceringar. Även den nya tekniken med Internet där privatpersoner kan 
avläsa kurser och handla i realtid på ett lättillgängligt sätt har ökat intresset för 
aktiemarknaden och gjort aktiehandel till något av en folkrörelse.70 Om vi 
studerar Telias aktie så finns det inte mindre 836 000 aktieägare. I Ericsson är 
antalet aktieägare cirka 701 000 och i genomsnitt äger dessa aktier även i tre 
andra bolag.71 

I takt med att antalet aktieägare på Stockholmsbörsen ökar så ökar beroendet av 
en gynnsam börsutveckling. Kraftiga nedgångar på börsen påverkar inte bara 
företagens förmåga att få tillgång till riskkapital utan det påverkar även direkt 
många privatpersoners ekonomi, vilket kan få negativa konsekvenser för 
konsumtionen och därmed hela landets ekonomi.  

3.4.2 Aktieindex 

På de allra flesta aktiemarknader anges den genomsnittliga kursutvecklingen för 
hela eller delar av marknaden med ett index. Syftet med indexberäkningar är att 
på ett enkelt sätt förmedla värdeutvecklingen i ett enda sammanfattande tal. Det 
förekommer i princip två olika sorter index, värdeviktade och likviktade. I 
värdeviktade index tas det hänsyn till företagens inbördes storlek till skillnad 
mot likviktade index där olika stora företag ger samma påverkan.72 På den 
svenska aktiemarknaden förekommer det ett flertal index som till exempel 
Stockholmsbörsens All-share-index, tidningen Veckans affärers VA Totalindex, 
mäklarhuset Carnegies Small Cap Index. Det index vi valt att använda i vår 
undersökning är det index som har längst historia i Sverige, nämligen 
Affärsvärldens generalindex AFGX vilket är ett värdeviktat index.73  
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3.4.3 Den effektiva marknadshypotesen 

Under 50- och 60-talet grundade nationalekonomer sina förutsägelser om 
framtiden enbart utifrån historiska data enligt teorin om anpassade 
förväntningar. Förändringar antogs ske i långsam takt och morgondagen 
förväntades vara lik gårdagen. Med tiden började analytiker att ta in 
framtidsutsikter i sina prognoser. Det fick John Muth att definiera en alternativ 
teori vilken han kallade för teorin om rationella förväntningar.74 Definitionen av 
teorin lyder:  

”Expectations will be identical to optimal forecasts (the best guess of the 
future) using all available information.” 75 

Det är denna teori som har legat till grund då finansiella ekonomer har 
formulerat hypotesen om den effektiva marknaden ”Efficient Market 
Hypothesis” som har sin utgångspunkt i att priser på olika värdepapper snabbt 
anpassar sig till ny och värdepåverkande information. Priset på ett värdepapper 
ska alltså enligt hypotesen spegla all, för investerare, tillgänglig information. 
Framkommer det nya förutsättningar eller ny information som ändrar den 
ursprungliga värderingen så sker en snabb och korrekt omvärdering av den 
finansiella tillgången till ett nytt jämviktspris.76 Det finns dock tre 
förutsättningar som måste vara uppfyllda för att en marknad skall kunna anses 
som effektiv och förutsättningarna innebär:  

- Att antalet aktörer på marknaden är stort, och att de eftersträvar maximal 
avkastning på sina placeringar och att de agerar oberoende av varandra. 

- Att ny kurspåverkande information inte kan förutses av dessa aktörer. 

- Att aktörerna på marknaden justerar priserna på de finansiella tillgångarna 
snabbt beroende på innehåll av ny information. 
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Marknadseffektiviteten kan enligt gällande teori anta tre former; svag- 
mellanstark- eller stark form. Indelningen är baserad på mängden, för 
aktiemarknaden, tillgänglig information. Se figur 3.2  

 
Figur 3.2 Aktiemarknadens effektivitet 77  

 

Är marknadseffektiviteten i svag form är det omöjligt att hitta under- eller 
övervärderade aktier genom studier av historiska börskurser för respektive aktie. 
Det enda som påverkar aktiekurser är för marknaden ny information och den kan 
ej förutsägas till tidpunkt och innehåll, vilket får till följd att det ej går att finna 
mönster ur tidigare kursutvecklingar. Kursutvecklingen kommer därmed att 
utveckla sig helt oförutsägbart, så kallad Random walk.78 

I mellanstark form reflekterar marknadens värdering av en aktie ej endast 
historisk prisbildning utan även övrig tillgänglig information, som till exempel 

                                                           
77 de Ridder A, Börsstopp och kursutveckling på Stockholmsbörsen, Stockholms fondbörs – Sveriges 
industriförbund, 1988 
78 Brealey, Myers, Marcus, 1999 
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företagets egna utvecklingsprognoser och makroekonomiska händelser så som 
ränteläge eller konjunkturförändringar. All tillgänglig information analyseras 
och används vid bedömningar av de sannolika effekter de får för företagen.79 

Om marknaden är effektiv i den starka formen reflekterar aktiekurserna inte bara 
all offentliggjord information utan även icke offentliggjord information, så 
kallad förtrolig företagsinformation (inside information). Placerare med tillgång 
till sådan information har ingen fördel av den i sökandet efter under- eller 
övervärderade aktier då marknaden redan tagit hänsyn till den informationen.80 

Flera empiriska bevis för att marknaden agerar effektivt publicerades i en artikel 
1970 av Eugene Fama81. Mer sentida bevis på marknadens effektivitet har 
publicerats i Wall Street Journal. De har låtit professionella börsanalytiker välja 
ut ett antal aktier och jämfört avkastningen på dessa med aktier som har valts ut 
genom att bokstavligen kasta pil på en sammanställning över aktier. 
Avkastningen av aktierna som valts ut genom pilkastning är bättre lika ofta som 
de aktier som är utvalda av analytiker. Av detta går det att dra slutsatsen att det 
inte går att förutsäga marknaden, då det är bara ny oförutsägbar information som 
styr kurserna.82 

Det har även på senare år framkommit belägg för att marknaden inte alltid 
agerar effektivt. Exempel på dessa ineffektiviteter, eller anomalier som de också 
kallas är januarieffekten, småföretagseffekten och överreagerande marknad.83 
Januarieffekten går i korthet ut på att det förekommer en förutsägbar uppgång i 
januari för att investerare av skatteskäl sålt aktier i december året innan och 
sedan återinvesterar i aktier i januari. Småföretagseffekten visar på effekten av 
att företag med låga börsvärden har en högre riskjusterad avkastning än företag 
med höga börsvärden. Det förekommer också marknadsimperfektioner då ny 

                                                           
79 de Ridder, 2002 
80 Brealey, Myers, Marcus, 1999 
81 Fama E, ”Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work,” Journal of Finance 25, 1970 
82 Brealey, Myers, 2000 
83 Mishkin, Eakins, 1998 
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information presenteras som tar sig uttryck i överreaktioner och aktiekursen 
kanske sjunker omotiverat mycket för att sedan ta flera veckor på sig för att 
återhämta sig.84  

Även illusioner av ineffektiviteter förekommer på aktiemarknaden vilket till 
exempel kan vara tillsynes kraftiga kursfluktuationer under en kort period som 
kan tyckas stå i kontrast mot en tidigare av marknaden korrekt värdering av en 
aktie.  Enligt förespråkare av effektiva marknadshypotesen så är detta istället ett 
bevis för att marknaden är effektiv där ny information korrekt och direkt 
påverkar aktiekursen. 

Ett flertal undersökningar har genomförts som pekar på att aktiemarknader antar 
en mellanstark form, och bland dessa kan nämnas Ball & Brown (1968), Beaver 
(1968).85 Även ett flertal studier avseende Stockholmsbörsens effektivitet har 
utförts av bland andra Claesson86 och Forsgårdh & Hertzen87 och där  
framkommer det att Stockholmsbörsen antar den mellanstarka formen av 
effektivitet. Det förekommer dock vissa anomalier men avkastningen från dessa 
är ofta för låg för att kompensera för de transaktionskostnader utnyttjandet av 
dem medför.88 

3.4.4 Psykologiska effekter  

Utöver den effektiva marknadshypotesens anomalier förekommer det även en 
mängd psykologiska effekter som påverkar aktiemarknadens effektivitet.  

                                                           
84 Külpmann M. Stock Market Overreaction and Fundamental Valuation- Theory and Empirical Evidence, 
Springer-Verlag Heidelberg, 2002 
85 Forsgårdh, Hertzen, 1975 
86 Claesson K, Effektiviteten på stockholmsbörsen, Stockholm, Ekonomiska Forskningsinstitutet vid 
Handelshögskolan i Stockholm, 1987 
87 Forsgårdh, Hertzen, 1975 
88 de Ridder, 2002 
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”Psykologiska faktorer styr börsen i lika hög grad som ekonomiska 
fundamenta, anser många aktörer på aktiemarknaden.”89 

Aktiemarknadens aktörer vill i sina tolkningar och antaganden om framtiden 
vara så objektiva som möjligt för att kunna fatta rationella och välgrundade 
beslut. Att de sällan är så rationella i sitt agerande, som de skulle vilja vara eller 
utger sig för att vara, kan till stor del förklaras av att de låter sig påverkas av 
psykologiska faktorer. Faktum är att ett element av psykologi nästan alltid är 
med och påverkar de beslut som fattas.90  

Ett exempel på en psykologisk effekt är den inbyggda tröghet i åsikter, som de 
flesta människor har, vilket gör det svårt för dem att tänka om, byta perspektiv 
eller ännu svårare, att erkänna att de har haft fel. Detta kan få till följd att ny 
information tolkas så att den bekräftar en redan antagen ståndpunkt och det 
endast läggs märke till sådan information som stärker den egna uppfattningen, så 
kallad selektiv varseblivning. Följderna av detta kan bli att objektiviteten och 
rationaliteten försvinner och aktieinvesterare tenderar att lyssna till analytiker 
vars åsikt är i överensstämmelse med den egna.  

En aktörs beteende på aktiemarknaden är inte konstant utan förändras över tiden 
i takt med att nya erfarenheter erhålls. Stora värdenedgångar leder ofta till att 
förlustaktier behålls allt för länge istället för att förlusten realiseras så att nya 
aktier kan införskaffas. En allt för allmän uppfattning är att en förlust inte är en 
förlust så länge som placeringen inte är realiserad. Istället för att erkänna ett 
misstag så är det inte ovanligt att en köpare av en aktie som sjunkit avsevärt i 
värde köper ännu fler aktier till ett lägre pris för att på så sätt få ner 
genomsnittspriset per aktie i hopp om att aktien någon gång ska stiga i värde.91 
Aktiekursen kommer därmed att anta ett högre värde än vad som objektivt är 
motiverbart.  
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Det förekommer även ett starkt grupptryck eller flockmentalitet mellan 
aktiemarknadens aktörer. När de försöker bilda sig en uppfattning om till 
exempel ett företag på börsen så utgår de inte enbart av utifrån rena fakta utan 
söker ledning från andra.92 Ofta låter sig aktörerna påverkas av andra mer än vad 
de själva vill erkänna och ser sina beslut och åsikter mer som sina egna än vad 
de egentligen är. Detta blev speciellt märkbart i den nya ekonomin då gamla 
tumregler inte längre verkade gälla utan det istället fokuserades på antaganden 
om framtida marknadsandelar.  

Under IT-bubblans dagar lockades många nya aktörer till aktiemarknaden, dels 
av utsikterna till stora vinster, dels av ett grupptryck att inte sticka ut i mängden 
då alla talade om aktier och aktieplaceringar. Dessa nya osäkra aktörer förlitade 
sig i stor utsträckning på vad andra sa och följde med strömmen med skäl som 
att så många inte kan ha fel. De flesta aktörer tycker att det känns tryggare att 
göra som alla andra istället för att sticka ut från mängden. Grupptrycket är ofta 
en självförstärkande process där en ökande gruppstorlek gör att den kan utöva 
ännu mer grupptryck. Detta generar en snöbollseffekt och när bollen väl börjat 
rulla så är det inte många som frågar sig varför den började rulla. Ett bra 
exempel på en snöbollseffekt är den så kallade svarta måndagen, måndagen den 
19 oktober, 1987 då Dow Jones Industrial Average föll med 23 procent på en 
enda dag utan att det offentliggjorts någon information som kunde rättfärdiga 
denna breda och djupa nedgång.93 

Grupptrycket påverkar inte enbart nybörjare på aktiemarknaden utan även mer 
professionella analytiker. Ända sedan Ericssons toppnotering under år 2000 och 
under hela nedgångsperioden har 20-40 procent av Sveriges främsta experter på 
aktier i Aktiespararens pejlingspanel framhållit Ericsson som en av de aktier de 
ansett som mest köpvärda.94  

                                                           
92 Gyllenram C-G, Aktiemarknadens psykologi, Prisma, 1998 
93 Brealey, Myers, 2000 
94 www.aktiespararen.se, 2003-01-05 
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Det mest uppseendeväckande psykologiska fenomenet på aktiemarknaden är 
spekulationsbubblan. En bubbla på börsen kan beskrivas som en situation där 
värderingar vida överstiger vad som är fundamentalt motiverat på grund av 
överdrivna förhoppningar. Då samverkar många av de existerande psykologiska 
effekterna som selektiv varseblivning, grupptryck, snöbollseffekt och 
önsketänkande.  

Bubblor uppkommer ofta efter en lång tids uppgång som en sista fas där 
uppgången inte bara fortsätter utan accelererar allt fortare. Den långa perioden 
av uppgång skapar ett grupptryck och en allmän uppfattning om att börsen alltid 
går upp vilket gör att det hela tiden strömmar till mer kapital till börsen. Alla vill 
vara med om värdestegringen och ingen vill ”missa tåget”, snöbollseffekten har 
startat. Aktörerna på börsen köper aktier på spekulation istället för att se dem 
som långsiktiga investeringar som rationellt kan motiveras med historiska 
avkastningssiffror. Så länge som det strömmar till mer kapital till börsen  
fungerar processen och bubblan växer och än mer kapital kan göras tillgängligt 
genom att de som befinner sig i bubblan belånar sina aktier eller andra 
tillgångar.  

Bubblor har en tendens att växa sig särskilt stora i de fall då det är någon ny 
form av teknik inblandat som till exempel ångmaskinen, järnvägen, radion, 
telefonen och Internet. Den sista bubblan, IT-bubblan, är ett bra exempel på 
bubbla där de första IT-företagen till en början hade en enorm tillväxt och hela 
branschen spåddes en lysande utveckling. Det är i sådana lägen många 
aktiesparare fastnar i önskedrömmar om stora klipp grundat på tidigare 
värdeutvecklingar. Med tiden kommer allt fler företag att lockas till den 
haussade branschen av de till en början höga marginalerna och enorma 
tillväxttakt. Branschen blir därmed mättad vilket får till följd att marginalerna 
drastiskt sjunker, tillväxttakten stannar av och nytt kapital slutar att strömma till. 
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Spekulanterna börjar dra sig ur och bubblan spricker. Ju mer uppblåst en bubbla 
har varit desto större blir i regel bakslaget.95 

3.5 Teoretisk syntes och formulering av hypoteser 

Undersökningen i denna uppsats behandlar sambandet mellan räntabilitet på 
eget kapital (RE) och marknadsvärdet på börsföretag. De teoretiska 
komplikationerna och utgångspunkterna i detta problem handlar till stor del om 
begreppet värde och till det hörande värdering. Redovisningens värden utgår i de 
flesta fall från det väl befästa fundamentet försiktighetsprincipen. Aktiers värde 
fastställs däremot på en fri marknad med de krafter som verkar där. 
Marknadsvärdena försöks i sin tur ständigt förutses av marknadens aktörer 
varför metoder för värdering av aktier är av stort intresse.  

En akties ekonomiska värde kan sägas bestå av all framtida utdelning som 
företaget kommer att lämna beräknat till nuvärde.96 Företagens möjligheter att 
lämna utdelning till sina aktieägare hänger samman med deras förmåga att 
generera vinst.97 Vinsten beräknas i redovisningen och bygger därmed på dess 
principer. 

Räntabilitet på eget kapital är ett mått som visar hur stor avkastning det egna 
kapitalet alstrar98 och är således ett mått på företagets utdelningspotential. Härav 
torde kopplingen vara uppenbar mellan detta mått, prognostiserat, och ett 
företags marknadsvärde. Detta borde gälla om det inte vore för redovisningens 
förmåga att i viss mån omkonstruera verkligheten genom exempelvis anpassning 
till försiktighetsprincipen. Den uppenbara anpassningen till gäldenärer och andra 
intressenter, i enlighet med partsteorin, som finns inbyggd i redovisningen kan 
fördunkla möjligheten att på marknadsbasis värdera ett företag utifrån 
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98 Sundberg, 1998 
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redovisningen. Detta talar snarare för en svagare koppling mellan RE och 
marknadsvärdet.   

Det finns ytterligare faktorer som talar mot att denna koppling skulle vara stark. 
Att förhållandet innefattar en prognos är i sig troligen en nedbringande faktor, 
då en prognos inte kan uppfattas som en absolut sanning och därmed tas på olika 
stort allvar av olika aktörer. Vidare förekommer på aktiemarknaden anomalier 
vilka misstänks kunna lösgöra kopplingen ytterligare. Likaså är psykologiska 
effekter en faktor som troligen påverkar sambandet negativt. Konklusionen av 
dessa teoretiska överväganden leder fram till att det sannolikt föreligger ett 
samband mellan RE och marknadsvärde men att det troligen är svagt. 

För att formulera en hypotes om ovanstående använder vi oss av de resultat 
Runstens regressionsmodell M199 genererar, för att skapa en referens till vilken 
grad av förklaring som krävs för att kalla sambandet starkt eller svagt. Utifrån 
vad dessa resultat åskådliggör för oss, Runstens kommentarer om sina resultat i 
avhandlingen samt en vetskap om att marknadsvärde förklaras av en mängd 
faktorer utöver RE, dras följande gränser för sambandets styrka: En 
förklaringsgrad under cirka 25 procent bedöms i dessa sammanhang motsvara 
ett svagt samband. Kriteriet för svagt samband är naturligtvis även att ett 
samband statistiskt kan säkerställas varför mycket låga förklaringsgrader 
normalt karaktäriseras som inget samband alls. En förklaringsgrad över cirka 35 
procent bedöms istället motsvara ett förhållandevis starkt samband. Däremellan 
förefaller sambandet vara halvstarkt respektive halvsvagt. Ur detta resonemang 
formuleras därmed följande hypotes: 

i) Det föreligger ett samband mellan räntabilitet på eget kapital och 
marknadsvärde på börsföretag men sambandet är svagt, det vill säga 
att det ger en förklaringsgrad under 25 procent. 

                                                           
99 Se kapitel 3.1 sida 20 
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Karaktären på börsföretagen förändras över tiden. Idag utgörs börsen av en stor 
mängd kunskapsintensiva företag, som av många anses mer svårvärderade 
avseende de klassiska verktyg som finns för värdering. Trenden är entydig och 
indikerar att denna typ av företag utgör en växande del av börsen. Att börsen 
med tiden förändras till att utgöras av en allt större andel kunskapsföretag och i 
förhållande till det mindre andel cykliska företag påverkar det därför sannolikt 
relationen mellan RE och marknadsvärde. Då Runstens avhandling berör en 
tidigare period än vår blir därmed en jämförelse med den intressant att göra. En 
andra hypotes blir därmed: 

ii) Sambandet mellan räntabilitet på eget kapital och marknadsvärde är i 
genomsnitt svagare under vår undersökningsperiod än under den 
undersökningsperiod som återfinns i Runstens avhandling. 

Psykologiska effekter tenderar vidare att frikoppla marknadsvärdet från ett 
företags objektiva värde, vilket får till följd att rationella värderingsgrunder, som 
redovisning, åsidosätts till förmån för exempelvis grupptryck och flockbeteende. 
Stora fluktuationer på börsen förstärks ofta av psykologiska effekter som ibland 
till och med visar ansatser till att härstamma från endast dessa. 
Marknadseffektiviteten kan vid sådana tillfällen därmed visa prov på 
undermålighet. Då börsen under undersökningsperioden visat sig fluktuera 
kraftigt formuleras därmed följande hypotes:  

iii) Sambandet mellan räntabilitet på eget kapital och marknadsvärde är 
betydligt svagare vid kraftiga börsrörelser. 
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4 EMPIRISK ANALYS 

Detta kapitel disponeras så att det först behandlar varje undersökt år var för sig 
varefter en sammanfattande analys över hela undersökningsperioden 
presenteras. Däri behandlas tidsmässiga skillnader jämfört med generalindex 
följt av en diskussion om tänkbara orsaker till de uppkomna resultaten. 

4.1 Årsvis analys 

Undersökningen omfattar totalt fem år från 1996 till 2000. Nedan presenteras 
analysen för varje enskilt år. De resultat regressionsanalyserna genererat 
presenteras kortfattat och med valda delar i följande avsnitt. Detta innebär att 
regressionsgrafer inte i kapitlet presenteras för varje regression utan återfinns i 
appendix för dem som inte omnämns här. 

4.1.1 1996  

Det empiriska materialet från 1996, bestående av 18 observationer, analyserades 
med den valda regressionsmodellen (3). Resultatet av regressionsanalysen är 
sammanfattat i tabell 4.1 nedan: 

Tabell 4.1 Regressionsresultat 1996 

År α β KI för β (95%) p-värde R2 n 
1996 0,5 0,6 0,10 till 1,05 0,020 29 % 18 

 

Resultatet för 1996 påvisar ett relativt starkt samband mellan marknadsvärde 
och RE för de undersökta företagen. En R2 på 29 procent innebär givet 
förutsättningar för att regressionsmodellen förklarar responsvariabeln 
marknadsvärde i en jämförelsevis hög utsträckning, det vill säga att RE påverkar 
marknadsvärdet i tämligen stor utsträckning.  
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Det låga p-värdet (ovan avrundat till 0,020), påvisar med 95 procents signifikans 
att det föreligger ett positivt samband mellan variablerna. β-värdet på 0,6 med 
tillhörande konfidensintervall speglar även det ett positivt samband med 95 
procents signifikans. Givet koefficientens värde, ger en förändring i RE om fem 
procent en förändring om tre procent i marknadsvärdet. α-värdet antar i 
modellen ett positivt värde vilket indikerar en positiv förändring i 
marknadsvärdet givet en nollprocentig förändring i RE. 

Hypotesen att det förekommer ett svagt samband mellan RE och marknadsvärde 
förkastas beträffande år 1996, då svagt i dessa sammanhang definierades som en 
R2 understigande 25 procent. 

Tre av de observerade värdena 1996 har ansetts nödvändiga att avlägsna på 
grund av avvikande extremvärde eller annan jämförelsestörande egenskap. 

4.1.2 1997 

Det empiriska materialet från 1997, bestående av 30 observationer, analyserades 
med den valda regressionsmodellen (3). Resultatet av regressionsanalysen är 
sammanfattat i tabell 4.2 nedan: 

Tabell 4.2 Regressionsresultat 1997 

År α β KI för β (95%) p-värde R2 n 
1997 0,2 0,3 -0,04 till 0,62 0,087 10 % 30 

 

1997 uppvisar ett betydligt svagare samband mellan marknadsvärde och RE för 
de undersökta företagen än vad som erhölls för 1996. En R2 på tio procent 
innebär att regressionsmodellen förklarar responsvariabeln marknadsvärde i en 
mycket liten utsträckning.  
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p-värdet kan inte med 95 procents signifikans påvisa att det föreligger ett 
samband mellan variablerna. β-värdet på 0,3 med tillhörande konfidensintervall 
indikerar även det att ett positivt samband inte med 95 procents signifikans kan 
fastställas. α-värdet antar i modellen ett positivt värde vilket indikerar en positiv 
förändring i marknadsvärdet givet en nollprocentig förändring i RE.  

Hypotesen att det förekommer ett svagt samband mellan RE och marknadsvärde 
förkastas därmed beträffande år 1997, då ett samband överhuvudtaget inte kan 
fastställas med 95 procents signifikans.  

Tre av de observerade värdena 1997 har ansetts nödvändiga att avlägsna på 
grund av avvikande extremvärde eller annan jämförelsestörande egenskap som 
inte bedömts vara förenliga med hur det i verkligheten förhåller sig.  

4.1.3 1998 

Det empiriska materialet från 1998, bestående av 24 observationer, analyserades 
med den valda regressionsmodellen (3). Resultatet av regressionsanalysen är 
sammanfattat i tabell 4.3 nedan: 

Tabell 4.3 Regressionsresultat 1998 

År α β KI för β (95%) p-värde R2 n 
1998 -0,1 0,3 0,16 till 0,53 0,001 40 % 24 

 

Resultatet för 1998 påvisar ett starkt samband mellan marknadsvärde och RE för 
de undersökta företagen. En R2 på 40 procent  innebär att regressionsmodellen 
förklarar responsvariabeln marknadsvärde i en för sammanhanget hög 
utsträckning, det vill säga RE påverkar marknadsvärdet i hög grad.  

Det mycket låga p-värdet påvisar på både 95 och 99 procents signifikansnivå att 
det föreligger ett samband mellan variablerna. β-värdet på 0,3 med tillhörande 
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konfidensintervall återger ett positivt samband med 95 procents signifikans. 
Givet koefficientens värde, ger en förändring i RE om fem procent en förändring 
om 1,5 procent i marknadsvärdet. α-värdet antar vidare i modellen ett negativt 
värde vilket indikerar en negativ förändring i marknadsvärdet givet en 
nollprocentig förändring i RE.  

Hypotesen att det förekommer ett svagt samband mellan RE och marknadsvärde 
förkastas då 40 procents förklaringsgrad till och med överstiger 35 procent och 
därmed i dessa sammanhang kan betraktas som hög.  

Två av de observerade värdena 1998 har ansetts nödvändiga att avlägsna på 
grund av avvikande extremvärde eller annan jämförelsestörande egenskap.  

4.1.4 1999 

Det empiriska materialet från 1999, bestående av 25 observationer, analyserades 
med den valda regressionsmodellen (3). Resultatet av regressionsanalysen är 
sammanfattat i tabell 4.4 nedan: 

Tabell 4.4 Regressionsresultat 1999 

År α β KI för β (95%) p-värde R2 n 
1999 0,4 0,1 -0,53 till 0,76 0,710 0 % 25 

 

Resultatet för 1999 ger en klart avvikande bild jämfört med 1998, då inget 
samband mellan marknadsvärde och RE kunde åskådliggöras för de undersökta 
företagen. En R2 på noll procent innebär att regressionsmodellen inte förklarar 
responsvariabeln marknadsvärde alls, det vill säga att RE inte ger någon mätbar 
påverkan på marknadsvärdet.  

Det mycket höga p-värdet innebär att ett samband inte kan säkerställas med 95 
procents signifikans. β-värdet på 0,1 är därmed inte intressant att ta ställning till 
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givet p-värdet. Konfidensintervallet för β speglar därmed även det att ett 
samband inte med 95 procents signifikans kan säkerställas. α-värdet antar i 
modellen ett positivt värde vilket indikerar en positiv förändring i 
marknadsvärdet givet en nollprocentig förändring i RE. 

Hypotesen att det förekommer ett svagt samband mellan RE och marknadsvärde 
förkastas således beträffande år 1999.  

Observationernas positioner i diagrammet är i 1999 års fall något 
uppseendeväckande och är därmed värda att särskilt omnämnas. Som ses i figur 
4.1 kan vissa abnormiteter urskiljas, vilka kan sättas i samband med vad 1999 
som börsår karaktäriserar. 

Regressionsgraf 1999
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Figur 4.1Regressionsanalys 1999 

Som exempel ser vi observationen högst upp i diagrammet vilken utgörs av 
företaget Ericsson. En ökning med 32 procent i RE åtföljs här av en ökning i 
marknadsvärde med 310 procent. Ett annat exempel utgörs av företaget Netcom 
som utgör observationen näst högst upp i diagrammet. En minskning av RE med 
25 procent åtföljs av en ökning av marknadsvärdet med 180 procent. 
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Två av de observerade värdena 1999 har ansetts nödvändiga att avlägsna på 
grund av avvikande extremvärde eller annan jämförelsestörande egenskap. 

4.1.5 2000 

Det empiriska materialet från 2000, bestående av 29 observationer, analyserades 
med den valda regressionsmodellen (3). Resultatet av regressionsanalysen är 
sammanfattat i tabell 4.4 nedan: 

Tabell 4.5 Regressionsresultat 2000 

År α β KI för β (95%) p-värde R2 n 
2000 -0,1 0,5 0,21 till 0,78 0,002 32 % 29 

 

Resultatet för 2000 påvisar åter ett relativt starkt samband mellan 
marknadsvärde och RE med en R2 på 32 procent.  

Det låga p-värdet understryker med 95 och 99 procents signifikans att det 
föreligger ett samband mellan variablerna. β-värdet på 0,5 med tillhörande 
konfidensintervall återger att ett positivt samband med 95 procents signifikans 
kan säkerställas. α-värdet antar i modellen ett negativt värde vilket indikerar en 
negativ förändring i marknadsvärdet givet en noll procentig förändring i RE. 

Hypotesen att det förekommer ett svagt samband mellan RE och marknadsvärde 
förkastas då förklaringsgraden överstiger vad som av oss klassas som en 
indikation på ett svagt samband (< 25%).  

Fyra av de observerade värdena 2000 har ansetts nödvändiga att avlägsna på 
grund av avvikande extremvärde eller annan jämförelsestörande egenskap. 
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4.2 Sammanfattande analys 

Under denna rubrik avser vi sammanföra de fem undersökta åren och 
kommentera relationen utifrån helhetsbilden av hela undersökningsperioden. 
Vidare undersöks huruvida styrkan i det funna sambandet (R2) samvarierar med 
Affärsvärldens generalindex och som avslutning diskuteras möjliga orsaker till 
de resultat som uppsatsen lett fram till.  

4.2.1 Undersökningsperioden som helhet 

Undersökningsperioden som helhet kännetecknas av relativt låg förklaringsgrad 
(R2) på i genomsnitt 22 procent. Trots det låga värdet är resultaten något 
överraskande då R2 på förhand förmodades vara än lägre då den kraftiga 
uppgången på börsen och det stora antalet nytillkomna kunskapsföretag 
indikerade detta. Förklaringsgradens genomsnitt över perioden utfaller mycket 
nära motsvarande mått som Runsten presenterar för sin, för denna studies 
jämförbara, regressionsmodell M1 (19%). Hypotesen att finna ett svagare 
samband under studiens undersökningsperiod jämfört med Runstens 
undersökningsperiod infrias därmed inte.  

Tabell 4.6 Samtliga regressioner i sammandrag 

År α β KI för β  (95%) p-värde R2 n 
1996  0,5 0,6  0,10 till 1,05 0,020 29% 18 
1997  0,2 0,3 -0,04 till 0,62 0,087 10% 30 
1998 -0,1 0,3  0,16 till 0,53 0,001 40% 24 
1999  0,4 0,1 -0,53 till 0,76 0,710 0% 25 
2000 -0,1 0,5  0,21 till 0,78 0,002 32% 29 

Medel 0,2 0,4 -0,02 till 0,75 0,164 22% 25 
 

Någon trend kan inte urskiljas i datamaterialet avseende en avtagande eller 
tilltagande R2. Som ses i tabell 4.6 fluktuerar R2 istället kraftigt över perioden, 
från 40 procent för 1998 till noll procent för 1999. Denna fluktuations orsaker 
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analyseras vidare under rubrik 4.2.2. Liknande  tendens återfinns för övrigt även 
i Runstens resultat.   

β-värdet varierar förhållandevis lite över perioden där värden från 0,12 till 0,58 
påträffas. Samtliga värden är positiva och i tre av de fem regressionerna är β 
med 95 procents signifikans skild från noll och ett positivt samband är därmed 
statistiskt säkerställt för dessa tre år. Konfidensintervallen för de två andra åren 
består övervägande av positiva värden vilket indikerar ett positivt samband även 
där, vilket däremot inte kan fastställas med 95 procents signifikans. α -värdet är 
för tre av de fem regressionerna positivt. Att uttala sig vidare om anledningen 
till de antagna α-värdena är vanskligt då en sådan spekulation skulle kunna bli 
allt för vidlyftig. Antalet tänkbara orsaker är helt enkelt för många. 

Att sambandet generellt skulle vara svagt (mindre R2 än 25%), som den första 
hypotesen uttrycker, går inte att hävda för något år inom perioden. En 
förklaringsgrad på 40 procent likt den för 1998 påvisar snarare motsatsen då det 
måste  betraktas som högt i dessa sammanhang. För de år med låg R2 kan istället 
inte ett samband på vald konfidensnivå tillstyrkas överhuvudtaget, vilket också 
stjälper hypotesen då den innefattar att ett samband skulle existera.  

Sammantaget måste således de bägge första hypoteserna (i ock ii) förkastas. 

4.2.2 Samvariation med Generalindex 

Som vi skrev i inledningen finns indikationer på att marknadsvärdets koppling 
till fundamentala redovisningsmått tenderar att minska påfallande vid kraftiga 
nedgångar eller uppgångar på börsen. Diagrammet nedan visar hur Generalindex 
och regressionernas R2 varierat över undersökningstiden. 
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Figur 4.2 Förklaringsgradens samvariation med generalindex 

Som ses i figur 4.2 kan ett visst mönster urskiljas över undersökningsperioden. 
En större förändring än under perioden innan i AFGX, nedan kallat index, åtföljs 
av en lägre förklaringsgrad (R2) än perioden innan, medan en mindre förändring 
i index åtföljs av en högre R2. Tendensen styrks i tre av de fem åren och ett 
mönster kan därmed med viss trovärdighet sägas föreligga, även om de få 
mätpunkterna och den enkla mätmetoden inte medger något statistiskt säkerställt 
ställningstagande. 

Under perioden 1996 100 steg index med 43 procent. Regressionen för samma 
period genererar en R2 på 29 procent, vilket i denna undersökning klassas som 
relativt högt. En stor börsuppgång kan därmed i detta fall inte sägas innebära en 
särdeles låg förklaringsgrad, vilket ursprungligen förutspåddes vara fallet. En 
kraftiga börsuppgång kan naturligtvis vara genererad av ökade RE vilket då leder 
till en hög förklaringsgrad och därmed förklarar de erhållna värdena. Värdet för 
1996 utgörs för övrigt av den inledande mätningen, vilket innebär att det säger 
mindre än de andra då det saknar tidigare års referens. 

                                                           
100 Perioden 1996 innefattar tiden 1996-03-31 – 1997-03-31. Samma månadsindelning gäller alla perioder   
(dvs xxxx-03-31 – xxxx-03-31) 
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1997 är den period vars mätvärde pekar på motsatsen till vad övriga perioder 
understryker. Här leder en mindre börstillväxt än vad som uppmättes för 1996 
till en lägre förklaringsgrad än för samma år. En indexökning med 35 procent 
och en förklaringsgrad på tio procent följer därmed inte det mönster som i övrigt 
kan skönjas för hela undersökningsperioden. Orsaker till detta motsatta 
förhållande står dessvärre inte klart att finna, då troliga förklaringar kan 
inbegripa allt från ett under aktuellt år ovanligt börsklimat till att 
undersökningens regression för 1997 inte är optimalt utformad. 

Då undersökningen av samvariation med index delvis kan fungera som en typ av 
verifiering av de resultat regressionsanalyserna över undersökningsperioden 
alstrat blir  resultatet för 1997 anmärkningsvärt. Ur ett perspektiv där 
tendenserna i indexundersökningen utgör en verifiering på regressionernas 
resultat måste således regressionsresultatet för 1997 bedömas vara mindre 
riktiga. 

Perioden 1998 följer däremot trenden för hela perioden. Den mycket svagt 
negativa utvecklingen i index (-2%), och tillika den minsta indexförändringen 
under undersökningsperioden, åtföljs av den i undersökningen förekommande 
högsta förklaringsgraden (40%). Denna mätpunkt tillsammans med 
nästkommande (1999) är de som tydligast exemplifierar den funna tendensen, 
vilket väl illustreras i figur 4.3. 

Perioden 1999 uppvisar motsatta värden för de bägge parametrarna men 
tydliggör lika fullt tendensen. Index ökar dramatiskt med närmare 80 procent 
under perioden vilket kan sättas i relation till den i regressionen för samma 
period alstrade förklaringsgraden på noll procent. Den starka värdeutvecklingen 
på börsen under senare delen av 1999 får således konsekvenser i form av en 
tydlig frikoppling mellan företagens marknadsvärde och deras förväntade RE. 

Undersökningens sista period, 2000, fortsätter förstärkningen av den funna 
tendensen, om än inte i lika hög utsträckning som de båda tidigare åren. Index 



 Speglar börsföretagens marknadsvärde räntabilitet på eget kapital?  

 

55  

negativa förändring med närmare -40 procent, vilken är betydligt mindre än året 
innan, åtföljs av en R2 uppmätt till 30 procent, vilket är betydligt högre än året 
innan. Förhållandet i absoluta tal är det samma som för den första perioden, 
1996, vilket är något anmärkningsvärt. Likheten kan vara slumpmässigt 
genererad vilket inte kan förringas.  

Sammantaget har undersökningen i stort givit förväntat resultat, om än med en 
del oförutsedda mindre avvikelser. Resultatet ligger därmed i linje med den 
tredje hypotesen (iii) som formulerades i referensramen, som därmed inte 
förkastas. Likaså stämmer resultatet överens med det resultat Runsten 
presenterar i sin avhandling, vilket ger ytterligare trovärdighet.  

4.2.3 Tänkbara orsaker till resultaten 

Nedan följer en diskussion utifrån de i referensramen formulerade hypoteserna 
där möjliga orsaker till de resultat den statistiska undersökningen givit upphov 
till diskuteras.  

Den första hypotesen (i) lyder: Det föreligger ett samband mellan 
räntabilitet på eget kapital och marknadsvärde på börsföretag men 
sambandet är svagt, det vill säga att det ger en förklaringsgrad under 25 
procent.  

Denna hypotes måste utifrån de resultat undersökningen givit upphov till 
förkastas med anledning av att sambandet inte entydigt för 
undersökningsperiodens olika delar kan fastställas, samt där det så gör inte kan 
betraktas som svagt. Resultatet påvisar istället en mycket varierande styrka i 
sambandet, från förhållandevis starkt till obefintligt.  

Att förklaringsgrader på 30-40 procent anses som högt i detta fall beror på att 
marknadsvärdet styrs av en mängd aspekter utöver RE. Värde är en av dem, 
vilket bland annat innebär att den prognostiserade RE som ställs mot 
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marknadsvärde endast innefattar en periods förändring medan marknadsvärdets 
förändring över samma period även innefattar faktorer som kan inträffa efter 
perioden som undersökts. Om teorin om ekonomiskt värde anammas för 
värdering av ett företag skall som bekant alla framtida kassaflöden beaktas, inte 
bara den nästkommande periodens.   

Misstanken om att redovisningens nutida utformning generellt skulle bidraga till 
en minskad anknytning mellan RE och marknadsvärdet kan utifrån den första 
hypotesens prövning inte tillstyrkas. Då undersökningsperioden är 
förhållandevis kort och innefattar få observationer kan misstanken naturligtvis 
inte avstyrkas allmängiltigt, men utifrån den undersökta populationen kan inte 
resultaten hävdas indikera ett sådant förhållande. 

Den andra hypotesen (ii) lyder: Sambandet mellan räntabilitet på eget 
kapital och marknadsvärde är i genomsnitt svagare under vår 
undersökningsperiod än under den undersökningsperiod som återfinns i 
Runstens avhandling. 

Denna hypotes förkastades också då Runstens genomsnittliga förklaringsgrad 
var 19 procent medan vår var 22 procent, vilket således indikerar ett motsatt 
förhållande. En betydande anledning till detta antas dock vara de båda 
regressionsmodellernas olika utformning. Speciell vikt tros ligga på skillnaden i 
RE-s prognostisering samt skillnaden i mängden undersökta år.  

Det för studien valda prognosförfarandet kan på relativt goda grunder hävdas 
illustrera den undersökta relationen på ett bättre sätt än förekommande metod i 
Runstens avhandling. Härav kan det mycket väl förekomma en försvagning i 
sambandet mellan de båda perioderna trots en högre förklaringsgrad i vår studie. 
Modellens beståndsdelar kan helt enkelt tänkas förklara sambandet bättre. Det 
bör dock tilläggas att detta påstående inte på något sätt är statistiskt säkerställt 
varför det endast kan ses som en spekulation. 
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Betraktat utifrån undersökningens faktiska resultat är dock inte sambandet 
svagare för vår undersökningsperiod jämfört med Runstens 
undersökningsperiod. Detta påvisar att börsens förändrade sammansättning av 
företag, innebärande fler kunskapsföretag, inte fått något genomslag i 
sambandets styrka, vilket är något anmärkningsvärt.  

För att återknyta till den ursprungliga tesen om redovisningens 
tillkortakommanden som utgångspunkt för aktievärdering kan inte heller detta 
resultat bidraga till att stärka det resonemanget. Att karaktäristiken på företagen 
förändrats i större utsträckning än redovisningen har därmed inte givit någon för 
denna undersökning mätbar effekt på sambandet. 

Den tredje hypotesen (iii) lyder: Sambandet mellan räntabilitet på eget 
kapital och marknadsvärde är betydligt svagare vid kraftiga börsrörelser. 

Denna hypotes förkastar vi inte, till skillnad mot de andra, och den ger en 
indikation på att en kraftig börsfluktuation leder till en försvagning i sambandet 
mellan RE och marknadsvärdet. Orsaker till det erhållna resultatet antas till 
största delen bero på psykologiska effekter. Regressionsresultatet för 1999 antas 
exempelvis härledas till en sådan effekt i form av en så kallad 
spekulationsbubbla. Även under de övriga åren med stora fluktuationer antas 
stora delar av försvagningen i sambandet bero på olika former av grupptryck. År 
så som 1996 då en stor börsuppgång åtföljs av en relativt hög förklaringsgrad 
tyder snarare på en befogad uppgång där uppgången orsakats av ökad RE. 

Tillförsel och utförsel av kapital till börsen utan koppling till RE-förändringar 
bidrar  till att försvaga sambandet mellan RE och marknadsvärdet. Att sambandet 
vid stora fluktuationer försvagas kan till viss del förklaras av detta, men antas 
utöver det vara en indikation på att den svenska aktiemarknaden inte är helt 
effektiv per den effektiva marknadshypotesens definition. Att det i tider av 
spekulationsiver frångås förankring i mer handfasta värderingsutgångspunkter 
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som RE, avspeglar att företagen inte i dessa situationer är objektivt värderade, 
vilket ät något som således bör ses som en ineffektivitet. 

Att återknyta redovisningsaspekten till detta resultat kan göras genom att 
spekulera i att redovisningens tillkortakommanden avspeglar sig i ett ökat  
utrymme för dessa psykologiska effekter och anomalier. Om ett förtroende för 
att redovisningen innefattar all väsentlig information om ett företags verkliga 
finansiella ställning föreligger, vilken då skulle fungera som en stabil faktor 
bland utgångspunkterna för prognostisering av framtiden, borde utrymmet för 
sådana effekter vara relativt litet. En överreaktion som konsekvens av en 
psykologisk effekt borde således mildras om en större övertygelse om att 
företagets marknadsvärde var bättre förankrad genom en optimalt utformad 
redovisning. 

Då som synes resultaten i denna undersökning, liksom resultaten i Runstens 
undersökning, indikerar att ett stort utrymme för anomalier och psykologiska 
effekter föreligger skulle det utifrån ovanstående resonemang kunna hävdas att 
redovisningens utformning visar prov på att inte vara optimalt utformad ur ett 
aktieägarperspektiv, vilket dock får stanna vid en spekulation. 
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5 AVSLUTNING 

Detta kapitel innefattar vad uppsatsen i första hand påvisat följt av avslutande 
kommentarer och förslag till fortsatt forskning. 

5.1 Slutsatser 

Tre av de fem undersökta åren, 1996, 1998 och 2000, påvisar med 95 procents 
signifikans ett statistiskt säkerställt samband mellan RE och marknadsvärde. 
Utifrån den statistiska modellens uppbyggnad bedöms de påvisade sambanden 
dessutom vara förhållandevis starka, vilket således pekar på en tydlig koppling 
mellan RE och marknadsvärde under dessa år. För de övriga två åren, 1997 och 
1999, kan däremot inte något samband fastställas med rimlig signifikans. Att det 
generellt skulle föreligga ett svagt samband (mindre än 25 procents 
förklaringsgrad men statistiskt signifikant) kan därmed inte fastställas utifrån 
undersökningens resultat. En misstanke om att redovisningens nutida 
utformning generellt skulle bidraga till ett svagt samband kan därmed inte 
styrkas av undersökningen. 

De i uppsatsen genomförda regressionsanalyserna genererade R2-värden som i 
genomsnitt uppmättes till 22 procent. Mikael Runstens avhandling, vilken i vissa 
avseenden fungerat som referens i denna uppsats, påvisar i resultaten för 
regressionsmodell M1 en genomsnittlig förklaringsgrad på cirka 19 procent. Ett 
generellt svagare samband över tiden kan därmed inte styrkas utifrån denna 
jämförelse. Vid en spekulation, med tillåtelse att inte ta hänsyn till existerande 
olikheter i de båda regressionsmodellernas utformning och därmed de skillnader 
det innebär för resultaten, kan därmed inte ett svagare samband, på grund av 
exempelvis börsens ändrade sammansättning med fler kunskapsföretag, sägas 
föreligga. 

De fem regressionsanalyserna, var och en beskrivande var sitt år av 
undersökningsperioden, har genererat R2-värden som indikerar ett 
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samvariationsmönster med generalindex (AFGX) i den bemärkelsen att en 
kraftigare börsrörelse än perioden innan åtföljs av en lägre förklaringsgrad än 
perioden innan. Detta mönster verifieras grafiskt vid tre av fem mättillfällen men 
kan inte statistiskt säkerställas då inte samvariationen med generalindex 
beräknats med statistiska mätmetoder. Undersökningen styrker ändå 
uppfattningen att börsrörelser till följd av exempelvis flockbeteende och andra 
psykologiska effekter orsakar en försvagning av sambandet. Huruvida denna 
samvariation beror på att en inte helt optimalt utformad redovisning lämnar 
utrymme för den typen av psykologiska effekter eller om de uppkommer av 
andra orsaker kan det dock endast spekuleras om. 

5.2 Avslutande kommentarer och förslag till fortsatt forskning 

Denna uppsats inleddes med ett resonemang om redovisningens förhållande till 
aktiemarknaden, där en misstanke om att det i vissa fall förekommer svaga 
samband dem emellan uttrycktes. Som representanter för redovisningen och 
aktiemarkanden bedömdes RE och marknadsvärde vara bäst lämpade för att 
åskådliggöra denna relation, varför syftet formulerades så att relationen dem 
emellan skulle undersökas. Utifrån de resultat som framkommit i försöket att 
uppfylla detta syfte kan vi naturligtvis endast spekulera i huruvida de i någon 
mån är talande för relationen mellan redovisningen och aktiemarknaden i stort. 
Vad som dock står klart, oavsett den av oss utförda undersökningen, är att 
redovisningen inte är någon optimal utgångspunkt för värdering av aktier givet 
de bakåtblickande kontra framåtblickande utgångspunkterna som står mot 
varandra. Redovisningen står dock i ständig omvandling och sentida 
förändringar kännetecknas av en övergång till något mer marknadsanpassade 
värderingar. Att dessa förändringar når fram till en fullständig samstämmighet 
med aktiemarknadens utgångspunkter är däremot varken troligt eller något som 
vore särskilt lämpligt.  
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Vad som enligt vår mening skulle vara intressant att gå vidare med, sett utifrån 
denna undersöknings resultat, är en kvalitativ studie där intervjuer med 
marknadens aktörer kunde genomföras i syfte att utröna uppfattningar om hur 
man ser på samt hur stor vikt som åläggs redovisningen och den information den 
levererar. 

Slutligen skulle vi beträffande dagens handfasta utgångspunkter för 
aktievärdering vilja instämma i Burton Malkiel uttalande i boken A Random 
Walk Down Wall Street (då resultaten som presenteras där är häpnadsväckande): 

“In order to save on hefty broker and management fees, investors should 
entrust their stock-market portfolio to a blindfolded monkey tossing darts 
at the financial pages of newspaper.”101 

 

 

 

                                                           
101 Brealey, Myers, Marcus, 1999 
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Regressionsgraf 1998
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För regressionen 1999 se kapitel 4.1 

 
 
 

Regressionsgraf 2000
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Företag som ingår i undersökningen 
 
 

1996 
ABB SCA 
Aga SEB 

Autoliv Handelsbanken 
Astra SKF 

Atlas Copco SSAB 
Avesta Stora 

Elektrolux Trelleborg 
Ericsson Trygg Hansa 

Modo Volvo 
Sandvik  

 

 

 

 

 

1997 
Aga PLM 

Allgon Sandvik 
Astra SCA 

Atlas Copco Scania 
Avesta SEB 

BT Industrier Securitas 
BTL Handelsbanken 

Elektrolux SKF 
Enator SSAB 
Getinge Stora 
Höganäs Svedala 
Ericsson Swedish Match 

Modo Trelleborg 
Munksjö TV 4 
Perstorp Volvo 

 

 

 



 

   

 

 

1998 
Aga Perstorp 

Allgon Sandvik 
Assi Domän SCA 
Atlas Copco SEB 
BT Industrier Handelsbanken 

Elektrolux Skandia 
FS-Banken SKF 

Getinge SSAB 
Ericsson Svedala 
Munksjö Trelleborg 

Nordbanken Volvo 
Netcom  

 

 

 

 

1999 
Autoliv Ericsson 
Allgon Munksjö 

Assi Domän Netcom 
Atlas Copco Sandvik 
Elektrolux Skandia 

Europolitan SKF 
FS-Banken SSAB 

Gambro Stora Enso 
Getinge Svedala 

Hennes & Mauritz Trelleborg 
Höganäs WM-Data 
Intentia Volvo 
Lindex  

 

 

 



 

  

 

 

2000 
Autoliv MTG 
Allgon Munksjö 

Assi Domän Nobel  Biocare 
Atlas Copco SAPA 
Elektrolux SCA 

Europolitan Scania 
FS-Banken Skandia 

Gambro SKF 
Hennes & Mauritz SSAB 

Haldex Stora Enso 
Holmen Swedish Match 
Höganäs Trelleborg 

IBS WM-Data 
Intentia Volvo 
Ericsson  

 

 

 
 


