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Abstract 
Listed companies within the EU are obligated to report in accordance with the international 

standard IFRS since 2005. This means that listed companies as main principle, can choose fair 

value when reporting investment properties according to IAS 40. This standard does not give 

clear guidance of how fair value should be calculated and previous research argues that this 

has contributed to difficulties when comparing financial reports. This has affected the 

comparability of European real estate companies, as the absence of a general valuation 

standard has impelled companies to address national GAAP for guidance. There has been a 

demand for further guidance, which has resulted in the development of IFRS 13 Fair value 

measurement. The purpose of IFRS 13 is to clarify and define the meaning of fair value and 

how the valuation should be carried out. Despite common international standards, financial 

reporting in different countries is based on certain values and traditions that may affect 

accounting practice. Hence, the focus of this study will be companies within the real estate 

sector in Sweden, Germany and United Kingdom. 

 

The real estate companies in this study report their investment properties at fair value. The 

purpose of this study is to investigate the fair value precision over the last five years and 

whether IFRS 13 has had an effect on the valuation. This is examined by analyzing whether 

realised gains are reported when the asset is sold. Furthermore, IFRS 13 defines a value 

hierarchy which includes three different levels for calculating fair value and the aim of this 

study is to highlight at which level investment properties are reported. 

 

This study is based on a quantitative research method with a deductive approach and it is 

based on previous research of fair value accounting, valuation principles and the 

harmonization of accounting practice. Our results indicate that the examined real estate 

companies underestimate their reported investment properties with 10,99 percent at average. 

Furthermore, we do not find evidence of a significant difference in valuation precision 

between the examined countries, nor do we find evidence that IFRS 13 has had an effect on 

the precision. Our results may be explained by prudence and fear of overstating the value of 

the assets. However, we cannot say that this is the result of manipulation of numbers. 

Furthermore, the fact that we do not find any differences between Sweden, Germany and 

United Kingdom may be explained by a continuous harmonization process of international 

accounting standards. We also find that a clear majority report at fair value Level 3, though 

there are a few who do not disclose this information. This is remarkable, as they are obligated 

to do so.  

 

This thesis is written in Swedish. 
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Sammanfattning 
Börsnoterade företag inom EU ska sedan år 2005 redovisa enligt den internationella 

redovisningsstandarden IFRS. Det innebär att börsnoterade fastighetsbolag som huvudregel 

kan välja att redovisa förvaltningsfastigheter till verkligt värde enligt IAS 40. Standarden ger 

inga tydliga riktlinjer om hur verkligt värde ska beräknas och av tidigare forskning framgår att 

det har bidragit till svårigheter vid jämförelser av företags finansiella information. Detta har 

påverkat jämförbarheten bland europeiska fastighetsbolag genom att företag på grund av brist 

på generella standarder om hur värderingen ska gå till, har vänt sig till nationella GAAP för 

vägledning. Ytterligare vägledning har efterfrågats, vilket har resulterat i standarden IFRS 13 

Värdering till verkligt värde. IFRS 13 har utvecklats i syfte att tydliggöra och definiera dels 

begreppet verkligt värde, dels hur värderingen ska gå till. Gemensamma internationella 

standarder till trots, så baseras redovisningen i olika länder på olika traditioner vilka kan 

påverka hur redovisningen går till i praktiken. I följande studie ingår därför fastighetsbolag 

från Sverige, Tyskland och Storbritannien. 

 

I denna studie undersöks fastighetsbolag vilka samtliga redovisar sina förvaltningsfastigheter 

till verkligt värde. Studien syftar till att undersöka värderingsprecisionen under de senaste fem 

åren och huruvida IFRS 13 har haft effekt på värderingen. Detta undersöks genom att studera 

huruvida realiserade värdeförändringar uppstår vid försäljning av tillgången. IFRS 13 anger 

tre olika värderingsnivåer vid beräkning av det verkliga värdet och studien syftar vidare till att 

undersöka till vilken nivå bedömningen klassificeras att tillhöra. 

 

Studien baseras på en kvantitativ forskningsmetod med ett deduktivt angreppssätt. De 

teoretiska utgångspunkterna utgår från tidigare forskning inom redovisning till verkligt värde, 

värderingsprinciper och harmonisering av redovisningspraxis. Våra resultat visar att de 

undersökta fastighetsbolagen i genomsnitt undervärderar förvaltningsfastigheter med 10,99 

procent. Vidare finner vi inga signifikanta skillnader i avvikelsens storlek mellan de olika 

länderna, eller att IFRS 13 har haft effekt på värderingen. Våra resultat kan förklaras av 

försiktighet och rädsla för att övervärdera tillgångar. Vi kan däremot inte uttala oss om 

huruvida manipulation av redovisningen är en bidragande orsak till att värderingen ser ut som 

den gör. Vidare kan den pågående harmoniseringsprocessen av internationella 

redovisningsstandarder förklara varför vi inte finner några skillnader mellan Sverige, 

Tyskland och Storbritannien. Vi finner också att en klar majoritet värderar till verkligt värde 

med hjälp av indata på Nivå 3. Ett fåtal redovisar inte denna information, vilket är 

anmärkningsvärt eftersom de har en skyldighet att göra det.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Nyckelord: Förvaltningsfastigheter, IFRS 13, IAS 40, verkligt värde, realiserad 

värdeförändring, försäljning av förvaltningsfastigheter, hierarki för verkligt värde  
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1 Inledning 

1.1 Bakgrundsbeskrivning 

Utveckling av redovisningen världen över har sett olika ut beroende på den 

redovisningstradition som dominerat. Redovisningen kännetecknas av två väsentliga 

redovisningstraditioner vilka är den anglosaxiska respektive kontinentala traditionen. Den 

kontinentala traditionen omfattar västeuropeiska länder utom Storbritannien, Irland och 

Holland. Den anglosaxiska traditionen omfattar Storbritannien, Holland och Irland samt USA 

och de brittiska samväldesländerna (Smith 2015, ss. 123-124).  

 

Dessa olikheter ger upphov till skillnader i redovisning mellan länder, vilket i sin tur påverkar 

jämförbarheten av företag och dess finansiella rapporter (Nobes 2014, s. 17). Enligt Lönnqvist 

(2011, s. 13) ska en årsredovisning bidra med information som ger intressenter möjligheten att 

fatta bättre beslut i frågor som rör företaget. Ett företags finansiella rapporter har som syfte att 

återge information om företagets finansiella ställning genom att informera om bland annat 

dess tillgångar, skulder, eget kapital och kassaflöde (Mirza & Holt 2008, s. 14). Analytiker 

och investerare vill vara säkra på att finansiella rapporter från olika länder är tillförlitliga och 

jämförbara, eller åtminstone vara medvetna om arten samt omfattningen av skillnaderna. Av 

denna anledning har transnationella organ engagerat sig för ökad harmonisering av standarder 

(Nobes & Parker 2008, s. 76). 

 

Det mest framgångsrika organet engagerad i arbetet med harmoniseringen av 

redovisningsstandarder har varit IASC (International Accounting Standards Committee) och 

dess efterträdare IASB (International Accounting Standards Board) (Nobes & Parker 2008, s. 

78). Även EU (Europeiska Unionen) har varit en central aktör i harmonisering av den 

internationella redovisningen (Nobes & Parker 2008, s. 89). Exempelvis beslutade EU år 2002 

om att anta IFRS (International Financial Reporting Standards) och det har sedan år 2005 

varit obligatoriskt för börsnoterade företag och koncerner i sin koncernredovisning att 

redovisa enligt denna standard. Införandet ledde till att 7 000 företag i 25 olika länder övergav 

sina nationella GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) (IFRS Foundation 2014). 

Syftet med att införa IFRS i EU var att öka kvaliteten genom att ökad jämförbarhet och 

transparens i finansiella rapporter (Doupnik & Perera 2015, s. 96). 

 

Förvaltningsfastigheter utgör en av världens största tillgångsklasser (Muller, Riedl & Sellhorn 

2011, s. 1139). Dessa kan värderas till antingen anskaffningsvärde eller verkligt värde (IAS 

40 p. 32a). I en studie av Muller, Riedl, och Sellhorn (2011, ss. 1141-1143) framkommer att i 

deras urval av fastighetsbolag utgörs 78 procent av tillgångarna av förvaltningsfastigheter och 

det är vanligt förekommande att dessa värderas till verkligt värde. Eftersom 

förvaltningsfastigheter ofta värderas till verkligt värde, innebär det att tillgångarna 

kontinuerligt omvärderas (Nellessen & Zuelch 2011, s. 59). 

 

Ett steg mot ökad harmonisering av värderingsprinciper i allmänhet, och värdering till verkligt 

värde i synnerhet, var införandet av standarden IFRS 13 Värdering till verkligt värde som 

trädde i kraft den 1 januari 2013 (EU förordning 1255/2012). IFRS 13 ger vägledning om hur 

värdering till verkligt värde ska gå till och definierar en hierarki för värdering till verkligt 

värde i syfte att öka konsistens och jämförbarhet i värdering (IFRS 13 p. 72). De 

värderingstekniker som används ska maximera användningen av relevant observerbar indata 

och minimera användningen av icke observerbar data (IFRS 13 p. 67). Hierarkin ger högst 

prioritet åt noterade priser (indata på Nivå 1), därefter prioritet åt andra indata än noterade 
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priser som ingår i Nivå 1 (indata på Nivå 2). Lägst prioritet ges åt icke observerbara indata 

(indata på Nivå 3). 

1.2 Problemdiskussion 

Redovisning till verkligt värde tillämpas i allt större utsträckning bland företag vilket innebär 

att det blir allt viktigare att värdering till verkligt värde är korrekt (Yamamoto 2014, s. 139). 

Det historiska värdet och verkliga värdet kan båda vara problematiska i redovisningen. Vid 

redovisning till anskaffningsvärde är det problematiskt att värderingen inte är aktuell men en 

fördel är att det går att härleda värderingen. Vid värdering till verkligt värde föreligger 

motsatsen och det har blivit en i princip allmän uppfattning att värdet återspeglar ett korrekt 

marknadsvärde på tillgången. Det är däremot få som har ingående kunskap om hur 

värderingen har gått till (Nordlund 2008, s. 3). En bedömning av verkligt värde framställs 

nämligen genom uppskattningar, vilket innebär att värderingen delvis bygger på subjektiva 

moment (Dietrich, Harris & Muller 2000, s. 139). Detta kan vara problematiskt eftersom det 

kan finnas bakomliggande motiv som påverkar hur värderingen av en förvaltningsfastighet 

går till. Exempelvis har studier visat att redovisningen manipuleras i syfte att uppnå önskat 

resultat, till exempel genom att värderingarna jämnas ut (Dietrich, Harris & Muller 2000, s. 

139; Nellessen & Zuelch 2011, s. 62). Studier har visat att den mänskliga faktorn vid 

värdering, liksom själva processen och strukturen på fastighetsmarknaden, tenderar att leda 

till ökad partiskhet vid värdering till verkligt värde (Nellessen & Zuelch 2011, s. 62). 

 

Värdering till verkligt värde har inneburit en betydande förändring i kontinentala länder vid 

värdering av tillgångar och skulder (Devalle & Rizzato 2011, s. 8). Enligt tidigare standarder, 

det vill säga nationella GAAP, skulle förvaltningsfastigheter redovisas till anskaffningsvärde i 

Sverige (Brade & Olsson 2006, s. 36) och Tyskland (Israeli 2015, s. 1462). Det innebär att det 

realisationsresultat som uppkommit under ägandeperioden tidigare har redovisats först vid 

försäljningstillfället. I Storbritannien å andra sidan, har förvaltningsfastigheter tidigare 

redovisats i balansräkningen till verkligt värde och orealiserade värdeförändringar har 

redovisats i en uppskrivningsfond enligt nationella GAAP (Liang & Riedl 2014, s. 1154). 

Detta innebär att Tyskland och Storbritannien historisk sett har varit varandras motsvarigheter 

(Christensen & Nikolaev 2013, s. 735).  

 

IASB har som mål att begränsa dessa olikheter genom att harmonisera 

redovisningsstandarder. Detta menar de görs bäst genom att fokusera på finansiella rapporter 

som framställs i syfte att ge användbar information inför ekonomiska beslut (IASB 

föreställningsram). Harmonisering av standarder leder dock inte nödvändigtvis till en 

harmonisering av de redovisningsmetoder som antas av företag (Doupnik & Perera 2015, s. 

67). Kulturella skillnader i olika länder kan nämligen påverka den finansiella rapporteringen 

eftersom olika traditioner har gett upphov till olika syn om vad som bedöms vara en korrekt 

redovisning (Nordlund 2008, s. 72; Smith 2015, s. 124). Finansiella rapporter i olika länder 

kan således framstå som lika varandra men det finns många olikheter vilka 

sammanfattningsvis kan förklaras med hjälp av sociala, ekonomiska och legala faktorer 

(Doupnik & Perera 2015, s. 67; IASB föreställningsram). Det finns två traditioner som ofta 

refereras till inom detta område, den anglosaxiska respektive kontinentala 

redovisningstraditionen (Nordlund 2008, s. 72; Smith 2015, s. 123). 

 

Innan införandet av IAS 40 tillämpades nationella standarder vid värdering av 

förvaltningsfastigheter på grund av brist på internationella standarder om hur värderingen ska 

gå till, vilket hade effekt på jämförbarheten av europeiska fastighetsbolag (McParland, Adair 

& McGreal 2002, ss. 127-141). Införandet av IAS 40 har inte förändrat detta, eftersom 
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standarden saknar utförliga riktlinjer om värdering till verkligt värde (Nellessen & Zuelch 

2011, ss. 59-63). 

 

Vid värdering till verkligt värde ska värdeförändringar redovisas löpande i resultaträkningen 

(IAS 40 p. 3). Enligt Jansson och Hurtig (2005, ss. 37-38) har redovisning av fastigheter till 

verkligt värde haft effekt på företagens finansiella rapporter. Vid en jämförelse med 

anskaffningsvärdemetoden har det visat sig att redovisning till verkligt värde leder till högre 

bokfört värde och större variationer i resultatet (Israeli 2015, s. 1458). De stora värden som 

finns i dessa typer av tillgångar samt den stora potentialen till osäkerhet i bedömningen av 

värdet gör det problematiskt för användare av de finansiella rapporterna (Muller, Riedl & 

Sellhorn 2011, s. 1141). Den information som krävs för att göra en korrekt bedömning av 

tillgångens verkliga värde är omfattande och på grund av detta ifrågasätter Nordlund (2012) 

huruvida en sådan bedömning bör redovisas i balansräkningen. Nordlund och Persson (2003) 

exemplifierar hur påverkan på marknadsvärdet med ett par procentenheter kan få stora 

konsekvenser på det egna kapitalet och nyckeltal. Detta kan illustreras med hjälp av 

Castellum, vilka redovisade en ökning av soliditeten från 33 procent till 41 procent vid 

utgången av 2004 och vars resultat efter skatt för 2004 ökade från 586 Mkr till 916 Mkr vid 

tillämpning av IFRS (Castellum 2004, s. 47). Den påverkan och osäkerhet som är kopplad till 

värdering till verkligt värde påverkar många intressenter som använder finansiella rapporter 

som beslutsunderlag. Intressenterna består i regel av bland andra, investerare; vilka ska ta 

beslut om investeringar i företaget, banker; som ska bedöma risken för befintliga och nya lån, 

och leverantörer; vilka ska avgöra huruvida företaget ska beviljas kredit. Företagets 

intressenter ska utifrån årsredovisningen göra prognoser om företagets utveckling och för 

detta krävs att den information som finns tillgänglig är tillförlitlig (Lönnqvist 2011, s. 13).  

 

Större delen av den kritik Nordlund (2012) lyfter fram riktas mot värdering som bygger på 

indata på Nivå 3. Enligt IFRS 13 p. 91b ska värderingarnas effekt på resultatet redovisas vid 

upprepade värderingar baserade på indata på Nivå 3, vilket tyder på att försiktighet generellt 

ska vidtas vid användandet av indata på nivån i fråga. Vad gäller fastighetsbranschen har de 

första två nivåerna en mindre roll vid värdering av förvaltningsfastigheter (Nellesen & Zuelch 

2011, s. 63). Detta beror bland annat på avsaknad av aktiva marknader, att fastigheter är 

heterogena tillgångar, samt en generell brist på transparens vad gäller pris vid tidigare 

transaktioner. Detta innebär att det är svårt att bestämma en prisnivå till följd av att de sålda 

fastigheterna i regel inte är homogena (Nordlund 2008, s. 122). 

 

Den värderingsnivå fastighetsbolag använder vid värdering av förvaltningsfastigheter till 

verkligt värde, har inte studerats i vidare utsträckning. I denna uppsats har denna del av vår 

studie bland annat inspirerats av en tidigare studie av Busso (2014, ss. 1-7). Busso (2014, s. 5) 

finner att av totalt 59 företag, är det 43 företag som redovisar förvaltningsfastigheter till indata 

på Nivå 3. I Bussos studie ingår inte svenska och brittiska företag, varför det till synes finns 

ett gap i forskningen inom detta område i dessa länder. 

 

Sammanfattningsvis föreligger osäkerhet vid bedömning av förvaltningsfastigheters verkliga 

värde. I olika studier har osäkerheten mätts utifrån precisionen i värderingar vid jämförelse 

med faktiska försäljningspriser. Av studier i både Sverige och utomlands framgår att det vid 

bedömning av marknadsvärdet föreligger en varians om +/- 10 procent (King 2009, s. 32; 

Lundström & Gustafsson 2006; s. 9; Nordlund & Persson 2003). Vi anser att differensen 

mellan det bokförda värdet och realiserade försäljningsvärdet, det vill säga den realiserade 

värdeförändringen, är ett lämpligt sätt att redogöra för osäkerheten eller precisionen i 

värderingen. Detta mått har använts i tidigare studier, se exempelvis Dietrich, Harris och 
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Muller (2000, s. 132, 137) och kommer användas i denna uppsats. 

1.3 Forskningsfrågor 

Ovan problematisering har mynnat ut i följande forskningsfrågor: 

 

1. Hur stor är den procentuella avvikelsen mellan förvaltningsfastigheters bokförda värde 

och realiserade försäljningsvärde, bland noterade fastighetsbolag vilka tillämpar 

IFRS? 

 

2. Skiljer sig den procentuella avvikelsen mellan förvaltningsfastigheters bokförda värde 

och realiserade försäljningsvärde mellan noterade fastighetsbolag i Sverige, Tyskland 

och Storbritannien under perioden 2011-2015? 

 

3. Har införandet av IFRS 13 påverkat avvikelsens storlek? 

 

4. Vilken indatanivå används vid beräkning av verkligt värde vid redovisning av 

förvaltningsfastigheter av noterade fastighetsbolag i Sverige, Tyskland och 

Storbritannien efter införandet av IFRS 13? 

1.4 Syfte 

Studien syftar till att undersöka värderingsprecisionen i Sverige, Tyskland och Storbritannien 

under de senaste fem åren och huruvida införandet av IFRS 13 har haft effekt på värderingen 

av förvaltningsfastigheter. Vidare syftar studien till att undersöka den indatanivå företagen 

använder vid värderingen. Ambitionen är att skapa kännedom om effekten av IFRS 13 när den 

tillämpas på en enskild tillgång, i detta fall förvaltningsfastigheter.  

1.5 Avgränsningar 

Studien är avgränsad till att undersöka fastighetsbolag som är noterade på Nasdaq OMX 

Nordic, Frankfurt Stock Exchange och London Stock Exchange. I studien ingår 

fastighetsbolag vars huvudsakliga verksamhet utgörs av uthyrning och förvaltning av 

fastigheter. Dessa fastighetsbolag ska värdera sina förvaltningsfastigheter till verkligt värde i 

koncernredovisningen. I studien ingår årsredovisningar från sex fastighetsbolag från 

respektive börs mellan åren 2011-2015. Vidare är studien avgränsad till att undersöka den 

indatanivå fastighetsbolagen använder och om det finns skillnader i vilken indatanivå som 

tillämpas vid värderingen. Syftet är avgränsat till att inte empiriskt besvara varför företagen 

använder respektive nivå. 

1.6 Ämnets relevans 

Följande studie avser att utifrån ett internationellt perspektiv undersöka den avvikelse mellan 

bokfört värde och det realiserade försäljningsvärdet, som föreligger vid värdering av 

förvaltningsfastigheter till verkligt värde. Eftersom Storbritannien och Tyskland är två av 

världens största ekonomier (The World Bank 2017) samt representerar den anglosaxiska 

respektive kontinentala redovisningstraditionen, är dessa länder intressanta att studera för det 

valda ämnet. Vidare är det vår uppfattning att svenska fastighetsbolag inte ingått i tidigare 

studier, vilket visar på ett eventuellt gap i tidigare forskning. Fortsättningsvis ämnar vi 

undersöka vilken indatanivå de undersökta fastighetsbolagen tillämpar vid bedömningen av 

det verkliga värdet, något som utifrån vår kännedom inte tidigare har studerats i Sverige och 

Storbritannien. För analytiker och investerare bidrar denna uppsats således med kunskap om 

hur pass säker värderingen av förvaltningsfastigheter är, samt belyser eventuella riskområden. 
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Detta är också till värde för kreditgivare, vilka bedömer kreditvärdighet med bland annat 

uppgifter om tillgångarnas storlek som beslutsunderlag. Vidare bidrar denna uppsats även 

med perspektiv som kan vara av värde för standardsättare. 

 

Redovisning av tillgångar till verkligt värde bygger inte på exakt vetenskap utan på subjektiva 

bedömningar. Inom fastighetsbranschen utgör förvaltningsfastigheter en stor del av 

tillgångsmassan och enligt IAS 40 kan dessa värderas till verkligt värde. Detta innebär att 

subjektiva bedömningar kan påverka företagens redovisade resultat utan större härledning till 

hur bedömningen gått till vilket kan resultera i viss osäkerhet. I och med ökad globalisering 

samt växande efterfrågan på harmoniserade redovisningsprinciper och likvärdig redovisning, 

bidrar studien bland annat med en bild av hur väl värderingen till verkligt värde 

överensstämmer med verkligheten. 

1.7 Uppsatsens fortsatta disposition 

I kapitel 2 redogörs för den metod och det tillvägagångssätt som använts för att genomföra 

studien. Här ingår även en reflektion över metodval och källkritik. I kapitel 3 behandlas de 

teoretiska utgångspunkterna vilka fungerar som dels analysverktyg för tolkning av de resultat 

som presenteras, dels som bakgrund för läsaren. I kapitel 4 redogörs för studiens resultat. I 

kapitel 5 analyseras de resultat som presenterats. I kapitel 6 presenteras studiens slutsatser, en 

reflektion över vår studie och våra resultat, samt dess bidrag. Kapitlet innefattar även förslag 

till fortsatt forskning. 
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2 Metod 

2.1 Forskningsansats 

En del av en forskares arbete handlar om att relatera teori och verklighet till varandra. Hur 

man går tillväga med detta är ett centralt problem inom filosofin (Patel & Davidson 2011, s. 

23). Vid val av forskningsansats är det väsentligt att vara uppmärksam på förhållandet mellan 

teori och empiri. Det finns två huvudsakliga metodansatser vilka är deduktiv och induktiv 

forskningsansats (Bryman & Bell 2015, s. 9). Ett induktivt tillvägagångssätt innebär att teori 

utvecklas från empiriska observationer (Collis & Hussey 2014, s.7), vilket innebär att man 

bildar teorier utifrån kunskap (Arbnor & Bjerke 2004, s. 108). En induktiv studie kan antas 

följa upptäckandets väg (Patel & Davidson 2011, s. 23) och denna ansats skiljer sig från den 

deduktiva genom att relationen mellan orsak och slutsats inte är lika stark (Blumberg, Cooper 

& Schindler 2011, s. 21).  

 

En deduktiv ansats innebär att man utifrån befintliga teorier och generella principer drar 

slutsatser om enskilda fenomen och det är denna studies angreppssätt. Detta utvecklas i sin tur 

till hypoteser som empiriskt prövas i det aktuella fallet (Patel & Davidson 2011, s. 23). Enligt 

Halvorsen (1992, s. 79) syftar det deduktiva tillvägagångssättet till att med hjälp av 

hypotesprövning bedöma hållbarheten i vissa teorier. Detta kräver dock att man på förhand 

har en precis problemformulering och att man vet vad som är essentiellt att undersöka. Vidare 

associeras tillvägagångssättet oftast med kvantitativa metoder. Enligt Jacobsen, Sandin och 

Hellström (2002, s. 35) leder en deduktiv ansats vid datainsamling till att forskaren 

oundvikligen söker efter enbart den information som är till synes relevant. Detta tenderar att 

ge stöd åt de förväntningar som forskaren hade vid studiens början eftersom betydelsefull 

information kan förbises (Jacobsen, Sandin & Hellström 2002, s.35). Detta har inte varit ett 

problem i denna studie eftersom det funnits specifik data att hämta för att besvara våra 

frågeställningar.  

 

I denna studie har en deduktiv forskningsansats antagits. De forskningsfrågor som har ställts 

upp har inspirerats av det förarbete som genomfördes till denna studie. Förarbetet har 

resulterat i en bakgrund och problemdiskussion vilka mynnat ut i forskningsfrågor kopplade 

till de gap vi funnit i tidigare forskning. De forskningsfrågor vi har ställt upp är enligt vår 

bedömning tydligt formulerade i syfte att tydligt avgränsa vad som ska undersökas. I enlighet 

med den deduktiva ansatsen utgår således studien från redan befintlig teori utifrån vilken vi 

förklarar de resultat vi finner. 

2.2 Undersökningsansats 

Inom samhällsvetenskaplig forskning görs en uppdelning mellan kvalitativ och kvantitativ 

forskningsmetod vilka, enligt Jacobsen, Sandin och Hellström (2012, s. 138), lämpar sig för 

att belysa skilda frågor och problemställningar. Vad som avgränsar metoderna beror på hur 

man väljer att generera, omvandla och analysera det datamaterial man har samlat in (Patel & 

Davidson 2011, s. 13). 

 

En kvalitativ ansats präglas av flexibilitet (Holme & Solvang 1997, s. 80) och fokuserar på 

mjuka data i form av kvalitativa intervjuer eller tolkande analyser som oftast är verbala (Patel 

& Davidson 2011, ss. 13-14). Kvalitativ data måste förstås i sin kontext (Collis & Hussey 

2014, s. 130). Om individuella och kontextberoende tolkningar avgör en stor del av studien 

kommer en kvalitativ ansats att vara lämplig (Jacobsen, Sandin & Hellström 2002, s. 40). En 

kvalitativ ansats är av sin natur en forskningsmetod som möjliggör en helhetsbild för ökad 
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förståelse för processer och sammanhang (Holme & Solvang 1997, s. 80). Den kvalitativa 

metoden är nämligen mer öppen för ny information (Jacobsen, Sandin & Hellström 2002, s. 

43). 

 

En kvantitativ ansats å andra sidan, präglas av strukturering (Holme & Solvang 1997, s. 80) 

och innefattar mätningar vid datainsamlingen och statistiska bearbetnings- och analysmetoder 

(Patel & Davidson 2011, ss. 13-14). Eftersom vi i vår studie vill testa numerisk data och mäta 

denna i relation till total insamlad data är en kvantitativ metod lämplig. Till skillnad från 

kvalitativ data, är kvantitativ data vanligen exakt och kan sättas in i olika sammanhang (Collis 

& Hussey 2014, s. 130). Den kvantitativa metoden har som grundläggande utgångspunkt att 

sociala företeelser kan mätas. Metoden är inriktad till att skapa en mer precis form på hämtad 

information och ger inget utrymme för egna tolkningar. Den kvantitativa metodens främsta 

styrka är att den kan förklara olika företeelser och att vi med hjälp av statistiska tekniker, kan 

göra generaliseringar (Holme & Solvang 1997, s. 83). Detta gör denna metod lämplig i vår 

studie, eftersom den data vi samlar in ska testas med hjälp av statistiska verktyg. En nackdel 

med den kvantitativa ansatsen är att vi riskerar få ett exakt och ytligt material och att 

informationen inte ger utrymme för individuell anpassning (Holme & Solvang 1997, s. 83). 

Detta begränsar en studie av denna typ, eftersom vi inte fullständigt kan förklara alla de 

fenomen som finns i datamaterialet utan att använda oss av kvalitativa inslag i studien. 

Eftersom vi utgår från ett deduktivt angreppssätt, kan vi däremot förklara våra resultat med 

hjälp av befintlig teori. 

2.3  Urval 

Vid en komparativ studie är det kritiskt att definiera det urval som ska ingå i studien eftersom 

det baseras på intention, vilket enligt Denk (2011, s. 47) är en metod som utgår från 

forskarens förväntningar och föreställningar. Den större grupp vi är intresserade av kallas för 

population (Patel & Davidson 2011, s. 56). Vi har således behövt ta ställning till vilka länder 

och företag som ska ingå i studien. 

 

I vår studie ingår företag från Sverige, Tyskland och Storbritannien. I studien representeras 

den anglosaxiska redovisningstraditionen av Storbritannien och den kontinentala 

redovisningstraditionen av Tyskland och Sverige. För att insamling av data ska vara 

betydelsefullt, bör forskaren i förväg veta vilken information som behövs för att kunna ge svar 

på frågeställningen (Solvang & Holme 1997, s. 195). Således har ett antal krav ställts upp på 

de företag som ska ingå i studien. Företaget ska vara noterat på Nasdaq OMX Nordic, 

Frankfurt Stock Exchange eller London Stock Exchange. Eftersom bolagen är börsnoterade 

ska de redovisa enligt IFRS. Ytterligare krav som ställts upp innefattar att bolagen redovisar 

förvaltningsfastigheter till verkligt värde enligt IAS 40 och IFRS 13 samt att försäljning ägt 

rum under minst fyra av de fem undersökta åren. 

 

Fortsättningsvis har krav ställts på att fastighetsbolagens huvudsakliga verksamhet är 

uthyrning och förvaltning av fastigheter. Fastighetsbolag med ett mindre bestånd av 

förvaltningsfastigheter har uteslutits. När dessa kriterier har uppfyllts har vi undersökt 

bolagens finansiella rapporter för åren 2011-2015. År 2016 har uteslutits från studien eftersom 

komplett information inte fanns att tillgå vid studiens början, vad gäller företagens finansiella 

rapporter. Totalt har vi granskat 11 svenska företag, 30 tyska och 26 brittiska, vilket innebär 

granskning av totalt 335 finansiella rapporter. Många företag har slagit ihop redovisningen av 

sina tillgångar eller redovisat dem på ett sådant sätt att vi inte med säkerhet kunnat säkerställa 

kvaliteten på, eller urskilja, den data vi ville få fram. Då sex brittiska företag respektive sex 

tyska företag uppfyllde samtliga kriterier användes dessa företag som referens för valet av 
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antal svenska företag. Således ingår totalt 18 företag, sex från vartdera av länderna, i studien, 

se tabell 1. Enligt Jacobsen, Sandin och Hellström (2002, s. 347) halveras inte den felmarginal 

som kan finnas i en studie om urvalsstorleken fördubblas. 
 

Tabell 1. Urval 

Sverige Tyskland Storbritannien 

Atrium Ljungberg AB DIC Asset AG Conygar PLC 

Balder AB Fair Value REIT AG Grainger PLC 

Castellum AB GSW Immobilien AG Helical Bar PLC 

Klövern AB Leg Immobilien AG Panther Securities PLC  

Sagax AB Patrizia Immobilien AG Real Estate Investors PLC 

Wallenstam AB Vonovia AG Stewart & Wight PLC 

 

Enligt Solvang och Holme (1997, s. 182) är det viktigt att göra ett urval eftersom 

populationen normalt sett är stor. Dels är det tidskrävande att undersöka hela populationen, 

dels påverkas forskarens koncentration i arbetsprocessen. Granskning av årsredovisningar har 

varit krävande och utgjort en stor del av vårt arbete. Eftersom vi har prioriterat att data vi 

samlat in ska vara korrekt, har vi tvingats att utesluta företag ur studien eftersom 

informationen i deras finansiella rapporter har betraktats som otillräcklig för vårt syfte. Detta 

innebär att vi har använt oss av ett icke-sannolikhetsurval. Således kan vi inte generalisera 

vårt resultat till populationen (Solvang & Holme 1997 s. 195), men vår studie lämnar en god 

allmän uppfattning om hur fastighetsbolag i Sverige, Tyskland och Storbritannien värderar 

sina förvaltningsfastigheter. 

2.4 Undersökningsdesign 

2.4.1 Forskningsdesign 

Det finns fem typer av forskningsdesign, vilka är tvärsnittsdesign, longitudinell design, 

experimentell design, fallstudiedesign samt komparativ design (Bryman & Bell 2015, s. 53). 

Forskningsdesign består av en kombination tillvägagångssätt som vi använder vid dels 

insamlingen av data, dels analysen och tolkningen av den (Andersen 2012 s. 115). Eftersom 

forskningsdesignen bestämmer hur vi väljer att undersöka vår problemställning (Andersen 

2012 s. 50) har vi valt att använda en komparativ forskningsdesign. Denna design kan 

medföra att bättre förståelse av en särskild social företeelse uppnås, genom jämförelse av två 

eller fler motsatta eller olikartade fall (Bryman & Bell 2015, s. 72). Antagandet om att det 

finns likheter eller skillnader mellan länder vilka är viktiga att fördjupa sig i, karakteriserar 

komparativa studier (Denk 2011, s. 7). En typ av komparativ studie är statistiska studier vilka 

utmärker sig genom att de utforskar många länder eller enheter i respektive land (Denk 2011, 

s. 44). Eftersom vi söker att jämföra data inhämtad från dels flera koncernbolag i olika länder, 

dels från olika tidpunkter, lämpar sig därför en komparativ design för att söka svar på våra 

forskningsfrågor. Vidare kommer data inhämtas med hjälp av en dokumentanalys vilken 

bearbetas med hjälp av statistiska tester. 

2.4.2 Datainsamling och bortfallsanalys 

Jacobsen, Sandin och Hellström (2002, s. 57) menar att datamaterial kan delas upp i två olika 

block, primärdata och sekundärdata. Skillnaden mellan dessa är hur insamling av materialet 

definieras. Primärdata benämns sådana data som samlas in för första gången av forskaren, det 

vill säga att forskaren går direkt till informationskällan. Det innebär att datainsamlingen är 

skräddarsydd för en speciell problemställning som exempelvis intervjuer och observationer. 

Med sekundärdata menas däremot data som baseras på information insamlad av andra och där 
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syftet var annat än forskarens (Jacobsen, Sandin & Hellström 2002, ss. 152-153). Det finns 

två sekundärdatatekniker man kan skilja mellan; processdata och registerdata. Den sistnämnda 

skapas i samband med registrering och styrning, exempelvis i företagsredovisningar 

(Andersen 2012 s. 172). 

 

Den data vi har inhämtat från företags finansiella rapporter är framställda av andra än oss. Det 

innebär att det datamaterial som används i denna studie är sekundärdata. Denna typ av data är 

enligt Jacobsen, Sandin och Hellström (2002, s. 153) vanligast vid kvantitativa studier. All 

data har samlats in från årsredovisningar vilka publicerats på de olika företagens hemsidor. Vi 

har granskat 335 årsredovisningar där vi har fokuserat på koncernernas balans- och 

resultaträkning, kassaflödesanalys och noter. Vi har dessutom granskat löpande text för att 

säkerställa att inhämtad data är korrekt.  

 

Under granskningsprocessen har det varit essentiellt att den data vi behövt har kunnat utläsas i 

årsredovisningarna, samt att data har varit redovisad på ett sådant sätt att vi med säkerhet 

kunnat mäta det vi ska mäta. Detta har inte varit oproblematiskt. En del företag har varit 

mindre transparenta än andra genom att olika benämningar har använts för att redovisa samma 

begrepp. Vidare har försäljningsresultat slagits ihop för olika tillgångsslag. Detta har lett till 

ett tidsödande arbete bestående av kontrollberäkningar och sökande i löpande text samt att vi 

fått utesluta företag ur undersökningen. För att säkerställa att vi inhämtat korrekt data har vi 

varit två personer som separat inhämtat data från samtliga årsredovisningar. Inhämtad data har 

senare jämförts. Datainsamlingen har därför varit mycket tidskrävande. 

2.5 Genomförande av analytisk statistik 

2.5.1 Hypotesformulering 

En problemställning kan formuleras i form av en hypotes vilket innebär att den formuleras 

som ett påstående (Halvorsen 1992, s. 111). En hypotes är enligt Bryman och Bell (2015, s. 

724) en välgrundad spekulation vilken formuleras för att prövas. Ett mycket precist sätt att 

formulera sin problemställning på, är enligt Halvorsen (1992, s. 111) i form av en hypotes. De 

hypoteser vi formulerat härleds till de teorier och begrepp som redovisats i kapitel 1 och 3, 

vilka enligt Patel och Davidson (2011, s. 51) bör vara väl definierade. Statistiska hypoteser 

består av två delar, en nollhypotes (H0) och en mothypotes (H1) (Cortinhas & Black 2012, s. 

314; Körner & Wahlgren, 2015 s. 197). De två uttalandena är hypoteser eftersom sanningen är 

okänd. Ambitionen är att kunna avvisa nollhypotesen (Doane & Seward 2013, ss. 343-352).  

 

Inom statistisk hypotesprövning används p-värdet för att uttrycka styrkan på bevis mot 

nollhypotesen. En nollhypotes kan inte bekräftas, däremot kan forskaren misslyckas med att 

förkasta den (Doane & Seward 2013, ss. 343-352). Nollhypotesen förkastas om p-värdet är 

lägre än den valda signifikansnivån (Doane & Seward 2013, s. 253). Med signifikansnivå, 

betecknad med den grekiska bokstaven alpha (α), menas sannolikheten för att förkasta en sann 

nollhypotes (Doane & Seward 2013, s. 245). I det fall nollhypotesen förkastas har tilltron för 

mothypotesen stärkts (Halvorsen 1992, s. 11; Körner & Wahlgren 2015, s. 197). 

2.5.2 Genomförande  

För att utföra våra statistiska tester korrekt, har det varit viktigt att först och främst fastställa 

vilka statistiska tester som ska genomföras. Vilka tester som ska genomföras beror på det 

datamaterial och den hypotes som ska testas, samt om datamaterialet är normalfördelat eller 

inte. Enligt Körner och Wahlgren (2015, s. 338) förutsätter de allra flesta analysmetoder att 

observationerna är normalfördelade eller att stickproven är stora.  
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Normalfördelning används ofta för att beskriva variationen hos olika fenomen (Blom, Enger, 

Englund, Grandell & Holst 2005, s. 142). En normalfördelning karaktäriseras av att den 

variabel som testas är kontinuerlig, visar en tydlig mittpunkt, är symmetrisk kring 

medelvärdet och enbart har en pik (Doane & Seward 2013, s. 263), se figur 1 för exempel. 

Normalfördelning är inte allrådande och en avvikelse från denna är inte nödvändigtvis dåligt 

(Blom et al. 2005, s. 143). 

 

Figur 1. Normalfördelning 

 

För att konstatera huruvida vårt datamaterial är normalfördelat eller inte har vi testat vår data 

för normalfördelning innan övriga tester påbörjades. Resultatet (se figur 10 och tabell 3) visar 

på att vi inte kan anta normalfördelning. När normalfördelning inte kan antas, är icke-

parametriska tester generellt sätt mer tillförlitliga (Doane & Seward 2013, s. 691). Vi har 

således använt icke-parametriska tester för att analysera vårt datamaterial och besvara våra 

forskningsfrågor. Detta innebär inte att testets styrka går förlorad, jämfört med om data 

förutsätts vara normalfördelad (Blom et al. 2005, s. 341). Denna typ av test är dessutom 

tillämpligt även vid små urval (Doane & Seward 2013, s. 691).  

 

Två olika statistiska tester har genomförts på vårt datamaterial. Ett av dem är ett Wilcoxon 

teckenrangtest, som är ett icke-parametriskt test som jämför medianerna genom parvisa tester. 

Detta test är motsvarigheten till det parametriska beroende t-testet (Doane & Seward 2013, s. 

695). Med hjälp av parvisa observationer prövar teckenrangtestet nollhypotesen att de två 

studerade variablerna har samma fördelning. Därför förutsätter teckenrangtestet att 

variablernas numeriska värden har en gemensam skala (Körner & Wahlgren 2015, s. 357). 

Vidare har vi använts oss av Kruskal Wallis ANOVA. Detta test är den icke-parametriska 

motsatsen till variansanalys, ANOVA (Doane & Seward 2013, s. 701). Testet används för att 

pröva nollhypotesen att k oberoende stickprov kommer från identiska populationer (Körner & 

Wahlgren 2015, s. 362). 

2.6 Undersökningens kvalitet 

2.6.1 Reliabilitet 

Reliabilitet speglar tillförlitlighet och användbarhet hos ett mätinstrument (Ejvegård 2009, s. 

77). Hög reliabilitet innebär frånvaro av slumpmässiga eller osystematiska fel (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson & Wängnerud 2007, s. 67). Värdering av en studies reliabilitet kan delas 

in i två delar, extern och intern reliabilitet. Extern reliabilitet visar huruvida en oberoende 

forskare skulle upptäcka samma fenomen eller generera samma slutsatser under liknande 

förhållanden vid ett annat tillfälle (LeCompte & Goetz 1982, s. 32; Bell & Waters 2016, s. 

133). För att nå ambitionen av replikerbarhet har vi strävat efter avstånd mellan forskare och 

forskningsobjektet. Enligt Jacobsen, Sandin och Hellström (2002, s. 37) kan 

forskningsresultatet annars påverkas av vem som genomför forskningen.  
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Den data som ingår i vår studie är inhämtad från finansiella rapporter. Dessa rapporter är 

offentliga handlingar vilka granskas av revisorer och som inte förändras efter publicering. 

Dessa kan dessutom återfinnas vid senare tillfälle. Data har inte heller påverkats av oss vid 

insamlingstillfället. Därför bedömer vi att studien och det material som ingår i densamma, kan 

betraktas att vara externt tillförlitligt. Detta innebär att om studien genomförs vid ett annat 

tillfälle och av en annan forskare, hade forskaren uppnått samma resultat som den 

ursprungliga forskaren eftersom materialet finns tillgängligt utan att det har justerats. Vi anser 

att detta är riktigt för vår studie och att den därför har hög extern reliabilitet.  

 

Intern reliabilitet handlar om i vilken utsträckning som en studie anses vara påverkad av 

forskarens egna förutsättningar (LeCompte & Goetz 1982, s. 32). Vid framtagning av 

information har det varit problematiskt att identifiera homogena begrepp för de undersökta 

variablerna. De finansiella rapporter som studerats har presenterats på olika sätt, vilket har 

försvårat inhämtandet av data. Den interna reliabiliteten i vår studie förstärks genom att vi har 

varit två personer som samlat in och registrerat data. Ett sådant tillvägagångssätt kan enligt 

Patel och Davidson (2011, s. 104) minska felregistrering. Intern reliabilitet kan ökas genom 

att det finns tydliga instruktioner om hur data ska samlas in och tolkas (LeCompte & Goetz 

1982, s. 32; Holme & Solvang 1997, s. 163). Genom att vara så noggrann och uppmärksam 

som möjligt under hela forskningsprocessen, kan studiens reliabilitet öka (Holme & Solvang 

1997, s. 167). Vi har därför arbetat på ett metodiskt sätt med att identifiera begrepp och har 

skapat tydliga instruktioner om hur datainsamlingen ska gå till. Detta har vi gjort i syfte att 

öka studiens interna reliabilitet. Vidare menar Zohrabi (2013, s. 259) att det är okomplicerat 

att få liknande resultat i en kvantitativ forskning eftersom data är uttryckt i numerisk form. 

Till skillnad från en kvalitativ studie, kommer den data vi presenterar vara densamma som 

den data som presenteras i en studie av andra forskare vid ett annat tillfälle.  

2.6.2 Validitet 

Validitet syftar till att man faktiskt mäter det som avses att mätas (Ejvegård 2009, s. 80). 

Validitet är det svåraste och mest dominerande problemet för den empiriska 

samhällsvetenskapen (Esaiasson et al. 2002, s. 61). Värdering av en studies validitet kan delas 

in i två delar, intern och extern validitet (Zohrabi 2013, ss. 258-259; Esaiasson et al. 2002, s. 

61). Extern validitet handlar om i vilken utsträckning de erhållna slutsatserna kan 

generaliseras till den population av analysenheter som ursprungligen var målgruppen 

(Esaiasson et al. 2002, ss. 61-62; Denk 2011, s. 50). För att en kvantitativ studie ska kunna 

generaliseras till den ursprungliga populationen bör ett slumpmässigt urval genomföras 

(Solvang & Holme 1997, s. 195). På grund av de krav vi ställt och den mängd information 

som varit tillgänglig i de årsredovisningar som vi har granskat har det varit problematiskt att 

genomföra ett slumpmässigt urval. Om detta kan läsas mer om under avsnitt 2.3, urval. Detta 

bedöms påverka studiens externa validitet.  

 

Intern validitet handlar om resultatets giltighet (Jacobsen, Sandin och Hellström 2002, s. 256) 

och om hur pass väl undersökningen kongruerar med verkligheten (Zohrabi 2013, s. 258). Det 

finns många förhållanden som kan ligga bakom om något är rätt eller fel och enligt Jacobsen, 

Sandin och Hellström (2002, s. 256) bör forskaren därför koncentrera sig på om 

beskrivningen av ett fenomen är riktigt. Enligt Denk (2011, s. 49) innehåller alla empiriska 

studier någon form av operationalisering. Hur väl en indikator uttrycker studiens begrepp, 

typologi eller teori kallas för begreppsvaliditet (Denk 2011, s. 49). I vår studie har avvikelsen 

i det verkliga värdet beräknats med hjälp av uppgifter om sålda förvaltningsfastigheters 

bokförda värde och försäljningsintäkt, likt Dietrich, Harris och Muller (2000, s. 132) gjort i en 
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tidigare studie.  

 

En ambition om att identifiera liknande begrepp av motsvarande betydelse har varit central 

vid insamling av data för att undvika att skada studiens validitet. Denna form av validitet 

benämner Denk (2011, s. 49) komparativ validitet och menar att en indikator kan lyfta fram 

en egenskap i ett land och användas på ett annat sätt i ett annat land. Vid en komparativ analys 

förutsätts att det finns underlag från olika länder som är jämförbara samt att underlaget 

uttrycker samma egenskaper. I vår studie har vi arbetat aktivt med detta i syfte att upprätthålla 

komparativ validitet. Trots att presentationen av redovisningen har skiljt sig åt i de tre 

länderna, har osäkerhetsfaktorerna inte varit landsspecifika utan företagsspecifika. I de fall 

denna osäkerhetsfaktor riskerat att påverka studiens resultat, har det företaget uteslutits ur 

studien vilket kan läsas mer om ovan under urval (se avsnitt 2.3). 

2.7 Kritik mot vald metod 

Studien har genomförts med hjälp av granskning av publikationer i form av årsredovisningar. 

De resultat som presenteras i studien återspeglar den information som offentliggjorts av 

företagen i årsredovisningen. Då vi enbart har använt oss av årsredovisningar som 

informationskälla bygger våra resultat på informationens giltighet. Det innebär att det är 

essentiellt att data vi har inhämtat från årsredovisningarna är korrekt presenterad, men också 

korrekt bearbetad och analyserad.  

 

I studien ingår totalt 18 svenska, tyska och brittiska företag noterade på Nasdaq OMX Nordic, 

Frankfurt Stock Exchange respektive London Stock Exchange. I början av studien var det 

tänkta urvalet större men på grund av att många fastighetsbolag inte redovisar den information 

som eftersökts på ett identifierbart sätt, har studien påverkats av bortfall. Arbetet med att 

samla in data har varit tidskrävande. Detta har till stor del berott på att många företag 

redovisat sina tillgångar på ett sådant sätt att den information vi eftersökt inte varit möjlig att 

utläsa. Detta, i kombination med främmande språk, har försvårat arbetet. Dessa svårigheter 

har dock varit oundvikliga och hade inte underlättats av andra metodval.  

 

Studien har begränsats till fem år vilket innebär att data inhämtats från tiden innan och efter 

införandet av IFRS 13. Ett av våra syften var att undersöka om införandet av IFRS 13 har haft 

effekt på värdering av förvaltningsfastigheter. Eftersom IFRS 13 nyligen infördes har 

tidsperspektivet begränsats. 

2.8 Etiska överväganden 

Etik handlar enligt Ejvegård (2009, s. 149) om vad man utifrån en principiell synpunkt får och 

inte får göra. Etik är viktigt inom forskning i allmänhet och vid forskning inom medicin i 

synnerhet (Flick 2014, s. 49). Inom samhällsvetenskapen har etiken två uppgifter (Holme & 

Solvang 1997, s. 331). Dels ska etiken ställa etikens värdepremisser i fokus, dels ska etiken på 

ett kritiskt sätt granska och ge riktlinjer för forskningsprocessen. Enligt Jacobsen, Sandin och 

Hellström (2002, s. 491) ska forskaren inte ta något parti eller få fram ett visst resultat, utan 

forskning är i sig en neutral aktivitet. Då vår studie fokuserar på företag och deras offentliga 

publikationer finns färre etiska dilemman att ta ställning till än om vi studerat människor och 

arbetat med intervjuer. Vi har strävat efter att vara neutrala i vår forskningsprocess och har 

därför arbetat på ett förutsättningslöst sätt med insamling och bearbetning av data. Vidare har 

vi ansett att det är viktigt att utesluta sådana data som vi inte kan vara säkra på att den 

återspeglar den definition av begrepp vi har använt oss av. Dessa val har i hög grad påverkats 

av etiska överväganden i syfte att i högsta möjliga utsträckning återge en korrekt bild av de 

företag vi har studerat. 
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2.9 Källkritik 

Källkritik är en uppsättning metodregler som används för att värdera sanningshalten och 

bedöma trovärdigheten i såväl påståenden som nutida uppgifter om sakliga förhållanden 

(Esaiasson et al. 2002, s. 303). Enligt Ejvegård (2009, s. 71) ska tillförlitligheten hos de 

använda källorna övervägas av vetenskapsmannen. I arbetsprocessen har hänsyn tagits till ett 

antal källkritiska regler (Esaiasson et al. 2002, s. 303) vilka är: 

  

i. äkthet, det vill säga att informationen återspeglar verkligheten,  

ii. oberoende, som handlar om huruvida informationen är opåverkad, 

iii. samtidighet, att informationen ligger nära i tid,  

iv. tendens, att det inte ska finnas anledning att tro att informationen har förvanskats.  

 

Den litteratur som ingår i studien består av vetenskapliga artiklar, avhandlingar, läroböcker, 

artiklar från tidskriften Balans, webbplatser, årsredovisningar från fastighetsbolag och 

standarder. Vid val av litteratur har hänsyn tagits till de källkritiska regler som redogjorts för. 

De artiklar som har använts under studiens gång är vetenskapliga verk som är hämtade främst 

från Högskolan i Borås databas, Primo. Enligt Reinecker och Jörgensen (2015, s. 146) är 

nämligen referensgranskad litteratur den litteratur som anses vara den mest trovärdiga och kan 

hämtas i universitetsbibliotekets databaser. Vi har dessutom använt oss av artiklar från 

tidsskriften Balans som ges ut av FAR, föreningen för revisionsbyråbranschen. Balans speglar 

utvecklingen inom både revisions- och rådgivningsbranschen och publicerar bland annat 

reportage och obunden debatt (FAR u.å). Detta ger oss möjligheten att få perspektiv som 

ligger nära näringslivet och professioner inom både revision och redovisning. Vidare har vi 

strävat efter att använda oss av aktuell lagtext och forskning. De standarder som har använts 

är hämtade ur senaste upplagan standarder för att säkerställa återgivande av aktuell 

information.  

 

Enligt vår bedömning finns endast ett sätt att samla in information som är väsentlig för 

studiens huvudsakliga syfte, vilken är granskning av årsredovisningar. Dessa är offentligt 

publicerade och har hämtats från respektive bolags hemsida. Årsredovisningar bedöms inneha 

hög tillförlitlighet eftersom de ska upprättas enligt gällande lagar och är reviderade av 

oberoende auktoriserade revisorer. 
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3 Referensram 

3.1 Redovisningens egenskaper 

3.1.1 Rättvisande bild 

A true and fair view, en rättvisande bild, har sina rötter i Storbritannien och är ett begrepp som 

alltsedan dess tillkomst har varit föremål för olika tolkningar (Arden 1997, s. 676; Ekholm & 

Troberg 1996). Tolkning och tillämpning av begreppet varierar kraftigt såväl mellan EU-

länder som inom länderna (Ekholm & Troberg 1996). IASB fastställer att en rättvisande bild 

uppnås genom att följa tillämpliga standarder. Således föreligger en stark presumtion för att 

rättvisande bild uppnås till följd av att internationella standarder och tolkningar tillämpas. 

Kravet på rättvisande bild i koncernredovisningen omfattar ett företags fullständiga finansiella 

rapporter (Johansson 2010, ss. 90-91). 

 

Redovisningens viktigaste egenskap är att den ska ge användbar information om ett företags 

finansiella ställning i effektiva och ekonomiska beslutsprocesser. Utifrån det antagandet kan 

informationen inte innehålla väsentliga fel och den ska vara opartisk så att användare kan vara 

säkra på att informationen som lämnas återspeglar det som den förväntas representera 

(Marculescu & Dondera 2013, s. 64). Det finns dock alltid risk för att finansiell information 

inte ger en korrekt bild. Detta beror inte på snedvriden information utan på svårigheter 

gällande identifiering och mätning av händelser (Johansson 2010, s. 411). 

3.1.2 Kvalitativa egenskaper 

Kvalitativa egenskaper är de egenskaper som gör informationen i finansiella rapporter 

användbar och dessa är begriplighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet. Begriplighet i 

finansiella rapporter innebär att informationen som lämnas ska vara lättbegriplig för 

användare under förutsättning att dessa har rimlig kunskap inom området. För att finansiella 

rapporter ska kunna vara av värde för användare som beslutsunderlag, måste informationen 

vara relevant, vilket i sin tur påverkas av dess karaktär och väsentlighet. Information anses 

vara väsentlig om ett utelämnande eller en felaktighet av information kan orsaka en betydande 

påverkan på användarnas beslut. Vidare ska finansiella rapporter vara tillförlitliga och ge en 

korrekt bild av de transaktioner och händelser som rimligen kan förväntas. Avslutningsvis 

måste användarna kunna jämföra finansiella rapporter från olika företag och perioder. Därför 

är krav på jämförbarhet centralt, vilket uppnås genom att informera användare om vilka 

redovisningsprinciper som tillämpats då de finansiella rapporterna har upprättats (IASB 

föreställningsram p. 24-42). 

3.2 Försiktighetsprincipen 

Försiktighetsprincipen är en av de mest fundamentala principerna inom redovisning (Artsberg 

1992, s. 101). Värden på tillgångar och skulder är beroende av framtida händelser och därför 

ska alla värderingar i räkenskaperna göras med rimlig försiktighet (Lönnqvist 2011, ss. 33-

34). Försiktighetsprincipen innebär att de uppskattningar som måste göras under osäkra 

förhållanden görs med viss aktsamhet så att tillgångar och skulder samt intäkter och kostnader 

inte värderas felaktigt (IASB föreställningsram p. 37). Lönnqvist (2011, s. 34) menar att de 

negativa konsekvenserna av en överdrivet positiv bild av företagets ekonomi är större än 

konsekvenserna av en negativ bild av företaget. Artsberg (1992, s. 100) menar därför att 

försiktighetsprincipen är nödvändig. Vidare belyser Lönnqvist (2011, s. 34) att kravet på 

försiktighet inte får drivas så långt att den kommer i konflikt med kravet på rättvisande bild 

och därmed redovisningens relevans. Användandet av försiktighetsprincipen har även 
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kritiserats för att den inte fokuserar på att ge en korrekt bild av verkligheten utan på rädslan 

för att övervärdera tillgångar (Hendriksen & Van breda 1992, s. 149). 

 

Försiktighetsprincipen har haft en stark ställning i Sverige med Tyskland som förebild 

(Artsberg 2005, s. 160) och i svensk lag finns begreppet rimlig försiktighet definierat (ÅRL 2 

kap. 4 § 3 p.). Försiktighetsprincipens betydelse kan allmänt förklaras med en koppling till 

beskattning och historiskt sett har staten haft en generös inställning till möjligheten för företag 

att bygga reserver (Artsberg 2005, s. 160). På den tiden då banker och långivare var de 

huvudsakliga finansiärerna, var medveten undervärdering önskvärd. Anledningen till detta var 

att detta stärkte företaget och på så sätt skyddades borgenärerna (Artsberg 1992, s. 100).  

 

I Sverige har försiktighetsprincipen tidigare kallats för konjunkturutjämningsprincipen, vilken 

illustreras med hjälp av figur 2 (Artsberg 2005, s. 160). Förklaringen till det är att man under 

goda år byggde upp reserver vilka löstes upp under sämre år. Således användes 

försiktighetsprincipen för att jämna ut resultatet. Detta är i linje med vad Stolowy och Breton 

(2004, s. 16) menar är en variant av resultatutjämning, genom att dolda tillgångar skapas och 

används genom att det bokförda värdet på en tillgång hålls nere. Författaren menar dock att 

utjämning av resultatet kan förbättra dess relevans. 

 

 

Figur 2. Konjunkturutjämningsmodellen1 

 

Figur 3. Den moderna försiktighetsprincipen2 

 

Denna tolkning av försiktighetsprincipen kan sägas vara en kontinental tolkning av 

försiktighetsprincipen, eftersom den varit möjlig även ibland annat Tyskland och Frankrike 

(Artsberg 2005, s. 160). Denna teknik avseende reservbyggande finns inte i den anglosaxiska 

                                                 
1
 Artsberg 2005, s. 161. 

2
 Artsberg 2005, s. 161. 



 - 16 - 

världen eftersom det där inte ansetts vara förenligt med en rättvisande bild. I Storbritannien 

har istället rimlig försiktighet iakttagits i förhållande till affärsrisker. Detta kallar Artsberg 

(2005, ss. 160-161) för en tillämpning av den moderna försiktighetsprincipen vilken 

illustreras ovan i figur 3. 

3.3 Intressentteorin 

Enligt Donaldson och Preston (1995, s. 69) har intressentteorin två huvudsyften, dels att 

beskriva hur organisationer verkar, dels att hjälpa förutse organisatoriska beteenden. Det finns 

två grenar inom intressentteori, en etisk eller normativ och en positivistisk gren. Inom den 

etiska grenen anses alla intressenter ha lika rättigheter i en organisation och frågor om makt 

saknar relevans. Denna gren har den ståndpunkt att oavsett om företagsstrategin leder till 

förbättrad finansiell ställning, ska företagsledare driva verksamheten till fördel för alla 

intressenter (Deegan & Unerman 2011, ss. 348-349; Hasnas 1998, s. 26).  

 

Inom den positivistiska grenen, likt den etiska, betraktas organisationer som en del av 

samhället. Till skillnad från synsättet inom den etiska grenen, anses investerare ha olika stort 

inflytande på en organisation. Inflytandet påverkas av i vilken utsträckning företaget anser att 

relationen främjar organisationens intressen. Företag agerar således inte lika mot alla 

intressenter utan begränsar sig till de intressenter som bedöms inneha mer makt. Därför blir 

makt och resurser avgörande inom denna gren för att påverka graden av inflytande på 

företaget (Deegan & Unerman 2011, ss. 352-353).  

 

Redovisad information anses vara en väsentlig beståndsdel i organisationer och används för 

att hantera intressenterna och styra bolaget i en önskad riktning (Gray, Owen & Adams 1996, 

s. 45). Ett företags sociala och finansiella förmåga värderas nämligen utifrån företagets 

förmåga att uppfylla kraven från intressenterna (Ruf, Muralidhar, Brown, Janney & Paul 

2001, s. 143). Det blir därför viktigt att en organisation lever upp till de förväntningar som 

finns på dem (Deegan & Unerman 2011, s. 353). Detta leder i förlängningen till att ju 

viktigare stödet eller resurserna är från en särskild eller flera intressenter, ju högre sannolikhet 

är det att dessa intressenters intressen kommer vävas samman med de organisatoriska målen. 

Det innebär att olika handlingar företag företar sig, exempelvis vid upprättande av publika 

dokument, kommer vara direkt kopplade till de förväntningar som finns hos en del 

intressenter. Det kan till och med sträcka sig till att information, som exempelvis den 

finansiella rapporteringen, påverkas i syfte att söka stöd från olika intressenter (Deegan & 

Unerman 2011, ss. 353-355) 

 

Donaldson och Preston (1995, s. 69) presenterar en modell som vidgar perspektivet genom att 

identifiera andra intressenter än ägarna som företag bör samspela med, se figur 4. Figuren 

nedan presenterar författarnas modell, fritt översatt till svenska. 
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Figur 4. Intressentmodell3  
 

Investerare är en av många intressenter, vilket framgår av figur 4 ovan. Palea (2014, s. 107) 

menar att investerare är den grupp som är i störst behov av den information som presenteras i 

finansiella rapporter. Vidare bidrar de med riskkapital, vilket gör att deras behov liknar det 

hos många andra användare av finansiella rapporter. Det innebär att investerare är 

representativa för det behov som existerar hos olika användare (Palea 2014, s. 107).  

3.4 Värdering av förvaltningsfastigheter 

Vid redovisning och upplysningar om förvaltningsfastigheter ska IAS 40 

Förvaltningsfastigheter tillämpas (IAS 40 p. 2). Från och med 1 januari 2005 ska alla noterade 

bolag tillämpa IFRS vid upprättande av koncernredovisning (European Commission 2016). 

Syftet med IAS 40 är att ange hur förvaltningsfastigheter ska behandlas vid redovisningen i de 

finansiella rapporterna (IAS 40 p. 1). Förvaltningsfastigheter är fastigheter som innehas i syfte 

att generera hyresinkomster eller värdestegring, eller en kombination av dessa (IAS 40 p. 5). 

Vid värdering av förvaltningsfastigheter ska tillgången tas upp till anskaffningsvärde vid det 

första redovisningstillfället, vilket utgörs av inköpspriset samt kostnader direkt hänförbara till 

inköpet (IAS 40 p. 20-21). Efter det första redovisningstillfället kan ett företag redovisa 

förvaltningsfastigheter till verkligt värde eller anskaffningsvärde (IAS 40 p. 32a). I 

koncernredovisningen är huvudregeln för redovisning av förvaltningsfastigheter att värdera 

enligt metoden för verkligt värde (Johansson 2010, s. 233). Vid värdering till verkligt värde 

ska IAS 40 i sin helhet tillämpas på alla förvaltningsfastigheter (Johansson 2010, s. 220). 

Vidare ska IFRS 13 tillämpas när en annan IFRS kräver eller tillåter värdering till verkligt 

värde (IFRS 13 p. 5). 

3.4.1 Värdering till verkligt värde 

År 2011 utgavs IASBs nya standard IFRS 13 Värdering till verkligt värde, vilken senare 

trädde i kraft den 1 januari 2013 (EU förordning 1255/2012). Standarden har inte ändrat 

tillämpningsområdet för verkliga värden utan syftar till att ge begreppet en enhetlig definition. 

Verkligt värde definieras enligt standarden som “det pris som vid värderingstidpunkten skulle 

erhållas vid försäljning av en tillgång eller betalas vid överlåtelse av en skuld genom en 

ordnad transaktion mellan marknadsaktörer” (IFRS 13 p. 9). 

 

                                                 
3
 Donaldsson & Preston 1995, s. 69, fritt översatt till svenska. 
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IFRS 13 har bidragit med ett förtydligande av begreppet verkligt värde med ett så kallat exit 

price, samt att priset görs upp i en hypotetisk transaktion mellan kunniga och motiverade 

aktörer. Aktörerna förutsätts vara kapabla att genomföra transaktionen, det räcker med andra 

ord inte att två aktörer skulle kunna komma överens om den (Nordlund 2012). IFRS 13 lägger 

således vikt vid att verkligt värde ska vara marknadsbaserat och inte en företagsspecifik 

värdering (IFRS 13 p. 2). Om ett företag väljer att redovisa till verkligt värde ska orealiserade 

vinster och förluster redovisas i resultatet (IAS 40 p. 35). Det betyder att värdeförändringar 

påverkar resultatet och därmed rapporten över finansiell ställning med samma belopp. Det 

innebär att IAS 40 tillämpar en fullständig återspegling av det verkliga värdet på företagets 

tillgångar (Liang & Riedl 2014, s. 1154). Således innebär detta att redovisningen motsvarar en 

civilrättslig avyttring och återköp av samma förvaltningsfastighet (Johansson 2010, s. 234). 

 

Det finns ett antal aspekter som ska tas hänsyn till när förvaltningsfastigheters verkliga värde 

bestäms. Exempel på relevant information vid bedömning av verkligt värde är marknadshyra, 

objektets skick och planlösning i förhållande till andra sålda jämförbara objekt på marknaden, 

faktisk hyra och avkastningskrav för lånat och eget kapital. Det är många aspekter som ska tas 

med i bedömningen av det verkliga värdet, varför den kan bli svår att genomföra. Detta kan 

vidare bero på försvårande omständigheter, såsom det faktum att det ofta föreligger stora 

skillnader mellan två till synes lika objekt (Nordlund 2012). Om verkligt värde inte kan 

fastställas på ett tillförlitligt sätt ska förvaltningsfastigheterna värderas enligt 

anskaffningsvärdemetoden (IAS 40 p. 53). Verkligt värde ska dock alltid redovisas i not i det 

fall redovisning sker till anskaffningsvärdet (IAS 40 p. 32). 

3.4.2 Hierarki för verkligt värde enligt IFRS 13 

IASB har utvecklat en hierarki för verkligt värde i syfte att öka konsistens och jämförbarhet i 

värderingar till verkligt värde (IFRS 13 p. 72). Standarden kategoriserar indata i tre olika 

hierarkiska nivåer, Nivå 1 till Nivå 3. Denna hierarki är i sig inte ny, utan har tidigare funnits 

publicerad i IFRS 7 Finansiella instrument. Skillnaden är att IFRS 13 inkluderar alla 

tillgångar och skulder (McCarroll & Khatri 2012, s. 23).  

 

Även IAS 40 har tidigare definierat en slags hierarki för den information som ska ligga till 

grund för bedömningen av det verkliga värdet. I IFRS 13 läggs fokus på den indata som 

används vid bedömningen av det verkliga värdet och denna indata hänförs därefter till de 

olika nivåer som finns definierade i standarden (Nordlund 2010, s. 23). 

 

Hierarkin ger högst prioritet åt noterade priser på aktiva marknader och lägst prioritet åt icke 

observerbar indata (IFRS 13 p. 72). Enligt hierarkin ska Nivå 1 bestå av ojusterade priser på 

aktiva marknader för identiska tillgångar som företag har tillgång till vid värderingstidpunkten 

(IFRS 13 p. 76). Enligt IFRS 13 bilaga A, är en aktiv marknad en sådan marknad där 

transaktioner med tillgångar äger rum med tillräcklig frekvens och volym för att ge 

fortlöpande prisinformation. Indata på Nivå 1 är de mest tillförlitliga uppgifterna om verkligt 

värde och ska, om möjligt, användas vid värdering (IFRS 13 p. 77). I Nivå 2 ingår andra 

indata än de noterade priser som ingår i Nivå 1 och är direkt eller indirekt observerbara för 

tillgången (IFRS 13 p. 81). Nivå 3 består av indata som är icke observerbar för tillgången 

(IFRS 13 p. 86). Inputs på indata på Nivå 3 är data av minst eftersträvansvärd typ (Nordlund 

2012).  

 

IFRS 13 har bidragit med omfattande upplysningskrav som företag ska följa när en tillgång 

värderas till verkligt värde. När ett företag redovisar enligt IFRS 13 krävs bland annat att 

företaget redogör för: 
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i. om vilken indatanivå som använts vid bedömningen (IFRS 13 p. 93b),  

ii. vid användning av indata på Nivå 2 och 3, vilken värderingsteknik som använts (IFRS 

13 p. 93d), 

iii. vid användning av indata på Nivå 3, kvantitativ information om signifikanta icke 

observerbara data (IFRS 13 p. 93d), 

iv. vid användning av indata på Nivå 3, beloppet av den totala vinst eller förlust för 

perioden som ingår i resultatet och som motsvarar förändringen i orealiserad vinst 

eller förlust (IFRS 13 p. 93f), 

v. en beskrivning av hur känslig värderingen är för förändring av icke observerbara data 

(IFRS 13 p. 93h, 93i). 

3.5 Olika perspektiv på verkligt värde 

Standardsättare och den akademiska litteraturen vidhåller att rapportering som bygger på 

verkligt värde är den mest relevanta för användarna (Palea 2014, s. 102). Busso (2014, s. 2) 

menar att det är tydligt att IASB stödjer värdering till verkligt värde, då det står uttryckt i IAS 

40 p. 31 att det är högst osannolikt att en ändring från värdering till verkligt värde till 

anskaffningsvärde medför högre relevans. Det förutsätts nämligen att verkligt värde leder till 

högre grad av transparens vilket i sin tur leder till högre relevans genom att de värden som 

redovisas, motsvarar faktiska värden på tillgångar och skulder i ett bolag (Palea 2014, s. 102; 

Barlev & Haddad 2003, ss. 383-385).  

 

Ordförande för European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) har i en skrivelse 

från 2012 riktad till Europakommissionen, uttalat sig om IFRS 13. I skrivelsen har det slagits 

fast att standarden inte strider mot en rättvisande bild och att den motsvarar de krav på 

begriplighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet som finns uppställda för finansiell 

information (EFRAG 2012). Palea (2014, s. 103) menar att det är få som skulle sätta sig emot 

att transparens är viktigt, det är däremot omdiskuterat huruvida verkligt värde bidrar med just 

det. Barlev och Haddad (2003, s. 397) menar däremot att verkligt värde bidrar till transparens 

genom att ge användare viktiga underlag för ekonomiska beslut. Detta menar författarna är i 

linje med användares strävan efter ökad kontroll över företagsledningens motiv. 

 

Nordlund (2012) menar att en grundläggande del i det verkliga värdets relevans är att det ska 

finnas en aktiv marknad. Först på en aktiv marknad med jämförbara priser innehar nämligen 

det verkliga värdet mer relevans än det historiska anskaffningsvärdet (Nordlund 2012). Detta 

är i sig problematiskt eftersom det inte alltid finns aktiva marknader att tillgå (Nordlund 

2012), och de verkliga värden som redovisas bygger på antaganden vilka är svåra att 

understödja med hjälp av observerbara förhållanden (Nordlund 2012; Nellessen & Zuelch 

2011, s. 63). Dessa omständigheter är framförallt vanligt förekommande på 

fastighetsmarknaden vilket har att göra med att fastigheter i regel är heterogena och har liten 

eller ingen marknadsaktivitet. Denna problematik leder till att de bedömningar som görs 

främst bygger på indata på Nivå 3 och att värderingar baseras delvis på subjektiv och icke-

verifierbar information (Nellessen & Zuelch 2011, s. 63).  

 

I regel sker få transaktioner i förhållande till det totala fastighetsbeståndet (Nordlund 2012). 

Det innebär att det normalt är stora skillnader mellan vad som precis har sålts och den eller de 

fastigheter som ska värderas. Den problematik som hör till värdering av 

förvaltningsfastigheter till verkligt värde ökar dessutom i takt med att transaktionsintensiteten 

minskar och vice versa. Vidare är det också så att tillförlitligheten på de värderingar som görs, 

påverkas av olika marknadstillstånd genom att värderingarna är högre än marknadspriset när 
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marknaden faller, respektive lägre när marknaden tilltar (Nellessen & Zuelch 2011, s. 62). 

Sammantaget finns det både fördelar och nackdelar med verkligt värde. Den information som 

krävs för att göra en korrekt bedömning av tillgångens verkliga värde är omfattande och enligt 

Nordlund (2012) finns anledning till att ifrågasätta hur de bedömningar som görs ska påverka 

resultatredovisningen och balansräkningen. Större delen av denna kritik riktar Nordlund 

(2012) mot värdering med hjälp av indata på Nivå 3.  

 

En stor del av tidigare forskning gällande rapportering till verkligt värde har fokuserat på 

USA eftersom verkligt värde tillämpats där under lång tid (Palea 2014, s. 108). Redan år 2006 

utgav amerikanska FASB en standard för verkligt värde, FAS no. 157, vilken bidrog med en 

enhetlig definition av, samt en hierarki för, verkligt värde (FASB, u.å). Tidigare forskning om 

det verkliga värdets precision vid olika indatanivåer enligt denna standard har visat blandade 

resultat. En studie av finansiella tillgångar i olika banker från 2008, visade att värdering av 

verkliga värden på Nivå 1 respektive Nivå 2 uppgick till 97 procent, medan tillgångar 

värderade med hjälp av indata på Nivå 3 uppgick till 68 procent av försäljningspriset (Song, 

Thomas & Yi 2010, s. 1389). Hänsyn ska dock tas till att studien bygger på data från 2008 

under rådande finanskris, vilket kan ha påverkat resultatet.  

 

Lawrence, Siriviriyakul och Sloan (2016, s. 210) menar att det i andra studier av liknande 

karaktär, framgår att verkliga värden baserade på indata på Nivå 3 är lägre än de verkliga 

värden som baseras på indata på Nivå 1. I deras egen studie från 2016, drar de däremot 

slutsatsen att verkliga värden enligt Nivå 1, 2 och 3 är mer eller mindre lika tillförlitliga, 

motsvarande 95, 91 och 97 procent av försäljningspriset. Vidare menar de att indata på Nivå 3 

inte är mindre relevanta, utan att dessa bedömningar bidrar med liknande användbarhet som 

sådana gjorda utifrån Nivå 1 och 2 (Lawrence, Siriviriyakul och Sloan 2016, ss. 210-225). 

Palea (2014, ss. 106-109) menar dock att som värderingsnivå, har värderingar enligt Nivå 3 

lägre anseende än sådana gjorda enligt Nivå 1 och 2. Författaren menar även att indata på 

Nivå 3 medför högst informationsasymmetri mellan företag och användare. Användare anser 

nämligen att tillförlitligheten påverkas av att en tillgång har värderats enligt Nivå 3. På grund 

av detta tar investerare hänsyn till den nivå som använts vid beslutsfattande Palea (2014, ss. 

106-109).  

 

Trots att de experter eller det företag som gör värderingen menar att väl beprövade metoder 

ligger till grund för värdering, föreslår Nordlund (2012) att värdet enbart bör redovisas i not. 

Detta på grund av den osäkerhet som finns förknippad med bedömningen av det verkliga 

värdet. Reis och Stocken (2011, s. 558) menar att finansiella rapporter som framställs till 

verkligt värde är mer användbara för att värdera ett företag än sådana som innehåller 

historiska värden. Vidare menar Palea (2014, s. 112) att verkligt och historiskt värde inte ska 

ses som konkurrenter utan som komplement till varandra. Att utesluta antingen verkligt eller 

historiskt värde innebär nämligen att användare berövas på viktig information nödvändig vid 

beslutsfattande. Artsberg (2005, s. 429) menar att historiska värden utgörs av hårda data och 

att de därmed är ostridiga. Med enbart uppgift om det historiska värdet är det dock svårt att 

avgöra aktuella värden på tillgångar (Palea 2014, s. 106). På motsvarande sätt är det svårt att 

förstå innebörden av det verkliga värdet utan uppgift om det historiska värdet (Palea 2014, ss. 

111-112). 

3.6 Harmonisering av redovisning inom EU 

Harmonisering är den process vilken ökar förenligheten i redovisningen mellan länder och 

tenderar att vara förknippad med EUs gränsöverskridande lagstiftning. Ett av de största 

hindren för att uppnå uniformitet i redovisningen är skillnaderna mellan redovisningsregler i 
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olika länder (Nobes & Parker 2008, ss. 75-77). Skillnader i redovisningsmetoder och normer 

utgör ett allt större hinder för ekonomisk effektivitet i takt med att marknader integreras 

globalt. Ett icke harmoniserat regelverk innebär nämligen att finansiell information påverkas 

av nationella normer och traditioner. Detta försvårar jämförbarheten av finansiella rapporter 

(Lundqvist 2014, s. 19). För fastighetsbolag kan detta utgöra hinder vid exempelvis inträde på 

nya marknader eftersom värdering av fastigheter utgör en stor del av ett företags totala 

riskbedömning. Det ligger således i allmänhetens intresse att värdering av fastigheter är 

tillförlitlig, konsistent och transparent utifrån ett globalt perspektiv (Eriksson, Adair, McGreal 

& Webb 2005, s. 47). 

 

Ett steg mot harmonisering av redovisning var införandet av IFRS i EU år 2005 (European 

Commission 2016) och standarden används idag i fler än 120 länder (Lennartsson 2014). 

Innan IFRS antogs inom EU har redovisning av förvaltningsfastigheter styrts av nationella 

GAAP (Israeli 2015, s. 1462). Detta har varit problematiskt då det har resulterat i variationer i 

redovisningen och har påverkat jämförbarheten mellan länder (McParland, Adair & McGreal 

2002, s. 139). Målet med införandet av IFRS i EU är att säkerhetsställa en högre grad av 

öppenhet vilket leder till effektiva och välfungerande kapitalmarknader (Palea 2013, s. 249). 

 

Verkligt värde är en viktig del av IFRS med flera tillämpningsområden och finns uttryckt i ett 

antal olika standarder, exempelvis i IAS 32, IAS 39 och IAS 40. Dessa standarder har 

utvecklats under lång tid vilket har resulterat i inkonsekvens vad gäller hur värderingen av 

verkligt värde ska gå till och hur det ska redovisas. Ökad internationalisering har skapat ett 

behov av ett mer enhetligt regelverk, vilket bidragit till ökade krav på harmonisering 

(Eriksson et al. 2005, s. 47; Naubereit 2008, s. 216). Denna problematik hamnade på IASBs 

agenda redan år 2005 och år 2013 verkställdes en ny standard, IFRS 13 Värdering till verkligt 

värde. Definitionen av verkligt värde i IFRS 13 ersatte vad som tidigare publicerats i 

individuella standarder om värdering och redovisning av verkligt värde (Busso 2014, s. 1). 

 

Skillnader i bland annat legala system och normer utgör hinder för den genomslagskraft en 

enhetlig standard får (Nobes & Parker 2008, s. 77; Palea 2013, s. 260). Harmonisering är en 

förhoppning om att alla länder ska tillämpa samma standard, men att det ges utrymme för 

nationella tolkningar (Lundqvist 2014, s. 40). Kritik har riktats mot harmonisering eftersom 

det är ett alltför komplext problem som inte går att lösa genom att enbart utforma en 

uppsättning internationella standarder. Det är en enkel lösning och kritiker ifrågasätter 

huruvida internationella normer är tillräckligt flexibla för att kunna hantera länders olikheter 

vad gäller lokala traditioner och ekonomiska förutsättningar (Lundqvist 2014, s. 41). 

 

Palea (2013, s. 260) menar att utan rättsliga organ vilka säkerställer uniformitet vid 

tillämpning av standarder, försvagas den effekt en enhetlig standard skulle medföra. IFRS 

sätter inte alltid tydliga gränser utan ger utrymme för tolkningar och det är därför ibland svårt 

att avgöra vad som utgör enhetlig tillämpning av standarden (Lundqvist 2014, s. 47). För att 

så som standard vara anpassningsbar till olika samhälleliga normer och traditioner är IFRS 

flexibel, vilket innebär att IFRS kan jämföras med ett globalt språk med flera nyanser. Således 

förlitar sig utvecklingen av en enhetlig redovisningsstandard på myndighetsbeslut, och inte 

enbart på standardsättare (Palea 2013, s. 260). 

3.7 Olika redovisningstraditioner 

Redovisningen kännetecknas av två väsentliga redovisningstraditioner vilka är den 

anglosaxiska respektive den kontinentala redovisningstraditionen. Den anglosaxiska 

traditionen omfattar Storbritannien, Holland och Irland samt USA och de brittiska 
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samväldesländerna. Denna tradition har baserats på sedvanerätt vilken har kompletterats med 

precedensfall i domstolar. Redovisningsprofessionen har således haft en betydande roll vid 

utformningen av redovisningen (Smith 2015, ss. 124-126). Den kontinentala 

redovisningstraditionen omfattar de flesta västeuropeiska länder och har sitt ursprung i 

romersk rätt samt är utpräglat legalistisk. Detta innebär att reglerna är baserade på nedskrivna 

lagar och har i stor utsträckning reglerats i bolagsrätten (Smith 2015, ss. 123-124). 

 

Ett lands finansieringssystem är en av de mest avgörande faktorer som påverkar utformningen 

av finansiella rapporter (Doupnik & Perera 2015, s. 41). Redovisningen i anglosaxiska länder 

präglas av att den har stor betydelse för investerare, vilket påverkar dess utformning. Länder 

med utvecklade aktiemarknader är i större utsträckning involverade i marknaden, vilket leder 

till högre krav på aktuell information om företagets värde. Detta innebär att det ställs krav på 

företag i dessa länder att redovisa till verkligt värde (Fearnley & Gray 2015, s. 276). Detta 

skiljer sig från kontinentala länder, där exempelvis Tyskland i hög grad finansieras av banker 

(Doupnik & Perera 2015, s. 37, 41, 258). Detta leder till mer konservativ redovisning (Nobes 

& Parker 2008, s. 32). Vidare värnar man i dessa länder om att skydda investerare (Fearnley 

& Gray 2015, s. 276), vilket har resulterat i ett mer konservativt förhållningssätt (Nobes & 

Parker 2008, s. 32). Detta har lett till återhållsamhet vad gäller flexibilitet och bedömning, 

vilket i sig har resulterat i högre precision, uniformitet och stabilitet (Nobes & Parker 2008, 

ss. 31-32). 

 

Utifrån en anglosaxisk tolkning är det tillåtet att göra avsteg från lagar och standarder, om 

tillämpningen av dem leder till en missvisande bild (Artsberg 1992, s. 78; Smith 2015, s. 

126). Det innebär att redovisningen i hög grad påverkas av individens ställningstagande 

(Artsberg 1992, s. 78; Hlaciuc, Bostan, Grosu, Socoliuc & Apetri 2013, s. 94). Detta skiljer 

sig från länder inom den kontinentala redovisningstraditionen, där redovisningen bygger på 

detaljerade lagstadgade principer (Hlaciuc et al. 2013, s. 94). 

 

Under de senaste decennierna har kontinentala länder influerats av den anglosaxiska 

redovisningstraditionen. Detta har bland annat berott på tillkomsten av multinationella företag 

och en internationell standardisering vilken har påverkats av den anglosaxiska traditionen. Ett 

tydligt exempel är Sverige som under de senaste decennierna i allt större utsträckning har 

påverkats av den anglosaxiska tolkningen. Detta har påverkat svensk redovisning genom ett 

allt större fokus på vad som är att betrakta som en rättvisande bild (Smith 2015, ss. 126-131). 

D’Arcy (2001, s. 328) kritiserar indelningen av den kontinentala och anglosaxiska 

redovisningstraditionen och menar att en del länder överlappar de två traditionerna. Vidare 

menar Nobes och Parker (2008 s. 69) att skillnader mellan traditionerna försvagats på grund 

av EUs och IASCs strävan efter en enhetlig standard. 

3.8 Hypoteser 

Vad som presenterats inom det undersökta området har mynnat ut i två hypoteser vilka 

kommer testas statistiskt. Resultaten redovisas i kapitel 4, empiri. Eftersom Sverige, Tyskland 

och Storbritannien tillhör två olika redovisningstraditioner antar vi att vi kommer se skillnader 

på avvikelsens storlek i dessa länder. Vidare antar vi att införandet av IFRS 13 har medfört 

sådan ytterligare vägledning för den värdering företagen gör, att avvikelsen blivit mindre efter 

att standarden trädde i kraft 2013.  
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4 Empiri 

4.1 Inledning 

I detta kapitel presenteras resultaten av insamlad data som kommer att ligga till grund för vår 

analys. Empirin har delats upp i deskriptiv data och analytisk statistik. Deskriptiv data 

illustreras med hjälp av en tabell och stapeldiagram framställda i Microsoft Excel. Delar av 

datamaterialet har dessutom analyserats med hjälp av analytisk statistik, genom statistiska 

tester genomförda i SPSS. 

4.2 Deskriptiv data 

4.2.1 Avvikelse i värdering 

Med hjälp av stapeldiagram illustrerar vi avvikelsen vid värdering av förvaltningsfastigheter 

mellan åren 2011-2015. Avvikelsen är enligt vår definition det procentuella förhållandet 

mellan den realiserade värdeförändringen och den sålda tillgångens redovisade värde. En 

positiv avvikelse innebär att förvaltningsfastigheterna i genomsnitt är undervärderade och en 

negativ avvikelse motsvarar genomsnittlig undervärdering. På grund av extrema värden i vårt 

datamaterial har vi valt att redovisa både median och medelvärde, vilka en del år skiljer sig 

från varandra.  

 

Utifrån följande diagram (se figurerna 5-9) ser vi den eventuella avvikelsen mellan det 

bokförda värdet och realiserade försäljningsvärdet på förvaltningsfastigheter i vartdera av 

länderna. Diagrammen redogör för avvikelsen först för vartdera av länderna och därefter för 

Sverige, Tyskland och Storbritannien tillsammans. 

4.2.1.1 Sverige 

Vårt urval av svenska företag har i genomsnitt undervärderat sina fastigheter under 2011-

2015. Under år 2012 undervärderar svenska bolag i störst utsträckning, medan år 2015 

redovisar de sina förvaltningsfastigheter till ett värde som ligger närmast det verkliga värdet 

med en genomsnittlig undervärdering om 2,58 procent. Figur 5 visar även att medelvärdet och 

medianen legat nära varandra med undantag för år 2011. Skillnaden mellan medelvärde och 

median under 2011 kan förklaras av extremvärden i datamaterialet. Den genomsnittliga 

sammanlagda undervärderingen i Sverige mellan åren 2011-2015 var 8,24 procent med en 

median på 5,32 procent. Sammantaget indikerar detta att datamaterialet är någorlunda jämnt 

fördelat.  
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Figur 5. Avvikelse i Sverige 

4.2.1.2 Tyskland 

I figur 6 nedan presenteras det tyska urvalet av företag som, under samtliga år, undervärderat 

sina förvaltningsfastigheter. År 2011, 2012 och 2014 visar på en större avvikelse mellan 

medelvärde och median vilket tyder på att det förekommer extremvärden i datamaterialet. Det 

kan vidare utläsas att medianen ligger på en jämn nivå mellan åren. Den genomsnittliga 

sammanlagda undervärderingen i Tyskland mellan åren 2011-2015 var 12,89 procent med en 

median på 11,08 procent. Diagrammet visar att tyska fastighetsbolag i överlag redovisar en 

jämn undervärdering under åren.  

 

 

 

Figur 6. Avvikelse i Tyskland 

4.2.1.3 Storbritannien 

Från figur 7 kan vi utläsa att Storbritannien, likt Sverige och Tyskland, undervärderat sina 

fastigheter under åren 2011-2015 och har redovisat en realiserad värdeförändring vid 

försäljning av sina fastigheter. Den värdering som ligger närmast det riktiga värdet finner vi 

under år 2013, då brittiska fastighetsbolag undervärderade sina fastigheter med i genomsnitt 

4,2 procent och med en median på 2,47 procent. Den värdering som låg längst ifrån det riktiga 

värdet var för medelvärdet år 2012 med en undervärdering motsvarande 17,3 procent, 
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respektive år 2015 med ett medelvärde om 17,27 procent. Eftersom medianen ligger omkring 

11 procent båda dessa år, kan vi utläsa att det finns extremvärden i datamaterialet. Den 

genomsnittliga sammanlagda undervärderingen i Storbritannien mellan åren 2011-2015 var 

11,8 procent med en median motsvarande 8,12 procent. Detta innebär att Storbritannien 

uppvisar något mer extrema värden i värderingen än vad Sverige och Tyskland gör.  

  

 

Figur 7. Avvikelse i Storbritannien 

4.2.1.4 Samtliga länder 

I figur 8 kan medelvärdet utläsas för Sverige, Tyskland och Storbritannien för år 2011-2015. 

Figuren visar att Sverige under åren har rört sig mot att redovisa tillgångarna till ett värde som 

i något högre grad motsvarar marknadsvärdet. Tyskland visar däremot ett jämnare medelvärde 

över åren till skillnad från Sverige och Storbritannien där avvikelsen förändras kraftigt från år 

till år. Det land som i genomsnitt har undervärderat sina förvaltningsfastigheter i högst grad är 

Tyskland med ett medelvärde på 12,89 procent följt av Storbritannien på 11,8 procent, och 

Sverige på 8,24 procent.  

 

 

Figur 8. Genomsnittlig avvikelse i Sverige, Tyskland och Storbritannien 
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Av figur 9 kan vi utläsa att det inte finns några skillnader i värderingsprecisionen vid 

värdering av förvaltningsfastigheter innan respektive efter införandet av IFRS 13. Avvikelsen 

har minst uppgått till 7,39 procent (2013) och högst 14,78 procent (2012). Det totala urvalet 

visar att förvaltningsfastigheter har undervärderats med i genomsnitt 10,99 procent (2011-

2015). Av figuren framgår att trots extremvärden under framförallt 2011 och 2012, förhåller 

sig både medelvärdet och medianen av avvikelsen omkring 10 procent.  

 

 

Figur 9. Genomsnittlig avvikelse i samtliga länder 

4.2.2 Redovisning av använd indatanivå 

Nedanstående tabell presenterar hur företag har valt att värdera förvaltningsfastigheter utifrån 

värderingshierarkin i IFRS 13 Värdering till verkligt värde. År 2011 och 2012 har uteslutits 

eftersom standarden var frivillig innan införandet år 2013 och därmed också 

upplysningskravet om den nivå som har använts. Av tabell 2 framgår huruvida företag har 

lämnat upplysning om vilken nivå i hierarkin det verkliga värdet baserats på. Av tabellen 

framgår också till vilken nivå företagen har valt att bedöma använd indata till.  

 
Tabell 2. Redovisning av indatanivåer i Sverige, Tyskland och Storbritannien 

 
 

Av tabell 2 kan utläsas att mellan åren 2013-2015, redovisas inte den nivå värderingen ska 

hänföras till i totalt 9 fall. Detta motsvarar ungefär 17 procent av samtliga observationer under 

åren. Under år 2013 hade två brittiska företag inte någon skyldighet att redovisa indatanivån 

på grund av brutet räkenskapsår som började innan 1 januari 2013 då IFRS 13 trädde i kraft. 

De resterande två brittiska företagen som inte redovisar använd indatanivå år 2013, gör inte 

heller detta år 2014 eller 2015. Det innebär att under 2013 är det totalt 16 företag som ska 

redovisa använd indatanivå men totalt 3 företag, eller ungefär 19 procent, som inte lämnar 

information om detta. Under år 2014 och 2015 är det 2 av 18, eller ungefär 11 procent, som 

inte lämnar denna information.  
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Enbart ett företag har redovisat sina förvaltningsfastigheter med hjälp av indata på Nivå 2, 

vilket sker under 2014 och 2015 i ett brittiskt bolag. Det innebär att vanligast förekommande 

indata vid värdering av förvaltningsfastigheter till verkligt värde, är indata på Nivå 3. 

4.3 Analytisk statistik 

Som ett komplement till den deskriptiva analysen (se avsnitt 4.2) har vi valt att testa huruvida 

de skillnader vi ser i den deskriptiva analysen kan säkerställas statistiskt. För att statistiskt 

testa om det finns skillnader i de undersökta fastighetsbolagens värderingsprecision i Sverige, 

Tyskland och Storbritannien, är variansanalys ANOVA ett lämpligt test att använda. Vidare är 

ett beroende t-test lämpligt för att testa om värderingsprecisionen har förändrats över tid. 

Dessa tester genomförs under förutsättning att normalfördelning föreligger. I det fall 

normalfördelning inte föreligger används Kruskal-Wallis ANOVA och Wilcoxon 

teckenrangtest, vilka är icke-parametriska motsvarigheter till variansanalys ANOVA och 

beroende t-test. 

 

Vid analytisk statistik är det vanligt att hypoteser ställs upp. Dessa hypoteser ställs upp med 

en nollhypotes samt en mothypotes så att de kan prövas. Följande hypoteser har 

omformulerats från vad som tidigare presenterats i kapitel 3.8, hypoteser. 

 

Hypotes 1 
H0: Avvikelsen mellan bokfört värde och realiserat försäljningsvärde i Sverige, 

Tyskland och Storbritannien, är lika stor.  

H1: Avvikelsen mellan bokfört värde och realiserat försäljningsvärde, i Sverige, 

Tyskland och Storbritannien, är inte lika stor.  

 

Hypotes 2 

H0: Införandet av IFRS 13 har inte påverkat avvikelsens storlek  

H1: Införandet av IFRS 13 har påverkat avvikelsens storlek. 

4.3.1 Normalfördelning 

Eftersom vårt datamaterial påverkar valet av de statistiska tester som ska genomföras för att 

besvara våra forskningsfrågor, har vi först testat om datamaterialet är normalfördelat. 

Följande hypotes har ställts upp: 

 

H0: Datamaterialet är normalfördelat 

H1: Datamaterialet är inte normalfördelat 
 

I figur 10 visas fördelningen av datamaterialet med hjälp av ett histogram. Vi ser att 

datamaterialet saknar en central mittpunkt och jämn fördelning, samt att fördelningen är något 

skev. Utifrån figur 10 kan utläsas att vårt datamaterial inte är normalfördelat. För att 

säkerställa detta har vi statistiskt prövat om normalfördelning föreligger. 
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Av tabell 3 framgår att vi utifrån ett normalfördelningstest får ett p-värde på 0,000. Detta 

innebär att vi vid 1 procent signifikansnivå förkastar nollhypotesen, eftersom P 0,000 <  

0,001. Sammanfattningsvis konstaterar vi med 99 procent säkerhet att datamaterialet inte är 

normalfördelat. Detta innebär att variablerna varken är kontinuerliga eller symmetriska kring 

medelvärdet. 

 

 
Tabell 3. Test av normalfördelning 

 
 

 

4.3.2 Hypotes 1 

För att statistiskt testa om det finns skillnader mellan Sverige, Tyskland och Storbritannien 

har Kruskal Wallis ANOVA-test tillämpats. I tabell 4-8 redovisas resultaten från testerna av 

avvikelsen i Sverige, Tyskland och Storbritannien. Syftet med testet är att statistiskt 

undersöka om det föreligger några skillnader mellan länderna. För att på ett överskådligt sätt 

redovisa detta har testerna delats upp i olika delar. Tabell 4 till 8 visar utförda Kruskal Wallis 

ANOVA-tester, av datamaterialet uppdelade på vartdera år. Tabell 9 visar huruvida det under 

vår undersökta femårsperiod föreligger skillnader mellan Sverige, Tyskland och 

Storbritannien. 

 

Tabell 4 redogör för en statistisk prövning av rankning av medelvärden för samtliga länder för 

år 2015. Teststatistikan visar ett p-värde motsvarande 0,049 vilket innebär att vi vid 5 procent 

signifikansnivå förkastar nollhypotesen. Detta eftersom P 0,049 <   0,05. Med 95 procent 

Figur 10. Histogram, normalfördelning 
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säkerhet kan vi konstatera att det år 2015 finns skillnad i värderingsprecisionen vid värdering 

av förvaltningsfastigheter mellan Sverige, Tyskland och Storbritannien. 
 

 
Tabell 4. Kruskal-Wallis ANOVA, år 2015 

 
 

 

I tabell 5 framgår resultatet från test av data från år 2014. I tabellen kan utläsas ett p-värde om 

0,700. Detta innebär att vi vid 5 procent signifikansnivå inte förkastar vår nollhypotes 

eftersom P 0,700 >   0,05. Med 95 procent säkerhet kan vi fastställa att det år 2014 inte finns 

någon skillnad i värderingsprecision mellan länderna. 

 

 
Tabell 5. Kruskal-Wallis ANOVA, år 2014 

 
 

 

Av tabell 6 framgår ett p-värde på 0,509. Eftersom P 0,509 >   0,05 förkastar vi inte vår 

nollhypotes vid en 5 procent signifikansnivå. Således kan vi med 95 procent säkerhet 

konstatera att det år 2013 inte finns någon skillnad i avvikelsen mellan det bokförda värdet 

och realiserade försäljningsvärdet mellan Sverige, Tyskland och Storbritannien. 
 

Tabell 6. Kruskal-Wallis ANOVA, år 2013 

 
 



 - 30 - 

 

Tabell 7 visar ett p-värde på 0,983. Vid 5 procents signifikansnivå kan vi således inte förkasta 

nollhypotesen, eftersom P 0,983 >   0,05. Detta innebär att det med 95 procent säkerhet inte 

föreligger någon skillnad i avvikelsen mellan länderna år 2012. 

 
Tabell 7. Kruskal-Wallis ANOVA, år 2012 

 
 

 

Av tabell 8 framgår ett p-värde motsvarande 0,546. Detta innebär att vi vid 5 procent 

signifikansnivå inte kan förkasta nollhypotesen eftersom P 0,546 >   0,05. Med 95 procent 

säkerhet kan vi fastställa att det år 2011 inte finns någon skillnad mellan länderna. 

 

 
Tabell 8. Kruskal-Wallis ANOVA, år 2011 

 
 

 

I tabell 9 har det totala datamaterialet testats för att utifrån ett helhetsperspektiv testa om 

skillnad i avvikelsen föreligger mellan länderna under samtliga år. Av tabellen framgår ett p-

värde på 0,185. Detta innebär att vi vid 5 procent signifikansnivå inte förkastar vår 

nollhypotes eftersom P 0,185 >   0,05. Med 95 procent säkerhet kan vi fastställa att det 

mellan åren 2011-2015 inte finns någon skillnad mellan Sverige, Tyskland och Storbritannien, 

vad gäller de undersökta fastighetsbolagens värderingsprecision. 
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Tabell 9. Kruskal-Wallis ANOVA, samtliga år 

 
 

 

Sammanfattningsvis kan vi utifrån ovan gjorda tester konstatera att vi inte förkastar 

nollhypotesen, det vill säga att avvikelsen i Sverige, Tyskland och Storbritannien är lika stor. 

Vidare har vi testat om det fanns någon skillnad mellan länderna under respektive år. 

Resultaten visar på att det år 2015 finns en skillnad men från ett generellt perspektiv kan vi 

fastställa att det inte finns någon skillnad mellan Sverige, Tyskland och Storbritannien. 

4.3.3 Hypotes 2 

För att besvara frågan huruvida värderingsprecisionen har förändrats över tid, har vi med 

hjälp av ett Wilcoxon teckenrantest testat insamlad data. För att testa datamaterialet har vi 

delat in testerna dels utifrån olika länder, dels testat mellan två olika tidpunkter i två 

omgångar. Vi har därför valt att undersöka vår data två år före (2011), respektive två år efter 

(2015) införandet av IFRS 13 och jämfört data från dessa år med varandra. På samma sätt har 

vi testat data från ett år före (2012) respektive ett år efter (2014) införandet av standarden. 

Även dessa data har jämförts med varandra. 

 

I tabell 10 och 11 redogörs resultaten från Wilcoxon teckenrangtest, där skillnader i de 

undersökta svenska fastighetsbolagens värdering testats mellan olika tidpunkter. Av tabell 10 

kan utläsas ett p-värde om 0,686. Vidare visar tabell 11 ett p-värde om 0,463. Detta innebär 

att vår nollhypotes inte kan förkastas vid 5 procent signifikansnivå, eftersom P 0,686 

>   0,05, respektive P 0,463 >   0,05. Således finns inga skillnader i avvikelsens storlek bland 

de svenska fastighetsbolagen före respektive efter införandet av IFRS 13. 

 

 
Tabell 10. Wilcoxon teckenrangtest, Sverige två år före respektive två år efter standardens införande 
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Tabell 11. Wilcoxon teckenrangtest, Sverige ett år före respektive ett år efter standardens införande 

 
 

 

Vidare har vi testat om det finns någon skillnad i värdering av förvaltningsfastigheter i tyska 

fastighetsbolag. Tabell 12 och 13 visar resultaten för eventuella skillnader i avvikelsens 

storlek mellan 2011 och 2015 respektive 2012 och 2014. Ett p-värde om 0,345 och 0,753 kan 

utläsas från tabellerna 12 och 13. Eftersom båda p-värdena är högre än 0,05 förkastar vi inte 

nollhypotesen, vilket innebär att det inte finns en signifikant skillnad i värdering av 

förvaltningsfastigheter mellan 2011 och 2015 respektive 2012 och 2014. 

 

 
Tabell 12. Wilcoxon teckenrangtest, Tyskland två år före respektive två år efter standardens införande 

 
 

Tabell 13. Wilcoxon teckenrangtest, Tyskland ett år före respektive ett år efter standardens införande 

 
 

 

Avslutningsvis har vi utfört ovan gjorda tester på vårt urval av brittiska fastighetsbolag. 

Resultaten från tabell 14 och 15 visar på samma tendenser i datamaterialet som i Sverige och 

Tyskland, det vill säga att det inte finns en signifikant skillnad i värdering av 

förvaltningsfastigheter mellan 2011 och 2015 samt 2012 och 2014. Utifrån tabellerna nedan 

kan vi utläsa ett p-värde om 0,893 respektive 0,600 vilka båda är högre än   0,05. Detta 

innebär att vi inte förkastar vår nollhypotes även i detta fall. 
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Tabell 14. Wilcoxon teckenrangtest, Storbritannien två år före respektive två år efter standardens införande 

 
 

Tabell 15. Wilcoxon teckenrangtest, Storbritannien ett år före respektive ett år efter standardens införande 

 
 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det inte finns några skillnader i vårt datamaterial 

mellan tiden innan respektive efter införandet av IFRS 13. Detta bekräftas vidare i tabell 16, 

där testet visar en jämförelse mellan 2015 och 2011 respektive 2012 och 2014, för vår totala 

data. Eftersom P 0,569 >   0,05, respektive P 0,528 >   0,05 kan vi med 95 procent säkerhet 

inte förkasta nollhypotesen. Detta innebär införandet av IFRS 13 inte har haft effekt på 

avvikelsens storlek. 

 

 
Tabell 16. Wilcoxon teckenrangtest, Sverige, Tyskland och Storbritannien 
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5 Analys 

5.1 Allmänt 

I detta avsnitt kommer vi att analysera de resultat som framgår av vår empiri. Resultaten i vår 

studie visar på att fastighetsbolag tenderar att undervärdera sina förvaltningsfastigheter med i 

genomsnitt 10,99 procent. Av vår deskriptiva data (se avsnitt 4.2) framgår att avvikelsen 

skiljer sig något mellan länderna, men skillnaden är inte tillräckligt stor för att vår analytiska 

statistik (se avsnitt 4.3) ska visa på en signifikant skillnad. Detta tyder på att samtliga länder 

har värderat med viss försiktighet i sin värdering. Vidare analyseras effekten av införandet av 

IFRS 13 på avvikelsen, samt till vilken indatanivå företagen bedömer verkligt värde.  

5.2 Avvikelsen i Tyskland och Sverige 

I kontinentala länder är redovisningen generellt sätt mer konservativ än den är i anglosaxiska 

länder, vilket delvis kan förklaras av att kreditgivare har en central roll i kontinentala länder. 

Detta leder till ett annat förhållningssätt i redovisningen (Nobes & Parker 2008, ss. 31-32). Av 

det resultat som har presenterats framgår att fastighetsbolag i Tyskland är mer försiktiga i sin 

värdering av förvaltningsfastigheter än både Sverige och Storbritannien. Ett konservativt 

förhållningssätt är i linje med att man vill värna om investerare och att man är återhållsam vad 

gäller flexibilitet och bedömning. Enligt Nobes och Parker (2008, ss. 31-32) leder sådan 

återhållsamhet till högre precision. Detta överensstämmer dock inte med de resultat som 

presenterats från tyska fastighetsbolag. Vår deskriptiva data visar nämligen att tyska 

fastighetsbolag är de som undervärderar sina fastigheter mest, med en genomsnittlig 

undervärdering på 12,89 procent respektive median på 11,08 procent. Det innebär att 

precisionen i värderingen brister.  

 

Enligt Artsberg (2005, s. 160) har försiktighetsprincipen haft stor betydelse i Tyskland, och 

enligt Hendriksen och Van Breda (1992, s. 149) finns en risk att försiktighetsprincipen leder 

till att fokus inte ligger på att återge en korrekt bild utan att rädslan för att övervärdera en 

tillgång tar över. De resultat som presenterats från tyska fastighetsbolag skulle därför kunna 

förklaras av rädslan för att övervärdera en tillgång och att företag vidtar överdriven 

försiktighet vid värdering. Vidare kan förväntningar från intressenter påverka de handlingar 

ett företag företar sig (Deegan & Unerman 2011, ss. 353-355). Eftersom företag i Tyskland 

till stor del finansieras av banker (Doupnik & Perera 2015, s. 258) kan dessa utgöra en viktig 

intressent vilka företagen vill hålla nöjda. Enligt Artsberg (1992, s. 100) har medveten 

undervärdering historiskt sett varit önskvärd från bankernas sida, eftersom det stärkte 

företaget och skyddade borgenärer. Det kan därför vara så att det finns en förväntan om att 

tillgångarna ska värderas med stor försiktighet och att detta låter påverka 

koncernredovisningen.  

 

I Sverige har försiktighetsprincipen inspirerats av Tyskland och därefter haft en stark ställning 

(Artsberg 2005, s. 160). Vad gäller svenska fastighetsbolag visar den deskriptiva data som har 

presenterats att dessa har högst precision i sin värdering. Mellan åren 2011-2015 har urvalet 

av svenska fastighetsbolag i genomsnitt undervärderat fastigheterna med 8,24 procent och en 

median motsvarande 5,32 procent. Det innebär att värdet på förvaltningsfastigheter avviker 

från marknadsvärdet i mindre utsträckning i Sverige än det gör i Tyskland och Storbritannien. 

I svensk lag finns uttryckt att rimlig försiktighet bör vidtas i redovisningen (ÅRL 2 kap. 4 § 3 

p.). En möjlig förklaring till de skillnader vi ser av den deskriptiva analysen kan således vara 

en bättre tolkning av försiktighetsprincipen i svenska företag och att dessa därför tillämpar 

försiktighet på bättre sätt.  
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Utifrån ett kontinentalt perspektiv har det varit möjligt att bygga upp reserver för sämre tider 

(Artsberg 2005, s. 160) vilket kan förklara det resultat tyska fastighetsbolag visar på. Det 

förklarar däremot inte på motsvarande sätt resultaten från svenska fastighetsbolag, utan 

resultaten föreslår att begreppet rimlig försiktighet låter påverka värderingen. Detta är i linje 

med att Sverige, enligt Smith (2015, ss. 126-131), rört sig mer mot anglosaxisk redovisning 

med vikt på rättvisande bild som följd. Det kan vara så att försiktighet har haft en annan 

innebörd i Sverige än i Tyskland och Storbritannien. Detta kan förklara varför svenska 

fastighetsbolag uppvisar högre precision i värderingen än de tyska och brittiska 

fastighetsbolagen. De resultat som har presenterats visar dock inte på fullständig 

värderingsprecision utan enbart att svenska fastighetsbolags värderingar ligger närmast det 

verkliga värdet av de undersökta bolagen. 

 

Konservativ redovisning antas inte enbart leda till högre precision, utan även uniformitet och 

stabilitet (Nobes & Parker 2008, ss. 31-32). I en jämförelse mellan Sverige och Tyskland kan 

vi se att svenska fastighetsbolag redovisar högre precision i värderingen, men de tyska visar 

på något, vad som kan tolkas vara, mer konservativ värdering genom att mellan åren 2011-

2015 redovisa en jämn undervärdering över åren. Den statistiska analysen visar däremot att en 

skillnad mellan länderna inte är signifikant vilket kan förklaras av att skillnaden inte är 

tillräckligt stor. Den stora försiktighet tyska fastighetsbolag generellt sätt uppvisar i sin 

värdering av förvaltningsfastigheter kan komma att påverka redovisningens relevans. Enligt 

vår uppfattning riskerar detta att vara i konflikt med krav på rättvisande bild. Vidare gynnar 

inte detta intressenter eftersom värderingen inte återspeglar verkligheten vilket kan leda till 

minskad tillförlitlighet.  

5.3 Avvikelsen i Storbritannien 

Dietrich, Harris och Muller (2000, s.137) har i deras studie undersökt avvikelsen mellan 

förvaltningsfastigheters bokförda värde och försäljningspris i brittiska företag och kommit 

fram till att förvaltningsfastigheter undervärderades motsvarande ett medianvärde om 6 

procent. Trots att deras resultat grundar sig på data från 1988-1996, noterar vi inga större 

skillnader vid en jämförelse med vår studie av vilken det framgår att medianen ligger kring 

8,12 procent respektive ett medelvärde motsvarande 11,08 procent. Redovisningen i 

anglosaxiska länder såsom Storbritannien, påverkas av att den har stor betydelse för 

investerare (Fearnley & Gray 2015, s. 276), vilket kan förklara varför brittiska företag ligger 

närmare försäljningspriset i värderingen av förvaltningsfastigheter än de gör i Tyskland, där 

banker är stora finansiärer. Storbritannien saknar dessutom den tradition av 

försiktighetsprincipen som finns etablerad i både Tyskland och Sverige (Artsberg 2005, s. 

160), vilket också kan förklara varför värderingen ligger något närmare marknadsvärdet i 

åtminstone Tyskland.  

 

Eftersom det i länder med utvecklade marknader ställs högre krav på aktuell information om 

företagens riktiga värde (Fearnley & Gray 2015, s. 276), är det anmärkningsvärt att värdet på 

förvaltningsfastigheterna inte ligger närmare marknadsvärdet. Detta i kombination med att 

Storbritannien värderat till verkligt värde under lång tid, fick oss att anta att avvikelsen skulle 

vara mindre än den visade sig vara. En mindre avvikelse kan nämligen bidra med viktig 

information för investerare i deras beslutsprocesser, vilka enligt Fearnley och Gray (2015, s. 

276) är en viktig målgrupp för brittiska företag. Detsamma gäller även för andra intressenter. 

Det är vår uppfattning att en mindre avvikelse i många fall skulle spegla verkligheten bättre 

eftersom det verkliga värdet i redovisningen ligger närmare det faktiska marknadsvärdet. 

Detta skulle dessutom innebära att redovisningen ger en rättvisande bild. Begreppet 
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rättvisande bild har sina rötter i Storbritannien (Arden 1997, s. 676; Ekholm & Troberg 1996) 

och rättvisande bild uppnås genom att följa tillämpliga standarder (Johansson 2010, ss. 90-

91). I det fall överdriven försiktighet vidtas vid värdering av en tillgång, riskeras 

redovisningens relevans (Lönnqvist 2011, s. 34). Dessa tendenser ser vi i både de brittiska och 

tyska fastighetsbolagen och oavsett om avvikelsen beror på försiktighet i förhållande till 

affärsrisker eller överdriven försiktighet, riskeras redovisningens relevans. Därför kan det 

ifrågasättas om en alltför kraftig undervärdering lever upp till kravet på rättvisande bild. 

 

Den avvikelse som framgår av våra resultat, kan förklaras av en generell tillämpning av den 

modell Artsberg (2005, s. 160) kallar för den moderna försiktighetsprincipen. Det vill säga att 

företag i Storbritannien tillämpar en rimlig försiktighet i förhållande till affärsrisker, vilket 

innebär att man ligger på en nivå något under det verkliga värdet. Detta är en tolkning av 

försiktighetsprincipen för att undvika att redovisningen återger en missvisande bild. En sådan 

tillämpning av principen kan vara ett uttryck för hur redovisningstraditioner kan påverka 

redovisningen även vid tillämpning av internationella standarder. Det är dock svårt att avgöra 

huruvida den undervärdering brittiska företag uppvisar är rimlig i förhållande till risk, utan att 

vara insatt i de förhållanden som i sådant fall tas hänsyn till. 

5.4 Generella orsaker till avvikelsen 

Det finns flera olika faktorer som kan påverka avvikelsen mellan det bokförda värdet och 

försäljningspriset. Det är enligt vår mening eventuella motiv och orsaker i kombination med 

storleken på avvikelsen som avgör hur pass allvarlig den är. Trots strävan efter att ge korrekt 

information, finns alltid en risk för att finansiell information inte återger en korrekt bild. Detta 

beror inte på snedvriden information, utan på svårigheter gällande identifiering och mätning 

av händelser (Johansson 2010, s. 411). Eftersom förvaltningsfastigheter inte är att klassificera 

som en homogen tillgång (Nordlund 2012), kan det således vara svårt att avgöra vad som är 

ett exakt verkligt värde på ett fastighetsbestånd. Det innebär att det är svårt att med hjälp av 

olika modeller komma fram till ett exakt värde på tillgångarna. Vidare kan avvikelsen också 

förklaras av svårigheter med att identifiera och mäta de händelser som kan kopplas till 

ägandet av tillgångarna vilka påverkar värdet. Nellessen och Zuelch (2011, s. 62) menar 

dessutom att mindre precisa värderingar också kan bero på marknadens konjunkturläge då 

varierande priser kan leda till mindre precision i värderingen, det vill säga en större avvikelse 

från marknadsvärdet. Avvikelsens storlek kan således även bero på tiden mellan värdering 

och försäljning av tillgången. Svårigheter med att mäta händelser bör vidare kunna påverkas 

av olika komplexitet på fastighetsmarknaden. En marknad kan mycket väl skilja sig från en 

annan dels genom olika konjunkturläge, dels genom att storleken på olika områden kan göra 

det svårare eller enklare att värdera ett fastighetsbestånd.  

 

De skillnader vår deskriptiva analys visar på i värderingen i Sverige, Tyskland och 

Storbritannien, kan förklaras av att olika redovisningstraditioner har varit dominerande. En 

kombination av detta och att länderna under lång tid redovisat enligt nationella GAAP innan 

IFRS antogs, kan haft inverkan på tolkningen av standarden. Detta kan förklara varför 

försiktighet tillämpas på olika sätt i dessa länder. Harmonisering av standarder är en pågående 

process och därför kan det ta tid innan införandet får fullständig genomslagskraft. IASB och 

EU har sedan många år engagerat sig i arbetet med harmonisering av redovisningsstandarder. 

Sverige, Tyskland och Storbritannien är samtliga moderna och liknande ekonomier. Ett 

gemensamt regelverk borde därför vara relativt enkelt att anpassa sig till eftersom länderna i 

grunden inte är helt olika varandra. Trots vissa olikheter i tradition och kultur, vad gäller 

exempelvis försiktighet, intressenter och huvudsakliga finansiärer, kan våra resultat indikera 

att olikheterna inte längre är så pass stora att tillämpning av ett internationellt ramverk blir 
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svårt att tillämpa på ett liknande sätt. Detta kan förklara varför vi i vår deskriptiva analys kan 

se vissa tendenser i vårt datamaterial. Det kan också förklara varför vi finner skillnader men 

inte tillräckligt stora sådana för att statistiskt bekräfta dessa. 

 

Utöver marknadseffekter och kulturella effekter finns ett antal andra orsaker till varför det 

bokförda värdet avviker från det realiserade försäljningsvärdet. Exempelvis kan tillgångar 

undervärderas i syfte att bygga upp reserver för sämre tider. Detta kan framförallt kopplas till 

konjunkturutjämningsmodellen (Artsberg 2005, 161) som har varit vanligt förekommande i 

kontinentala länder. Det kan också vara så att en tillgång värderas under det faktiska 

marknadsvärdet i syfte att jämna ut resultatet. En annan förklaring kan vara att företag väntar 

in försäljningen till en tidpunkt då vinst kan förväntas för att undvika att riskera förlust på en 

affär. Enligt Deegan och Unerman (2011, ss. 353-355) kan ett företags handlingar påverkas av 

de förväntningar som finns hos viktiga intressenter. Det kan därför vara så att förväntan om 

goda resultat från investerare och andra intressenter resulterar i att företag medvetet 

undervärderar sina tillgångar för att garantera att vinst uppstår vid försäljning.  

5.5 IFRS 13:s påverkan på avvikelsen 

Både den deskriptiva och statistiska analysen vi genomfört visar att det inte finns någon 

skillnad i värderingsprecision före respektive efter införandet av IFRS 13. Detta innebär att 

den procentuella avvikelsen är av liknande storlek före respektive efter införandet av IFRS 13. 

Detta tyder på att IFRS 13 inte påverkat värderingen i sådan utsträckning att det påverkat den 

värdering företagen låtit genomföra på tillgångarna. Det innebär dock inte att IFRS 13 inte har 

bidragit med viktiga definitioner och vägledning. Det faktum att våra resultat inte varierar vid 

olika tidpunkter i betydande utsträckning kan ha att göra med att företag sedan en tid tillbaka 

har haft gemensamma regelverk att följa då IAS 40 infördes redan 2005. IAS 40 har tidigare 

angett mycket av den information som behövts för att värdera förvaltningsfastigheter. Våra 

resultat kan således vara en indikation på att IAS 40 har givit tillräcklig vägledning vid 

värdering av förvaltningsfastigheter.  

 

Vidare kan våra resultat förklaras av att IFRS 13 inte påverkar de möjligheter företagen sedan 

tidigare har haft vid värderingstillfället. De värderingsmodeller som är möjliga att använda 

enligt IFRS 13 är inte annorlunda de som funnits angivna i IAS 40. Detta kan förklara varför 

vi inte ser någon skillnad i värderingen vad gäller den avvikelse som uppstår när dessa företag 

värderar fastigheterna utifrån IAS 40 och IFRS 13. Enligt vår mening har IFRS 13 dock 

bidragit med ökad kvalitet till de finansiella rapporterna genom de utökade upplysningskrav 

standarden ställer. I en situation där användare är de som har minst kunskap om hur en 

värdering har gått till, är upplysningar en viktig informationskälla. Dessutom fungerar IFRS 

13 som en gemensam standard för alla tillgångar som kan värderas till verkligt värde. Detta 

borde utifrån ett användarperspektiv underlätta jämförelser mellan företag samt leda till högre 

begriplighet och relevans. 

5.6 Värderingshierarki 

I den deskriptiva data som har presenterats i empirin (se avsnitt 4.2.2) av hur fastighetsbolag 

har värderat sina förvaltningsfastigheter, framgår att nästan samtliga använder sig av indata på 

Nivå 3 vid värdering till verkligt värde. Under 2013 anger 13 av 18 företag att de använder sig 

av indata på Nivå 3. De resterande 5 har inte angett vilken indatanivå som använts vid 

värderingen, varav 2 av dessa inte varit skyldiga att redovisa detta. Detta är i linje med vad 

Busso (2014, s. 5) fann i sin studie av 59 företag under 2013, där 73 procent redovisade att 

värdering gjorts utifrån indata på Nivå 3. Under år 2014 uppger 15 företag att de redovisar till 



 - 38 - 

indata på Nivå 3, 1 företag anger att värdering sker med hjälp av indata på Nivå 2 och 2 

företag redovisar inte denna information. Likadana uppgifter hittas även för år 2015.  

 

I vår studie ingår totalt 54 observationer vilket motsvarar 18 företag fördelade över tre år. För 

9 av det totala antalet observationer finner vi att använd indatanivå inte redovisas (se figur 

11). För 7 av dessa innebär det att företagen inte har efterlevt de upplysningskrav som finns 

uppställda i standarden. Detta är anmärkningsvärt eftersom det är obligatorisk att redovisa den 

indatanivå som använts (IFRS 13 p. 93b). Motsvarande resultat finner Busso (2014, s. 5) i sin 

studie, där nio företag inte levde upp till upplysningskravet enligt IFRS 13. Detta innebär att 

rapporteringen är ofullständig. De resterande 2 i vår studie som inte redovisade använd 

indatanivå var heller inte skyldiga att göra det under 2013, på grund av brutet räkenskapsår 

som började före den 1 januari 2013. Detta motsvarar 2 av 9 observationer mellan åren 2013-

2015 (se figur 11). Detta tyder på att regelverket som sådant är viktigt för att företagen ska 

redovisa information, eftersom de inte gör detta frivilligt när möjligheten finns. 

 

 

Figur 11. Redovisning av indatanivåer 

 

 

För de många intressenter som lägger vikt vid vilken information som ingår vid värdering av 

tillgångar, är detta problematiskt eftersom information som bedöms nödvändig saknas. Trots 

det faktum att nio av våra observationer saknar information om vilken nivå i hierarkin indata 

hänförs till, innebär detta inte att information om hur värderingen gått till saknas. Däremot 

brister rapporteringen på så sätt att den samlade bedömningen av tillämpad indatanivå saknas. 

Detta leder till att användare tvingas till att på egen hand göra en bedömning om vilken nivå 

värderingen kan hänföras till. Givetvis är detta problematiskt då inte alla användare har den 

bakgrund som krävs för att göra en korrekt bedömning. Detta innebär att det uppstår 

informationsasymmetri mellan företag och användare. Detta kan i sig leda till att användare 

inte kan fatta välgrundade ekonomiska beslut.  

 

Ett av IASBs mål är att uppnå ett gemensamt regelverk. Denna strävan är viktig, eftersom det 

ökar jämförbarheten mellan finansiella rapporter. Jämförbarheten kan dock riskeras om 

företag inte redovisar den information som anses nödvändig för användare i deras 

beslutsunderlag. Enligt Palea (2013, s. 260) kan IFRS betraktas som ett internationellt språk 

med många nyanser. Att ett regelverk tillämpas av företag på olika sätt är en sak, att inte följa 
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det är en annan. Givetvis är det viktigt att ett regelverk efterlevs och att det görs på liknande 

sätt. 

 

Busso (2014, s. 5), liksom vi, fann enbart ett företag som har värderat förvaltningsfastigheter 

där bedömningen baseras på indata på Nivå 2. Detta motsvarar totalt 2 av våra observationer 

under 2014 och 2015. Det innebär att en klar majoritet av de undersökta företagen värderar 

enligt indata på Nivå 3. Det innebär att bedömningarna av det verkliga värdet bygger på icke 

observerbara data. En orsak till att förvaltningsfastigheter värderas på detta sätt, kan vara att 

fastigheter är heterogena vilket betyder att fastigheterna inte är tillräckligt lika varandra för att 

värdering ska kunna utgå från en tidigare såld enhet. Detta innebär att det kan vara svårt att 

bedöma ett värde utifrån indata på Nivå 1 eller Nivå 2 eftersom dessa nivåer enligt standarden 

ska baseras på noterade priser och observerbara data. Denna information är svår att komma 

över om marknaden inte är aktiv och tillgångarna inte är jämförbara. Det innebär att Nivå 3 

har störst relevans för värdering av förvaltningsfastigheter.  

 

Rapportering som bygger på verkligt värde innehar, enligt litteraturen, högre relevans än 

historiskt värde för användare eftersom verkligt värde antas leda till högre transparens och 

relevans (Palea 2014, s. 102). Huruvida värdering enligt indata på Nivå 3 bidrar med detta är 

kontroversiellt. Exempelvis visar Lawrence, Siriviriyakul, och Sloan (2016) samt Song, 

Wayne och Yi (2010) olika resultat kring trovärdigheten i den värdering som har baserats på 

indata på Nivå 3. En jämförelse av tillförlitligheten på dessa nivåer har enligt vår kännedom 

inte genomförts på förvaltningsfastigheter. Det är därför svårt att avgöra hur väl Nivå 3 står 

sig mot Nivå 1 och Nivå 2 vid värdering av detta tillgångsslag. Våra resultat visar på att det 

verkliga värdet uppgår till drygt 90 procent av försäljningspriset. Detta resultat, i kombination 

med att det är ett resultat från användandet av Nivå 3, kan medföra mindre relevans för 

fastighetsbolagens resultat eftersom värderingen bygger på subjektiva bedömningar. Enligt 

King (2009, s. 32), Lundström och Gustafsson (2006, s. 9) samt Nordlund och Persson (2003) 

föreligger en varians om +/- 10 procent vid en bedömning av det verkliga värdet. Vår studie 

visar att värderingen i genomsnitt avviker med 10,99 procent. Våra resultat ligger således 

mycket nära de resultat tidigare forskning presenterar. 
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6 Slutsats och reflektion 

6.1 Slutsats 

Initialt ställdes fyra forskningsfrågor upp vilka explicit och implicit har besvarats i vår empiri 

och analys.  

 

1. Hur stor är den procentuella avvikelsen mellan förvaltningsfastigheters 

bokförda värde och realiserade försäljningsvärde, bland noterade 

fastighetsbolag vilka tillämpar IFRS? 

2. Skiljer sig den procentuella avvikelsen mellan förvaltningsfastigheters 

bokförda värde och realiserade försäljningsvärde mellan noterade 

fastighetsbolag i Sverige, Tyskland och Storbritannien under perioden 2011-

2015? 

3. Har införandet av IFRS 13 påverkat avvikelsens storlek? 

4. Vilken indatanivå används vid beräkning av verkligt värde vid redovisning 

av förvaltningsfastigheter av noterade fastighetsbolag i Sverige, Tyskland 

och Storbritannien efter införandet av IFRS 13? 

 

Utifrån den analytiska statistik som har genomförts finner vi ingen signifikant skillnad i 

värderingsprecision mellan Sverige, Tyskland och Storbritannien. Utifrån deskriptiva data har 

vi analyserat de tendenser vi har noterat i datamaterialet och analyserat tänkbara 

bakomliggande faktorer. Av vår deskriptiva data framgår att fastighetsbolag i Tyskland har 

varit mest försiktiga i värderingen, följt av brittiska och svenska. Detta innebär att 

förvaltningsfastigheter i genomsnitt undervärderas i samtliga länder under år 2011 till år 2015. 

Vår studie visar att det verkliga värdet avviker från försäljningspriset med i genomsnitt 10,99 

procent. Vår slutsats är att avvikelsen i värderingen av förvaltningsfastigheter är relativt hög. 

Möjliga orsaker kan vara en koppling till, samt olika tolkningar av, försiktighet men även 

rädsla för att övervärdera företagets tillgångar. Undervärderingen kan också förklaras av olika 

former av manipulering av redovisningen men om så är fallet kan vi inte fastställa. Andra 

orsaker som exempelvis konjunkturläge och svårigheter i att bedöma fastigheters 

marknadsvärde, kan också förklara varför fastigheter generellt sätt undervärderas. Det kan 

vara så att värderingen inte hänger med de svängningar marknaden har. Det är dock svårt att 

fastslå hur stor del av avvikelsen som kan förklaras av försiktighet respektive 

marknadsförhållanden, eller av andra orsaker. Resultatet kan således vara förknippat med att 

det finns allt för många risker vid värdering av förvaltningsfastigheter. Detta kan påverka den 

försiktighet fastighetsbolagen anser bör vidtas vid värdering av förvaltningsfastigheter. 

Genom att vidta för stor försiktighet eller genom att det finns alltför stora risker vid 

värderingen, återges inte korrekt värde på tillgångarna. Detta kan få stora konsekvenser på ett 

företags finansiella nyckeltal som exempelvis resultat och soliditet. Detta påverkar i sin tur de 

många användare som använder dessa som hjälpmedel vid beslutsfattande. 

 

De skillnader som framgår av den deskriptiva data som ställts fram, är allt för små för att visa 

på statistiskt signifikanta skillnader mellan länderna. Detta kan förklaras av att de 

harmoniseringsprojekt som initierats under de senaste åren har haft effekt. Vår slutsats är 

således att det inte går att fastställa skillnader i värderingsprecisionen mellan dessa länder. 

Detta är positivt eftersom det ökar jämförbarheten av finansiella rapporter och utvärdering av 

företags prestationer. I och med ökad internationell handel är detta viktigt för att upprätthålla 

välfungerande kapitalmarknader. Vi anser härmed att de två första forskningsfrågorna är 

besvarade. 
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Utifrån både en statistisk och deskriptiv analys framgår att värderingsprecisionen inte har 

förändrats efter att IFRS 13 infördes. Vår slutsats är att IFRS 13 inte har bidragit med sådan 

ytterligare vägledning som leder till högre värderingsprecision vid värdering av 

förvaltningsfastigheter. Detta kan indikera att IAS 40 har gett tillräcklig vägledning gällande 

hur värderingen av förvaltningsfastigheter ska gå till. Däremot har IFRS 13 bidragit med 

omfattande upplysningskrav vilket är bra eftersom det tvingar företag att upplysa om bland 

annat de tillvägagångssätt och risker som finns förknippade med värderingar som i en del fall 

inte går att härleda. Vi anser härmed att forskningsfråga tre är besvarad.  

 

I studien framkommer att en klar majoritet av de undersöka fastighetsbolagen baserar 

värderingen av förvaltningsfastigheter på indata på Nivå 3 mellan 2013-2015. Vår slutsats är 

därför att Nivå 3 är den nivå som huvudsakligen används vid värdering av 

förvaltningsfastigheter. Två av de totala företagen har inte redovisat använd indatanivå under 

något år. Vi finner att enbart 1 av 18 undersökta företag baserar värderingen på indata på Nivå 

2. En möjlig orsak till detta kan vara att fastigheter är en heterogen tillgång och att indata på 

Nivå 1 respektive Nivå 2 därför har mindre relevans för detta tillgångsslag. Vidare visar våra 

resultat att vid 9 av 54 observationer redovisas inte den nivå i hierarkin som det verkliga 

värdet baseras på. För 7 av dessa innebär detta att de upplysningskrav som finns uppställda i 

IFRS 13 inte efterlevs. Under 2013 fanns för 2 av observationerna inga sådana krav på grund 

av brutet räkenskapsår med start före den 1 januari 2013. Detta visar på att IFRS 13 är viktig, 

eftersom dessa företag inte frivilligt rapporterar information enligt upplysningskrav i de fall 

de funnits tillgängliga att använda. Vi anser härmed att forskningsfråga fyra är besvarad. 

6.2 Reflektion och studiens bidrag 

Tidigt under uppsatsprocessen blev vi medvetna om att det är svårt att inhämta data från 

årsredovisningar. Vi trodde till en början att årsredovisningar uppställda utifrån internationell 

redovisningsstandard skulle se någorlunda lika ut. Trots det faktum att företagen redovisar 

enligt samma standard, noterade vi stora skillnader i årsredovisningarnas design. I slutet av 

vår uppsatsprocess har vi funderat över vad som kunnat göras annorlunda. I det fall vi hade 

haft mer tid att genomföra vår studie på, skulle ett urval av fler länder från både anglosaxisk 

och kontinental tradition kunna inkluderas.  

 

Vi har upplevt det som positivt att vi under arbetsprocessen hittat ett antal studier att jämföra 

delar av våra resultat med. Dels har det bidragit med möjligheter att analysera det material vi 

har redogjort för, dels skänker det viss trovärdighet till de resultat vi har presenterat. Under 

arbetets gång har vi blivit uppmärksammade om det gap som enligt vår kännedom finns inom 

svensk forskning på detta område. Framförallt är det intressant att visa hur svenska 

fastighetsbolag står sig gentemot tyska och brittiska, vilka ofta ingår i internationella 

jämförelser av detta slag.  

 

Denna studie har bidragit med data som visar hur tillförlitligt det verkliga värdet är vid 

värdering av förvaltningsfastigheter. Sådan information bidrar med underlag för investerare 

och andra intressenter i deras beslutsprocesser. Det är även av intresse för revisorer eftersom 

denna studie visar på möjliga riskområden vid granskning av finansiella rapporter. Den 

avvikelse vi funnit om 10,99 procent, får anses vara relativt hög. Våra resultat visar på att 

företag undervärderar förvaltningsfastigheter och detta är inte lika allvarligt som i det fall det 

rört sig om motsvarande övervärdering. Övervärderade tillgångar skulle kunna få drastiska 

konsekvenser för bankinstitut, investerare och leverantörer vid exempelvis kreditbedömningar 

och avkastningsprognoser. Informationen i finansiella rapporter är ändock missvisande för de 
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som använder den som del av beslutsunderlag. Detta kan leda till svårigheter för den som 

önskar göra prognoser. Medveten om denna osäkerhet i värderingen, påverkas relevansen i de 

bedömningar som görs av fastighetsbolag. Det beror på den asymmetri som uppstår mellan 

företag och användare. 

 

Vidare anser vi att vi har bidragit med perspektiv om dels huruvida IFRS 13 har påverkat 

värderingen av förvaltningsfastigheter, dels på vilket sätt standarden efterlevs. Vi kan inte 

påstå att IFRS 13 inte har bidragit med något värde, men vad gäller just värderingsprecisionen 

kan vi inte se att den har påverkats av att standarden infördes. Detta kan vara ett resultat som 

är helt och hållet frikopplat från standarden eftersom det alltid föreligger viss osäkerhet vid 

värdering av detta tillgångsslag. Detta gör det svårt att överhuvudtaget fastslå en effekt även 

om det skulle existera en sådan. Således kan det vara så att effekten av IFRS 13 bättre 

studeras med ett annat tillgångsslag som utgångspunkt.  

 

Initialt var det inte vårt syfte att studera huruvida IFRS 13 efterlevs av fastighetsbolag eller i 

vilken utsträckning upplysningar lämnats. Det var således överraskande resultat att ett antal 

företag inte lämnar de upplysningar de är skyldiga att lämna. Detta resultat anser vi alltför 

viktiga för att inte inkludera i vår studie. Inte minst eftersom tidigare forskning visat 

indikationer på att denna upplysning inte lämnas av alla företag.  

 

Huruvida verkligt eller historiskt värde bidrar med mest transparens och nytta för användare 

är kontroversiellt. Under uppsatsprocessen har vi fått förståelse för den problematik som är 

förknippad med värdering av förvaltningsfastigheter till verkligt värde. Detta har fått oss att 

fundera vidare på fördelar och nackdelar med verkligt respektive historiskt värde. Dessa 

väldigt olika metoder är förknippade med vissa egenskaper vilka kan kopplas till olika 

tillgångsslag. Beroende på den tillgång som ska värderas uppstår olika problem.  

 

Det verkliga värdet bidrar med aktuell finansiell information vilket gör det enklare för 

användare att jämföra två företag. Å andra sidan är det svårt för användare att veta hur det 

verkliga värdet har kommit till. Likaså är det svårt för den som inte är insatt, att sätta ett 

aktuellt värde på en tillgång som är redovisad till historiskt värde. Vi anser generellt sett att 

användning av verkligt värde är fördelaktigt för användare om det inte finns en alltför stor 

felmarginal. Denna felmarginal kan påverkas av fluktuationer i marknaden, det vill säga 

kraftig prisuppgång eller nedgång, eftersom värderingen inte längre är aktuell vid 

försäljningstillfället. Detta menar vi kan vara svårt att ta höjd för oavsett standard. 

 

Eftersom förvaltningsfastigheter utgör en stor del av den totala tillgångsmassan i 

fastighetsbolag, finns risk att felaktig värdering får konsekvenser för användare. Faktum är att 

det kan vara svårt för användare att göra en bedömning om risken för att en sådan felmarginal 

finns och framförallt storleken av den. Därför är vi beredda att hålla med Palea (2014) som 

argumenterar för att det verkliga värdet ska samverka med det historiska värdet. Det ligger i 

företagens intresse att minska risken för användare och ett sätt att göra detta på är att 

publicera tillförlitlig, användbar och begriplig information. Vår uppfattning är att upplysning 

om både verkligt och historiskt värde kan bidra till detta. 

6.3 Förslag till vidare forskning 

Det hade varit intressant att använda fler länder som underlag för att se om det går att finna 

skillnader i redovisningen utifrån ett bredare perspektiv som kan kopplas till harmonisering 

eller kan visa på skillnader i praktisk redovisning. Detta gäller likväl tidshorisonten, vilken 

skulle kunna förlängas bakåt i tid till 2005 då IFRS infördes i EU. Vidare skulle intervjuer 



 - 43 - 

med exempelvis värderare, revisorer eller involverade från de undersökta företagen, kunna 

bidra med ett annat perspektiv om hur man har resonerat vid värderingen av tillgångarna. Ett 

sådant perspektiv skulle inte enbart bidra med resonemang kring hur värderingen går till, utan 

också med kunskap om de begränsningar och möjligheter som påverkar utformningen av 

densamma. Ytterligare förslag är att undersöka huruvida det finns en koppling mellan 

värderingsprecisionen och intern respektive extern värdering av tillgångarna. Vidare finner vi 

det mycket intressant att vi hittat företag vilka inte uppfyller alla de upplysningskrav som 

ställs upp i IFRS 13. Det hade varit intressant att studera om detta är ett utbrett fenomen och i 

vilken utsträckning IFRS 13 i sin helhet efterlevs. Avslutningsvis, skulle effekten av IFRS 13 

kunna studeras på andra tillgångsslag.  
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Bilaga 1 
 

Fastighetsbolag Över-/undervärdering % 

Bolag/år 2011 2012 2013 2014 2015 

Sverige  

Atrium Ljungberg AB N/A 39,66% -0,16% 9,76% -2,53% 

Balder AB 0,72% 4,35% 12,40% 14,73% 4,22% 

Castellum AB 38,96% 14,16% 21,08% 0,59% 0,46% 

Klövern AB 11,63% 9,26% 6,03% 1,53% -0,36% 

Sagax AB -2,35% 1,17% -4,26% 5,32% 2,70% 

Wallenstam AB 5% 13% 7% 14% 11% 

Tyskland  

DIC Asset AG 11,68% 8,90% 11,55% 11,17% 12,45% 

Fair Value REIT-AG 3,83% 4,74% 1,60% -0,35% 1,20% 

GSW Immobilien AG 29,17% 38,48% 11,98% 33,15% 8,97% 

Leg Immobilien AG 8,64% -3,60% 1,33% 1,08% 4,95% 

Patrizia Immobilien AG 7,39% 10,48% 12,73% 10,99% 16,92% 

Vonovia AG 23,41% 23,16% 23,41% 39,51% 17,65% 

Storbritannien  

Conygar PLC 2,10% 14,10% -1,26% 7,83% 9,81% 

Grainger PLC 7,23% 7,95% 2,47% 6,64% 6,43% 

Helical Bar PLC 17,35% -0,74% -10,01% 17,83% 1,90% 

Panther Securities PLC N/A 59,26% 21,51% -4,56% 36,47% 

Real Estate Investors PLC 16,30% 22,38% 8,29% 5,67% 12,36% 

Stewart & Wight PLC 16,09% -0,63% N/A 10,92% 36,67% 
 

N/A = ingen försäljning  
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