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Abstract 

Sweden's current account has for many years had a positive development, while the 

international investment position has developed differently. Because of value changes in the 

international investment position a discrepancy will always exist, but it is unlikely that the 

value changes contribute to the size of the discrepancy we see today. Another factor behind 

this discrepancy is believed to be the direct investments in the international investment 

position which are market valued at book value in Sweden’s official international investment 

position. As the current account and international investment position are important from both 

a fiscal and a monetary policy perspective, it is important that the calculations that underpin 

these are correct so that political decisions are made on a correct basis. The purpose of this 

paper is to discuss and apply an alternative valuation model for the market valuation of 

Swedish direct investment. The question is: Will an alternative valuation model for market 

valuation of direct investments reduce the discrepancy between the cumulative current 

account and international investment position? As an alternative market valuation method this 

study evaluates possible effects of market valuation of the direct investments through the 

market capitalization method. The method estimates the market value of the direct 

investments through the use of listed companies' capitalization ratios, which are defined as 

market price through own funds at book value (OFBV), and applying them to OFBV in the 

direct investment company. The results of this study show that the discrepancy between the 

cumulative current account and the international investment position will not decrease 

through market valuation of direct investments by the market capitalization method. 

 

Key words: Foreign investment position, current account, market value, market capitalization 

ratio, OFBV, direct investments, valuation methods.
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Sveriges betalningsbalans består av bytesbalansen, kapitalbalansen och den finansiella 

balansen (SCB, 2015). Bytesbalansen är skillnaden mellan vad som produceras och förbrukas 

i ett land. Kapitalbalans är skillnaden mellan ett lands ränteinkomster och ränteutgifter. 

Bytesbalansen och kapitalbalansen visar ett land finansiella nettosparande. Finansiella 

balansen mäter hur utlåning mot utlandet eller skuldsättning mot utlandet finansieras. Den 

finansiella balansen plus övriga förändringar som pris-, valutakurs- och övriga 

volymförändringar förklarar skillnaden i utlandsställningen mellan perioder  

 tlandsst llnin en    en sa  anst llnin  av det  a knadsv  de ade v  det av ett lands 

samtliga tillg n a  o   skulde   ot utlandet. I Sveriges officiella utlandställning värderas 

dock de direkta investeringarna till bokfört värde, medan övriga poster är marknadsvärderade. 

 

Som vi ser i figur 1 har bytesbalansen i Sverige under många års tid haft en positiv utveckling 

medan utlandsställningen däremot utvecklats annorlunda. Om inga värdeförändringar hade 

påverkat utlandsställningen borde nettot av de finansiella transaktionerna överensstämma med 

förändringarna i utlandsställningen.  

 

Figur 1. Sveriges ackumulerade bytesbalans och utlandsställning. 

 

Källa: Statistikdatabasen, 2016 
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 tlandsst llnin ens b uttoomslutning består till 25 procent av direkta investeringar. Direkta 

investeringar anses vara den svåraste posten inom utlandsställningen att uppskatta 

marknadsvärdet på och är en stark bidragande orsak till skillnaden mellan den ackumulerade 

bytesbalansen och utlandsställningen eftersom svårigheterna att uppskatta marknadsvärdet är 

en del av felskattningen av utlandsställningen. 

 

Direkta investeringar definieras som att ett företag anskaffar sig 10 procent eller mer av röster 

eller aktier, direkt eller indirekt i en verksamhet i ett annat land (SCB, 2015). 

Direktinvesteringar sker ofta i icke börsnoterade företag, vilket leder till att det inte går att 

utläsa marknadsvärdet löpande i den dagliga aktiekursen. Då de övriga posterna i 

utlandställningen redovisas till marknadsvärde är det önskvärt att även direktinvesteringarna 

redovisas på samma sätt, det följer Internationella valutafondens, IMFs, riktlinjer och 

harmoniserar med internationell praxis. Det saknas däremot internationella riktlinjer för 

vilken värderingsmetod som ska användas vid marknadsvärdering av direktinvesteringar 

vilket leder till att metodiken skiljer sig åt mellan olika länder då respektive land använder sig 

av den metod de anser lämpligast.  

 

Betalningsbalansenheten på Statistiska centralbyrån (SCB, 2016) be  kna  i da sl  et 

 a knadsv  det    till  n s- o   skuldsto ka na     di ektinveste ingar genom att använda 

sig av P/E- metoden, vilket står för marknadspriset i förhållande till vinsten. Denna metod 

utgår    n anta andet att  elationen  ellan   is o h vinst är densamma för företaget som 

direktinvesteringen sker i som för börsnoterade företag i det land som direktinvesteringen sker 

i. Därefter utnyttjas P/E relationen från ett flertal utländska börser som viktas samman efter 

direktinvesteringarnas sammansättning. P/E relationen multipliceras sedan med 

direktinvesteringsföretagens bokförda värde 

1.2. Problemformulering 

Utlandställningen används framför allt för att bedöma risker i en ekonomi kopplat till skulder 

mot utlandet och som underlag till Riksbanken för penningpolitiska beslut. Det är därför 

viktigt att statistiken är tillförlitlig och ger en så representativ bild av verkligheten som 

möjligt så att bedömningar och beslut görs på korrekta grunder. Varje år betalar Sverige en 

EU avgift på ca 40 miljarder kronor, avgiften baseras på BNI där även avkastningen för 

direktinvesteringarna ingår. Delar av avkastningen för direktinvesteringarna beräknas utifrån 
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dess ställningsvärden, vilken betyder att storleken på direktinvesteringsstockarna har en direkt 

betydelse för EU-avgiften och indirekt skattebetalarna. Riksbanken (2006, 2015) belyser 

problematiken kring att utlandsställningen och den ackumulerade bytesbalansen visar stora 

diskrepanser i artiklarna Stora bytesbalansöverskott och svag utlandsställning – hur hänger 

det ihop? och Sveriges sparöverskott stabilt i många år – men var finns pengarna? I 

artiklarna beskrivs svårigheten med att uppskatta marknadsvärdet av de direkta 

investeringarna som en stor bidragande orsak till diskrepanserna. 

 

Bytesbalansen och utlandsställningen är även intressanta ur ett finanspolitiskt perspektiv där 

det går att diskutera hur Sverige egentligen investerar. Assar Lindbäck frågar sig i en intervju 

skriven av Dick Erixon (2011) varför inte mer kapital satsas på inhemska investeringar då 

Sverige under många års tid varit en nettoexportör av kapital. Det är även ur detta perspektiv 

viktigt att de underlag som finanspolitiska beslut grundar sig i är tillförlitliga så att allokering 

av de offentliga finanserna inte sker på felaktig information. 

 

Vi anser det därför av intresse att undersöka om det finns alternativa värderingsmetoder med 

egenskaper som är bättre lämpade för marknadsvärdering av Sveriges direktinvesteringar och 

ger en mer rättvis bild av Sveriges utlandsställning. Utomlands och för centralbanker som 

exempelvis den franska har det inom detta område skrivits om marknadsvärderingsmetoder 

och dess påverkan för marknadsvärdet av direktinvesteringarna. Det som skrivits inom detta 

område i Sverige har framför allt kritiserat befintlig metod snarare än att utvärdera effekterna 

av att tillämpa en alternativ redan etablerad marknadsvärderingsmetod. Vårt bidrag till detta 

område är därmed att göra det med svensk data för direktinvesteringarna i Sveriges 

utlandsställning. 

1.3. Syfte 

Syftet med denna uppsats är därmed att diskutera och applicera en alternativ värderingsmodell 

för marknadsvärdering av Sveriges direkta investeringar och utvärdera effekterna av denna 

metodförändring. Vår frågeställning är som följer. 

 

 Minskar en alternativ värderingsmodell för marknadsvärdering av direkta 

investeringar diskrepansen mellan den ackumulerade bytesbalansen och 

utlandsställningen? 
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1.4. Metod 

IMF (2009) rekommenderar sex olika värderingsmetoder för att marknadsvärdera direkta 

investeringar. I denna studie genomförs en metoddiskussion kring samtliga sex metoder där vi 

därefter avgränsar studien till att undersöka eventuella effekter av att marknadsvärdera direkta 

investeringar med P/B metoden, vilket är marknadspris genom det egna kapitalet till bokfört 

värde (OFBV). Metoden marknadsvärderar direktinvesteringarna genom att använda 

börsföretagens kapitaliseringsgrad och applicera den på det egna kapitalet till bokfört värdet. 

P/B metoden har ett flertal fördelar jämfört med de övriga värderingsmodellerna då den är 

enkel att applicera och all nödvändig data finns tillgänglig. Övriga modeller hade krävt 

kompletterande insamling av data hos direktinvesteringsföretagen vilket inte var möjligt inom 

ramen för denna studie. Nivat och Topiol (2010) skriver om hur Frankrikes 

centralbank marknadsvärderar de franska direktinvesteringarna där de kom fram till att P/B 

metoden var att föredra utav de av IMF rekommenderade modeller. Datamaterialet som ligger 

till grund för beräkningarna är hämtat från SCB och Macrobond
1
, vilket vi anser vara 

tillförlitliga källor som erhåller en god kvalité på sitt material. Resultatet i denna studie visar 

att diskrepansen mellan den ackumulerade bytesbalansen och utlandsställningen inte minskar 

genom att marknadsvärdera direktinvesteringarna med P/B metoden. 

1.5. Disposition 

I de följande delarna av studien ges en beskrivning av den institutionella bakgrunden i avsnitt 

två och den teoretiska bakgrunden i avsnitt tre. Därefter ges en sammanfattning av ett flertal 

studier som tidigare behandlat ämnet i avsnitt fyra. Avsnitt fem beskriver datamaterialet som 

ligger till grund för beräkningarna. I avsnitt sex beskrivs modellen och de beräkningar som 

ligger till grund för resultatet i avsnitt sju. Avslutningsvis diskuteras resultatet i avsnitt åtta 

och i avsnitt nio presenteras studiens slutsats och rekommendationer för vidare forskning ges. 

 

 

 

                                                           
1
 Macrobond är ett privatägt internationellt företag som tillhandahåller finansielldata som exempelvis 

växelkurser, aktieindex och räntor samt tjänster för analys och presentation av data. (Macrobond, 2016) 
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2. Institutionell bakgrund 

2.1 Betalningsbalans 

I Sverige sammanställs betalningsbalansen och utlandsställningen av SCB sedan 2007 på 

uppdrag av Sveriges Riksbank. IMF utfärdar grundläggande rekommendationer för hur 

betalningsbalansen och utlandsställningen ska produceras och sammanställas i manualen 

”Balan e o  Pay ents 6t  edition” (IMF, 2009). Europeiska unionen, EU konkretiserar 

ytterligare begrepp och metodval för betalningsbalansen och utlandsställningen där Eurostat 

och europeiska centralbanken (ECB) delar ansvar för utfärdandet. Betalningsbalansen är en 

sammanställning av ett lands transaktioner med omvärlden och delas upp i tre delar 

bytesbalans, kapitalbalans och finansiellbalans. Nedan presenteras de ingående delarna i 

betalningsbalansen samt en härledning av bytesbalansen som är hämtad från SCB (2016). 

2.1.1. Bytesbalans 

Bytesbalansen är ett lands transaktioner med omvärlden av varor, tjänster, primär- och 

sekundärinkomster. Primärinkomst är ett lands kapitalinkomster och lön som intjänats i 

utlandet. Sekundärinkomster infattas främst av bidrag och avgifter. Bytesbalansen kan 

förklaras som skillnaden mellan vad som produceras och förbrukas i ett land. 

2.1.2. Kapitalbalans 

Kapitalbalans är skillnaden mellan ett lands ränteinkomster och ränteutgifter och består främst 

av arv, gåvor och patent. 

2.1.3. Finansiell balans 

Finansiella balansen finansierar bytesbalansens och kapitalbalansens transaktioner med 

omvärlden och visar transaktionsförändringar av svenska tillgångar och skulder mot utlandet. 

Finansiella balansen består av direktinvesteringar, portföljinvesteringar, finansiella derivat, 

övriga investeringar och valutareserven. För att balansera brister i betalningsbalansen finns en 

restpost, som visar nettot av de statistiska mätfelen. 

 

Betalningsbalansen kan definieras som: 

Finansiell balans - Bytesbalans - Kapitalbalans- Restpost=0  (1) 

2.2. Härledning av bytesbalansen 

Betalningsbalansen och utlandsställningen är utlandsdelen i nationalräkenskaperna och ingår 

som en del av bruttonationalinkomsten, BNI.   
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BNP = C + G + I + X - M                        (2) 

där 

M = import av varor och tjänster 

C = hushållskonsumtion 

G = offentlig konsumtion 

I = bruttoinvesteringar 

X = export av varor och tjänster 

D.v.s., BNP från utgiftssidan, där BNP = bruttonationalprodukt. Definitionen av 

bruttonationalinkomst (BNI) är BNP plus nettot av primärinkomst och sekundärinkomst, så 

BNI = C + G + I + X – M + BPI + BSI                                (3) 

där 

BPI = primärinkomst 

BSI = sekundärinkomst 

Bytesbalansen är: 

CAB = X – M + BPI + BSI                        (4) 

där 

CAB = bytesbalans 

Utifrån ekvationerna (3) och (4), kan bytesbalansen också ses som skillnaden mellan 

disponibel inkomst och utgifter: 

CAB = BNI – C – G - I                         (5) 

Eller: 

BNI = C + G + I + CAB                     (6) 

Bruttosparande definieras som: 

S = BNI - C - G                                   (7) 

Genom att sätta in identitet (3) i (7), 

S = I+ CAB,                                           (8) 

vilket kan skrivas om som: 

S – I = CAB                                             (9) 
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Bytesbalansen är skillnaden mellan ett lands sparande och investeringar och används för att 

avspegla sparande- och investeringsbeteendet i ekonomin. Genom att separera på privat och 

offentlig sektor kan bytesbalansen analyserar mer i detalj. Privat sparande och investeringar 

(Sp och Ip) och offentligt sparande och investeringar (Sg and Ig) identifieras som: 

S – I = Sp + Sg – Ip – Ig.                        (10) 

Genom att använda sparande och investeringsgapsidentiteten för bytesbalansen i identitet (9) 

ger det: 

CAB = (Sp – Ip) + (Sg – Ig).                (11) 

2.3. Utlandsställningen 

Utlandsställningen är ett lands tillgångar och skulder mot utlandet och kan ses som ett 

statistiskt mått som vid en given tidpunkt visar värdet av (SCB, 2016): 

 Sveriges finansiella tillgångar i utlandet.  

 Sveriges finansiella skulder mot utlandet.  

Skillnaden mellan ekonomins finansiella tillgångar och skulder mot utlandet är landets 

nettoutlandsställning. Utlandsställningen kan både vara negativ och positiv. 

Figur 1. Utlandsställning, skillnad ingående och utgående balans. 

 

Källa: SCB, 2016 

I figur 1 illustreras förändringen mellan ingående och utgående balans i utlandsställningen. 

Skillnaden mellan ingående och utgående balans kan förklaras av kapitalflöden inom den 

finansiella balansen, kronkursförändringar och övriga förändringar. I övriga förändringar 

ingår pris- och volymförändringar samt omvärderingar som inte innefattas av kapitalflöden. 

2.4. Sambandet mellan betalningsbalansen och utlandsställningen 

Som tidigare beskrivits är betalningsbalansen en sammanställning av ett lands transaktioner 

med omvärlden, där bytesbalansen, kapitalbalansen och den finansiella balansen ska summera 

till noll. Avvikelsen från noll definieras som restpost och kan ses som ett statistiskt mätfel då 

de olika delarna inom betalningsbalansen inte överensstämmer. Bytesbalansen och 
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kapitalbalans är skillnaden mellan ett lands sparande och investeringar och kan förklaras som 

lands nettoutlåning eller nettoupplåning mot utlandet. Förändringen i utlandsställningen 

mellan två perioder kan förklaras som transaktioner i den finansiella balansen tillsammans 

med övriga värdeförändringar. Finansiella balansen förklarar hur utlåning och skuldsättning 

mot utlandet finansieras. 

Balansen mellan finansiella och övriga transaktioner kan uttryckas som (SCB, 2016): 

NLB = CAB + KAB = NFA,           (12) 

där 

NLB = nettoutlåning/nettoupplåning 

KAB = kapitalbalansen 

NFA = finansiella balansen, netto 

Summan från bytesbalansen och kapitalbalansen är lika med nettoutlåning/nettoupplåning i 

utlandsställningen. 

En transaktionsökning av bytesbalansen och kapitalbalansen ska återspeglas som en 

tillgångsökning av utlandsställningen. Samtidigt ska en transaktionsminskning inom 

bytesbalansen och kapitalbalansen reflekteras som tillgångsminskning av 

utlandsställningen.  Köp och försäljning inom bytesbalansen och kapitalbalansen finansieras 

genom att svenska tillgångar och skulder i utlandsställningen likvideras. På så sätt kan 

förvärvet av resurser mot omvärlden, som visas i bytesbalansen och kapitalbalansen ses som 

förändring av nettoutlåning/nettoupplåning mot utlandet. 

2.5. Direkta investeringar 

Direktinvestering ingår som en delpost inom den finansiella balansen och utlandsställningen. 

En direktinvestering är ett direkt eller indirekt ägande mellan två företag där aktiekapitalet 

överstiger mer än tio procent. Alla transaktioner som sker mellan dessa två företag anses vara 

direkta investeringar och bokförs inom den finansiella balansen. Direkta investeringar delas 

upp i två huvudposter inom den finansiella balansen (SCB, 2015). 

 Eget kapital 

 Lån 

Ställningsvärdena mellan dessa företag bokas i utlandsställningen och avser att beskriva 

ägande inom koncerner. Sveriges utlandsställning av direkta investeringar består av 

ställningsuppgifter av eget kapital, lån och direktägda fastigheter (SCB, 2015). 
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Värdet av svenska direktinvesteringar i utlandet, tIU, definieras som: 

    = ek + lf + kf - ls – ks + df    (13) 

där 

ek = totalt eget kapital i utländska direktinvesteringsföretag 

lf = långfristiga fordringar på utländska direktinvesteringsföretag 

kf = kortfristiga fordringar på utländska direktinvesteringsföretag 

ls = långfristiga skulder till utländska direktinvesteringsföretag 

ks = kortfristiga skulder till utländska direktinvesteringsföretag 

df = direktägda fastigheter i utlandet (kommersiella och fritidhus) 

 

Värdet av utländska direktinvesteringar i Sverige, tIS, definieras som: 

    = ek – lf - kf + ls + ks + df    (14) 

där 

ek = totalt eget kapital i det svenska företaget 

lf = långfristiga fordringar på den utländska ägaren 

kf = kortfristiga fordringar på den utländska ägaren 

ls = långfristiga skulder till den utländska ägaren 

ks = kortfristiga skulder till den utländska ägaren 

df = direktägda fastigheter i Sverige (kommersiella och fritidhus)  

 

Figur 2. Direkta investeringar till bokfört värde för år 2000 till 2014. 

Källa: Statistikdatabasen, 2016  
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Som tidigare beskrivit ska en förändring i utlandsställningen förklaras i den finansiella 

balansen, det ska därför finnas en jämförbarhet mellan kapitalflödena som rapporteras som 

direkta investeringar och förändring i ställningsvärdena. En total jämförbarhet mellan 

finansiella balansen och utlandställningen erhålla, det kommer alltid finnas en viss 

diskrepans.  En del av diskrepanserna mellan betalningsbalansen och utlandsställningen 

förklaras av valutakursförändringar och övriga förändringar som påverkar ställningsvärdena 

men inte är en del av kapitalflödet. Diskrepanserna kan även förklaras av att kapitalflödena 

består av det faktiska värdet, medan utlandsställningen samlas in till bokfört värde och sedan 

värderas till marknadsvärde utifrån en modellskattning (SCB, 2015). 
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3. Teoretisk bakgrund 

IMF (2009) rekommenderar i betalningsbalansmanualen sex olika värderingsmetoder för 

direktinvesteringar enligt nedan. 

3.1. Nuvärdes metod (P/E metod) 

Genom att nuvärdesberäkna värdet av framtida förväntade inkomster går det att estimera 

marknadsvärdet för onoterade företag. Marknadsvärdet för företag i vid tidpunkten t (Vit) 

definieras som (IMF, 2009): 

    (
   

      
)     (15) 

där 

E= Förväntad framtida inkomst 

r= diskonteringsräntan 

En version av nuvärdes metoden är P/E metoden. Diskonteringsräntan består här av det 

marknadsbaserade P/E förhållandet.   Sve i es nuva ande betalnin sbalans sa las 

di ektinveste in ssto ka na in till bok   t v  de o    a knadsv  de as d  e te   ed P   

 etoden  P  sena e     ar P/E metoden ifrågasatts vid marknadsvärdering av 

direktinvesteringar. Kritiker menar att metoden är missvisande för marknadsvärdering då de 

bakomliggande företagens karaktäristiska skiljer sig åt. Kritik är även riktad mot antagandet 

att noterade och onoterade företag har samma P/E tal där hänsyn bland annat bör tas till 

möjliga skillnader i likviditet.  

 

Med denna kritik som bakgrund finns det ett behov av att undersöka alternativa 

värderingsmodeller. Samtliga sex värderingsmetoder IMF (2009) rekommenderar har sin för- 

respektive nackdelar. I val av ny värderingsmodell är komplexiteten stor och det är många 

parametrar att ta hänsyn till som exempelvis företagens sammansättning och datamaterialets 

struktur. 

3.2. Fördelning av globalt värde 

Fördelning av globalt värde metoden innebär att om det onoterade direktinvesteringsföretaget 

tillhör en större global företagsgrupp vars aktier är noterade kan man genom att använda sig 

av marknadsvärdet för företagsgruppen som helhet beräkna marknadsvärdet för det specifika 

direktinvesteringsföretaget. Genom att utnyttja en lämplig indikator som exempelvis antal 

anställda eller försäljningsvärdet i de ingående företagen i förhållande till det totala värdet i 

företagsgruppen för samma indikator går det att fördela det totala marknadsvärdet för 
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företagsgruppen till ingående direktinvesteringsföretag i vid tidpunkt t (Vit), och på så sätt 

uppskatta marknadsvärdet enligt definitionen nedan (IMF, 2009): 

            (     )
  

      (16) 

där 

IND=indikator 

j=hela företagsgruppen 

Vi väljer att inte heller använda oss av fördelning av globalt värde metoden, framför allt för 

att samtliga direktinvesteringsföretag i datamaterialet inte består av onoterade 

direktinvesteringsföretag som ingår i en större företagsgrupp vars aktier är noterade.  

3.3. Senaste transaktions pris 

Värderingsmodellen bygger på att värdera tillgångarna till marknadspris genom att använda 

senaste transaktionspriset för onoterade aktier som nyligen handlats. Metoden bör ej 

applicerats om transaktionspriset är äldre än ett år, eftersom förutsättningar inom koncerner 

och marknaden kan förändras snabbt. Modellen för att beräkna marknadsvärdet på tillgången i 

företag i vid tidpunkt t (Vit) utifrån senaste transaktionspris är följande (IMF, 2009): 

Vit= PTRSit(TSit (TRSit)-1)      (17) 

där 

PTRSit = totala priset för aktierna handlas i företag i vid tidpunkt t 

TSit = totala antal aktier inom företag i vid tidpunkt t 

TRSit = antal aktier som såldes vid tidpunkt t 

Senaste transaktions pris används med fördel om den appliceras på aktier som handlas 

frekvent och det finns tillgång till aktuella transaktionspriser. Direktinvesteringar sker 

vanligtvis i onoterade aktier där antal transaktioner är få, vilket leder till dålig information om 

aktuella transaktionspriser då dessa snabbt kan förändras och möjligtvis inte längre vara 

aktuella. Datamaterialet som ligger till grund för beräkningarna i denna studie består av 

direktinvesteringar som inte handlas frekvent, det går därför att inte att använda denna metod i 

undersökningen.  

3.4. Nettoandelsvärde (NAV) 

Nettoandelsvärde är en värderingsmetod där företaget värderas genom att subtrahera 

företagets marknadsvärderade skulder från tillgångarnas marknadsvärde. Denna 

värderingsmodell innehåller information om marknadsvärdet för alla finansiella, icke-

finansiella och immateriella tillgångar.  Företagsvärderingen bör utföras av kunnig och insatt 

personal eller oberoende värderingsmän där god tillgänglig information finns att tillgå. 
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Värdering av tillgångar och skulder bör göras på uppdaterad information som inte är äldre än 

ett år (IMF, 2009). 

 

Fördelarna med denna metod är att värderingen görs utifrån företagets specifika egenskaper 

och resultat. Nackdelen med denna metod är att den är tids- och arbetskrävande eftersom varje 

företag värderas unikt. Modellen är inte standardiserad vilket skapar osäkerhet om värderarna 

tolkar och värderar förtagen på ett enhetligt och korrekt sätt. Ett annat problem med denna 

metod är att företag har motiv att lämna uppgifter och skattningar som leder till en 

överskattning av marknadsvärdet. Eftersom det finns osäkerheter i hur skattningarna utförts 

och att data inte finns tillgänglig har vi valt att inte använda oss av NAV som 

värderingsmodell. 

3.5. Eget kapital till bokfört värde (OFBV) 

OFBV är en metod för att värdera ett företag till bokfört värde genom att sammanställa värdet 

utifrån internationell redovisningsstandard med information som hittas i företagens 

balansräkning (IMF, 2009). Bokfört värde är en redovisningsterm som anger nettovärdet av 

en tillgång eller skuld på bolaget i balansräkningen. Det bokförda värdet på tillgångar är 

ursprungliga anskaffningsvärdet minus eventuella ackumulerade avskrivningar. Bokfört värde 

överensstämmer inte alltid med marknadsvärdet. Värderingen av OFBV görs genom att 

summera eget kapital samt alla finansiella skulder och fodringsmellanhavanden mot motpart i 

ett direktinvesteringsförhållande.  I balansräkningen kan värdet av en OFBV värdering för 

förtaget utläsas som eget kapital. Fördelen med denna metod är att värderingen görs utifrån 

internationell redovisningsstandard vilket gör att det finns en god jämförbarhet mellan länder. 

Den största nackdelen med denna modell är att bokfört värde ofta inte återspeglar 

marknadsvärdet i företaget vilket ger en felaktig bild av faktiska värdet på direkta 

investeringar. I Sverige samlas direkta investeringar in till bokfört värde, och används idag i 

Sveriges officiella utlandsställning eftersom man bedömer att det bokförda värdet ger en 

bättre uppskattning av utlandsställningen på nettobasis än de marknadsvärderade stockarna. 

3.6. Marknadspris i förhållande till bokfört värde (P/B metoden) 

P/B metoden beräknas genom att direktinvesteringsföretagens egna kapital till bokfört värde 

(OFBV) multipliceras med börsföretagens kapitaliseringsgrad, vilket är förhållandet mellan 

marknadspris och det egna kapitalet till bokfört värde. Marknadsvärdet för företag i vid 

tidpunkt t (Vit) definieras som (IMF, 2009): 
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      (18) 

där 

P = Marknadspris 

OFBV= Eget kapital till bokfört värde 

j = Börsnoterade företag 

P/B metoden är enkel att applicera och utgår från faktiska marknadspriser vilket gör denna 

metod användbar. Som övriga metoder som IMF (2009) rekommenderar har även denna 

metod sina nackdelar, P/B metoden tar inte hänsyn till företagsspecifika egenskaper och 

grundar sig i antagandet att P/B relationen är densamma för noterade som onoterade företag. 

Trots nackdelarna anser vi att P/B metoden har komparativa fördelar jämfört med de andra 

metoderna och vi väljer därför att applicera denna metod vid beräkning av marknadsvärdet för 

Sveriges direktinvesteringar. Nivat och Topiol (2010) skriver om hur även Frankrike 

använder P/B metoden vid marknadsvärdering av de franska direktinvesteringarna och menar 

att den är robust. Metoden tar hänsyn till trender på de finansiella marknaderna i och med att 

börsvärdet för noterade bolag används vid beräkningarna och även de individuella företagens 

finansiella situation i och med att det bokförda värdet utnyttjas för både onoterade och 

noterade företag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

15 
 

4. Tidigare studier 

Blomberg och Falk (2006) skriver om hur Sveriges bytesbalans har visat stora överskott under 

många år samtidigt som Sveriges utlandsställning inte har förbättrats i samma takt. För 

perioden 1989-2005 undersöker Blomberg och Falk (2006) de faktorer som påverkar 

utvecklingen i bytesbalansen och kapitalbalansen, vilket motsvaras av Sveriges sparande mot 

utlandet, samt utlandsställningen. En av orsakerna till att bytesbalansen och utlandsställningen 

inte utvecklats i linje med varandra beror på de värderingseffekter som påverkar 

utlandsställningen. Utlandsställningen har dessutom ökat mycket jämfört med i början av 

1990-talet vilket leder till att värderingseffekternas betydelse ökar. De värderingseffekter som 

Blomberg och Falk (2006) anser ha en betydande effekt består av marknadsvärdering av 

direktinvesteringar, fluktuationer i kronkursen och förändrade aktiekurser. 

 

Blomberg, et al. (2015) skriver om hur Sveriges bytesbalans visat överskott under många år 

samtidigt som utlandsställningen inte har utvecklats på ett motsvarande sätt. De belyser 

samma problematik som Blomberg och Falk (2006) analyserade men för en senare tidsperiod, 

från år 2006 till och med år 2014. Blomberg, et al. (2015) angriper problematiken genom att 

analysera värdeförändringarna för utlandsställningen separat för de olika ingående 

tillgångsslagen. De belyser återigen värderingseffekter som en betydande orsak till den 

diskrepans vi idag ser mellan bytesbalansen och utlandsställningen. De anser även att det 

finns ett behov att utveckla och förbättra statistiken för Sveriges utlandsställning och 

betalningsbalans. 

 

Nivat och Topiol (2010) skriver om hur Frankrikes centralbank marknadsvärderar de franska 

direktinvesteringarna i onoterade företag. Till och med år 2008 marknadsvärderade Frankrike 

sina direktinvesteringar i utlandet genom de ackumulerade flödena justerade för 

växelkursförändringar och ledande marknadsindex. Samtidigt marknadsvärderades de 

utländska direktinvesteringarna i Frankrike genom att använda sig av kapitaliseringsgraden 

för börsnoterade företag och tillämpa den på de onoterade direktinvesteringsföretagen, det vill 

säga P/B metoden. Från och med år 2009 används en uppdaterad version av den senare 

metoden för både inhemska och utländska direktinvesteringar. Vid beräkningarna justeras 

även P/B värdet genom att minska detta med 25 procent för antagandet att onoterade företag 

har en lägre likviditet som påverkar marknadsvärdet negativt. Vidare undersöker Nivat och 

Topiol (2010) effekten av metodförändringen, i genomsnitt minskar marknadsvärdet för åren 
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2002-2008 med 32 procent för Frankrikes direktinvesteringar i utlandet. För de utländska 

direktinvesteringarna i Frankrike minskar marknadsvärdet med i genomsnitt 24 procent för 

samma period. 

 

Kumah, et al. (2009) utgår från de sex värderingsmetoder som IMF (2009) rekommenderar 

och undersöker hur de olika värderingsmetoderna kan minska problematiken kring 

marknadsvärdering av direkta investeringar och bidra till bättre och mer jämförbar statistik 

mellan länder. För att undersöka effekterna av de olika värderingsmetoderna appliceras de på 

den Danska utlandsställningen och data är hämtad från Bureau van Dijks ODIN databas som 

innehåller finansielldata för samtliga Nordiska länder. Kumah, et al. (2009) avgränsar sin 

studie till tre av de sex metoderna som de anser lämpliga och det finns tillgänglig data för, 

vilka är P/E metoden, P/B metoden och OFBV metoden. Författarna finner att utöver 

värderingsmetod har även den värderingstekniken som används vid beräkningarna en 

betydande effekt och att OFBV ger robustare resultat än då inkomst används som 

värdeindikator. 

 

Sammantaget beskriver Blomberg och Falk (2006) respektive Blomberg, et al. (2015) framför 

allt diskrepansen mellan den ackumulerade bytesbalansen och utlandsställningen, samt de 

bakomliggande faktorerna och felkällorna till denna diskrepans. De skriver att problematiken 

kring att marknadsvärdera de direkta investeringarna anses vara en av de faktorer som bidrar 

till diskrepansen, där Blomberg, et al. (2015) anser att en utveckling av 

betalningsbalansstatistiken och utlandsställningen är önskvärd. Nivat och Topiol (2010) 

utvärderar i sin studie metodförändringen för marknadsvärdering av de franska 

direktinvesteringarna som skedde år 2009. Frankrike började då använda P/B metoden för 

både inhemska och utländska direktinvesteringar med en 25 procentig likviditetsjustering, där 

samtliga marknadsvärderade stockarna i genomsnitt minskade i värde efter 

metodförändringen. Kumah, et al. (2009) utvärderar de värderingsmodeller som IMF (2009) 

rekommenderar och finner bland annat att OFBV ger robustare resultat i förhållande till när 

inkomst används som värdeindikator.  
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5. Data 

Datamaterialet som ligger till grund för studien består av data från SCB och Macrobond. 

Macrobond är ett privatägt internationellt företag som tillhandahåller finansielldata som 

exempelvis växelkurser, aktieindex och räntor samt tjänster för analys och presentation av 

data (Macrobond, 2016). Undersökningsperioden består av 15 år, från år 2000 till och med år 

2014. Vid val av undersökningsperiod valde vi att begränsa undersökningen till en period 

efter valutaavregleringen år 1989, eftersom förutsättningarna då markant förändrade sig för 

investeringar över Sveriges gränser och även Riksbankens kontroll av dessa. Då det saknas 

observationer för ett par serier under 90-talet och data i skrivande stund inte är tillgänglig för 

år 2015 avgränsade vi undersökningsperioden till ovan givna period. 

 

Data för direktinvesteringarna är hämtad från SCB och består av årsobservationer av 

kommersiella fastigheter, fritidshus, eget kapital och lån som redovisas till bokfört värde. Lån 

är finansiella skuld- och fordringsmellanhavanden mot den utländska motparten. 

Datamaterialet samlas in och sammanställs genom beräkningar och ett webbfrågeformulär, 

svarfrekvensen avseende år 2014 var 91 procent. Urvalsramen stratifieras efter storlek där de 

största stratumen total undersöks och det i de mindre stratumen sker ett slumpmässigt urval 

(SCB, 2015). 

 

Från Macrobond är index för P/B-tal för 21 specifika länder hämtade inklusive Sverige och 

MSCI världsindex för övriga länder. I val av specifika landindex samt index för övriga länder 

har vi utgått från den fördelning som Betalningsbalansenheten på SCB använder sig av i 

dagsläget. Inom ramen för denna magisteruppsats har vi inte gjort någon djupare analys av 

fördelning och antal specifika landindex, vilket möjligtvis skulle vara önskvärt inom ramen 

för en större studie. Vi anser dock att den aktuella fördelningen verkar rimlig i och med att 

Sverige främst handlar med Europeiska länder och ett antal större länder utanför Europa som 

är landfördelade. Världsindexet för övriga länder syftar till att fånga upp övriga länder i 

världen som det sker direktinvesteringar i.  

 

Tillförlitligheten i datamaterialet anser vi vara god då data för Sveriges tillgångar och skulder 

i direkta investeringar har samlats in och sammanställts på ett likartat sätt i 20-års tid samt att 

SCB är en ledande aktör inom sitt område och ansvarig för Sveriges officiella statistik. Vi 
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anser även att Macrobond är en tillförlitlig källa, då de är en ledande aktör på marknaden som 

tillhandahåller data för centralbanker och finansiella institut runt om i världen. 

 

Tabell 1. Deskriptiv statistik 

 

Antal 

Observationer 
Medelvärde Standardavvikelse Min Max 

            
  315 2,03 0,84 0,59 9,76 

               
 315 88 99 0 554 

                       
 15 7 7 0 26 

             
 15 20 3 13 24 

      
 15 146 59 57 260 

            
 15 2,31 0,61 1,33 3,86 

               
 15 1 246 441 605 1 958 

             
 15 19 6 8 26 

      
 15 521 190 264 825 

Not. Enhet miljarder kronor, för samtliga poster utom index. 

 

I tabell 1 kan vi se att medelvärdet för         
 är 2,03 med ett minimivärde på 0,59 och 

maxvärde på 9,76 samtidigt som         
har ett medelvärde på 2,31 och uppvisar en mindre 

spridning med ett minimivärde på 1,33 och maxvärde på 3,86.                
 har ett 

medelvärde på 88 miljarder kronor och standardavvikelse på 99 miljarder kronor. Minvärdet 

är 0 kronor, vilket betyder att det inte förekom någon direktinvestering i något/några av de 

ingående länderna vid någon mättidpunkt, och maxvärdet är 554 miljarder kronor. 

               
 uppvisar ett högre medelvärde på 1 246 miljarder kronor och en 

standardavvikelse på 441 miljarder kronor, minvärdet är 605 miljarder kronor och maxvärdet 

1 958 miljarder kronor.       
 har ett medelvärde på 146 miljarder kronor vilket kan 

jämföras med       
 där medelvärdet uppmätte 521 miljarder kronor. Spridningen på       

 

är betydligt större än för       
. Standardavikelsen för lån i Sverige är 190 miljarder kronor 

med ett minvärde på 264 miljarder och ett maxvärde på 825 miljarder kronor. För lån i 

utlandet är standardavikelsen 59 miljarder. Min- och maxvärde uppmätte 57 respektive 260 

miljarder kronor.              
 har ett medelvärde på 20 miljarder kronor vilket är något 

högre än för              
 där medelvärdet uppmäter 19 miljarder kronor. Spridningen är 
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större på              
 med en standardavikelsen på 6 miljarder kronor, minvärde på 8 

miljarder och ett maxvärde på 24 miljarder kronor.              
 har en standardavvikelse på 

3 miljarder kronor och ett max- och minvärde på 13 respektive 24 miljarder kronor. 

                           
 har ett medelvärde på 7 miljarder kronor, maxvärde på 26 

miljarder kronor och ett minvärde på 0 kronor. Standardavvikelsen för  

                           
 uppmätte 3 miljarder kronor. 
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6. Modell 

Det egna kapitalet marknadsvärderas i denna studie med P/B metoden, övriga poster av 

direktinvesteringsstockarna hålls konstanta. Uppsatsen marknadsvärderar även 

direktinvesteringsstockarna med ett 25 procentigt avdrag från P/B skattningen med syfte att 

fånga effekten av att onoterade företag antas ha en lägre likviditet i likhet med Frankrikes 

modell. Skattningarna av marknadsvärdena för direktinvesteringarna har beräknats årsvis för 

perioden 2000 till 2014. För att skapa jämförbarhet mellan P/E- och P/B metoden är antal 

motpartsländer samma som i befintliga P/E metod.  

 

Modell för marknadsvärdering av svenska direktinvesteringar i utlandet, tillgångssidan 

tIU. 

Marknadsvärdering av de svenska direktinvesteringarna i utlandet beräknas genom att 

använda Sveriges största motpartsländers P/B-värden som viktas samman efter 

direktinvesteringsstockens egna kapitals storlek för respektive land och år. Därefter appliceras 

det viktade P/B-talet på det egna kapitalet av totala direktinvesteringsstocken insamlad till 

bokfört värde. Slutligen sätts det marknadsvärderade egna kapitalet ihop med övriga delar av 

den insamlade direktinvesteringsstocken. Nedan beskrivs marknadsvärderingen stegvis. 

 

Det bokförda värdet av det egna kapitalet viktas för samtliga landsspecifika 

direktinvesteringsstockar, i, som andel av den totala direktinvesteringsstocken, T, enligt 

följande: 

          
              

             
     (19) 

Därefter beräknas ett viktat P/B tal för hela populationen enligt följande: 

        ⁄      ∑                ⁄ 
           (20) 

Marknadsvärdet på det egna kapitalet beräknas enligt följande: 

                             ⁄         (21) 

Marknadsvärdet på det egna kapitalet med ett 25 procentigt avdrag beräknas enligt följande: 

                                      ⁄             (22) 
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Marknadsvärde enligt P/B metoden för svenska direktinvesteringar i utlandet beräknas enligt 

följande: 

        =      + lf + kf - ls – ks + df    (23) 

Marknadsvärde enligt P/B metoden för svenska direktinvesteringar i utlandet med ett 25 

procentigt avdrag beräknas enligt följande: 

               =             + lf + kf - ls – ks + df   (24) 

 

Modell för marknadsvärdering av utländska direktinvesteringar i Sverige, skuldsidan 

tIS.  

Marknadsvärdering av de utländska direktinvesteringarna i Sverige beräknas genom att 

använda P/B värdet för Sverige och applicera det på det egna kapitalet av 

direktinvesteringsstocken insamlad till bokfört värde för respektive år. Slutligen sätts det 

marknadsvärderade egna kapitalet ihop med övriga delar av den insamlade 

direktinvesteringsstocken. Nedan beskrivs marknadsvärderingen stegvis:  

Marknadsvärdet på det egna kapitalet beräknas enligt följande: 

                       ⁄          (25) 

Marknadsvärde på det egna kapitalet med ett 25 procentigt avdrag beräknas enligt följande: 

                                ⁄              (26) 

Marknadsvärdet enligt P/B metoden för utlänska direktinvesteringar i Sverige beräknas enligt 

följande: 

        =      + lf + kf - ls – ks + df    (27) 

Marknadsvärde enligt P/B metoden för utlänska direktinvesteringar i Sverige med ett 25 

procentigt avdrag beräknas enligt följande: 

                 =             + lf + kf - ls – ks + df   (28) 

 

Utlandsställningen 

Utlandställningen består av direkta investeringar (DI), portföljinvesteringar (PI), övriga 

investeringar (ÖI), derivat (FD), och valutareserven (VR) och visar Sveriges tillgångar i 

förhållande till Sveriges skulder mot utlandet. För att påvisa marknadsvärderingens påverkan 

har övriga poster inom utlandsställningen hållits konstanta.  
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Utlandsställningen (U) där direkta investeringar marknadsvärderats enligt P/B metoden 

beräknas enligt följande: 

U (P/B) t = (        -         t PIt + ÖIt + FDt + VRt    (29) 

Utlandsställningen (U) där direkta investeringar marknadsvärderats enligt P/B metoden med 

ett 25 procentigt avdrag beräknas enligt följande: 

U (P/B -25 %) t = (                -                  t PIt + ÖIt + FDt + VRt  (30)
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7. Resultat 

I digrammen presenteras direktinvesteringsstockarna värderade till marknadsvärde med P/B 

metoden. I digrammen presenteras även P/B metoden med ett 25 procentigt avdrag. För att 

skapa jämförbarhet mellan de olika marknadsvärderingsmetoderna har även stockar från den 

befintliga utlandställningen inkluderats som är värderade utifrån metoderna OFBV och P/E. 

Figur 3. Svenska direktinvesteringsstockar i utlandet värderat utifrån de olika 

värderingsmodellerna, miljarder kronor. 

 

Svenska direkinvesteringar i utlandet har ökat enligt alla fyra värderingsmodeller under de 

senaste 15 åren.  Stocken som är skattad med P/B metoden är den stock som är högst skattad 

utav alla fyra värderingsmodellerna. P/B stocken är skattad i genomsnitt 113 procent över den 

bokförda stocken under mätperioden. Stocken som är skattad med den befintliga 

marknadsvärderingsmetoden P/E ligger i genomsnitt 58 procent över den bokförda stocken. 

Marknadsvärderingsmodellen där 25 procent subtraheras från P/B-talet ligger nära utfallet 

från den skattade P/E stocken med ett procentuellt genomsnitt av 62 procent över den 

bokförda stocken. 
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Figur 4. Utländska direktinvesteringsstockar i Sverige värderat utifrån de olika 

värderingsmodellerna, miljarder kronor.  

 

Utländska direktinvesteringsstockar i Sverige har ökat under de senaste 15 åren enligt alla 

värderingsmodeller. Den skattade P/B stocken är den marknadsvärderingsmodell som 

värderar utländska direktinvesteringar högst och ligger i genomsnitt 91 procent över den 

bokförda stocken. Den skattade stocken med P/E metoden ligger under P/B metoden med ett 

procentuellt genomsnitt av 30 procent över den bokförda stocken. Precis som för de svenska 

innehaven i direktinvesteringar ligger den marknadsvärderade stocken där vi drar av 25 

procent av P/B skattningen nära den stock som värderas enligt P/E metoden med 48 

procentuellt i genomsnitt över den bokförda stocken.  
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Figur 5. Utlandställningen och ackumulerade bytesbalansen i procent av BNP.  

 

Utlandställningen består av direkta investeringar, portföljinvesteringar, övriga investeringar, 

derivat samt valutareserven och visar Sveriges tillgångar i förhållande till Sveriges skulder 

mot utlandet. I figur fem har alla värden förutom direktinvesteringarna hållits konstanta för att 

visa på marknadsvärderingens påverkan på utlandställningen. Utlandställningen och den 

ackumulerade bytesbalansen visas i procent av BNP för att lättare påvisa förhållandet i en 

figur. I digrammet fem är det svårt att utläsa ett samband mellan utlandsställningens och 

bytesbalansen. Digrammet visar att gapet mellan utlandsställningen och den ackumulerade 

bytesbalansen ökar tydligt efter år 2008. P/B stocken följer det bokförda värdet under år 2009 

till 2013 för att sedan öka under år 2014. År 2014 är utlandställningen som är 

marknadsvärderad med P/E metoden den modell som ligger närmast den ackumulerade 

bytesbalansen. P/B metoden ligger mycket nära P/E metoden år 2014. 
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8. Diskussion 

Syftet med denna uppsats var att diskutera och applicera en alternativ värderingsmodell för 

marknadsvärdering av Sveriges direkta investeringar och utvärdera effekterna av denna 

metodförändring. Vi fann att diskrepansen inte minskade med metodförändringen utan att 

nuvarande marknadsvärderingsmodell, P/E, i genomsnitt uppmäter den minsta skillnaden av 

de fyra studerade värderingsmodellerna under åren 2000-2014.  

 

I vår undersökning valde vi att skatta direktinvesteringsstockarna till marknadsvärde genom 

att applicera P/B värdet på den bokförda insamlade direktinvesteringsstocken. Vi testade även 

att använda oss av en 25 procentigt likviditetsjustering från P/B värdet i likhet med den 

franska modellen, där utfallet blev mindre volatilt. Efter diskussion med experter på 

direktinvesteringsstatistik anser vi att en likviditetsjustering är rimlig att använda sig av, dock 

anser vi att 25 procent möjligtvis är en för stor justering för Sveriges direktinvesteringsstockar 

då karaktäristikan för direktinvesteringsföretagen kan skilja mellan länderna. Avdragets 

storlek bör dock utredas ytterligare. 

 

Resultatet i figur 3 visar att P/B stocken är högre värderad än P/E stocken för samtliga 

perioder vilket visar att val av marknadsvärderingsmetod har effekt på marknadsvärdet av de 

svenska direktinvesteringsstockarna i utlandet.  P/B-25 % stocken är högre värderad än P/E 

stocken för samtliga perioder utom för åren 2007-2013, vilket beror på att det viktade P/B 

talet då blir lägre än den multiplikator som används för P/E stocken. I figur 4 ser vi att även 

P/B stocken är högre värderad än P/E stocken. Detsamma gäller för P/B-25 % stocken förutom 

åren 2008-2009. I figur 4 kan vi även se att marknadsvärdet för P/E stocken år 2002 är lägre 

än det bokförda värdet, vilket verkar orimligt då marknadsvärdet bör vara högre än det 

bokförda värdet. För P/B stocken och P/B-25 % stocken är däremot samtliga observationer av 

marknadsvärdet större eller lika med det bokförda värdet, vilket vi anser som ett rimligare 

resultat än nuvarande marknadsvärderingsmodell P/E. 

 

Som förklarats i uppsatsens inledning, teori och tidigare studier är det svårt att uppskatta 

marknadsvärdet på Sveriges direkta investeringar. I undersökningen har vi valt att använda 

oss av P/B metoden för att den är enkel att applicera och att all data fanns tillgänglig. En 

nackdel är att den är mycket känslig för enstaka observationer och fluktuerar mycket över tid. 

Känsligheten synliggörs speciellt för de utländska direktinvesteringarna i Sveriges, det vill 
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säga skuldstocken, där hela det egna kapitalet beräknas på det uppmätta P/B värdet den 31 

december respektive år. Effekterna av den skattningen syns tydligast i figur 5 för åren 2009 

till 2013 där den skattade utlandsställningen med P/B stocken ligger mycket nära den 

officiella utlandsställningen där direktinvesteringar värderas till bokfört värde. Anledningen 

till att den är lågt skattad beror på att Sveriges P/B tal är mycket högre än det viktade 

utländska P/B talet. Under åren 2010 till 2013 låg Sveriges P/B tal i genomsnitt 20 procent 

högre än den skattade utländska P/B talet vilket är förklaringen till att P/B stocken bidrar till 

en negativ utlandställning. Från år 2008 har den svenska börsen utvecklats positivt i 

förhållande till övriga börser i världen, det har inneburit att investeringar i svenska företag har 

varit lönsamt för utländska investerare vilket ger en negativ effekt på utlandsställningen. 

 

Diskrepansen mellan ackumulerade bytesbalansen och utlandställningen har efter 

valutaavregleringen år 1989 vuxit betydligt och det finns indikationer på att diskrepansen inte 

helt kan förklaras av värdeförändringar som börsutvecklingen, kronas växelkurs eller 

utvecklingen på räntemarknaden. Restposten uppvisar dessutom en negativ trend vilket är en 

indikation på ett strukturellt fel i bytesbalansens statistik, då restposten bör variera kring noll 

och endast uppstå på grund av periodisering.  Problematiken att uppskatta marknadsvärdet på 

finansiella tillgångar finns även i andra poster inom utlandställningen. I utlandställningen 

finns ett flertal källor, uppskattningar och beräkningar som ska fånga och uppskatta ett lands 

ställningsuppgifter mot utlandet. Inom varje post finns det tusentals observationer som bidrar 

till det faktiska utfallet. Alla dessa faktorer är potentiellt bidragande faktorer som kan skapa 

diskrepans. Kvaliten på direktinvesteringsstockarna efter metodförändringen anser vi har 

blivit bättre och ger en bättre beskrivning av hur det faktiska utfallet ser ut. Trots att 

diskrepansen mellan ackumulerade bytesbalansen och utlandställningen inte minskade med 

den nya värderingsmodellen, P/B, gör vi bedömningen att kvalitén på utlandställningen skulle 

förbättras med ett metodbyte inom direkta investeringar. Där vi, i likhet med Kumah, et al. 

(2009), anser att OFBV är lämpligare som värdeindikator än inkomst. 
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9.  Slutsats 

Genom att marknadsvärdera direktinversteringsstockarna med P/B metoden stiger 

marknadsvärdet i jämförelse med P/E metoden, vilket visar att val av värderingsmetod har en 

effekt för marknadsvärdet. Däremot för att svara på studiens frågeställning om en 

metodförändring kan minska diskrepansen mellan den ackumulerade bytesbalansen och 

utlandsställningen ser vi ingen effekt då högre marknadsvärderade stockarna på nettobasis tar 

ut varandra. Trots detta resultat anser vi att en metodförändring skulle förbättra kvalitén. 

 

För framtida forskning kan det vara intressant att utveckla en metod där möjligvis flera olika 

modeller kombineras så att den metod som bäst lämpar sig för respektive bransch tillämpas. 

För att fånga branschspecifika egenskaper vore det även intressant att analysera eventuella 

effekter av att branschfördela index och de insamlade direktinvesteringsstockarna. Ett 

alternativ till de årsvisa observationerna av P/B värden som denna studie använder sig av kan 

vara att använda sig av fler och tätare observationer för att på så sätt minska känsligheten för 

varje enskild observation och tillhanda hålla en mer dynamisk tidsserie. 
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