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Förord 
 
Efter tio veckor av hårt arbete är vi stolta över att presentera vår 
kandidatuppsats inom redovisning. Vi vill tacka vår handledare, Sven 
Magnberg, och vår opponentgrupp som har hjälpt oss under uppsatsens 
gång. Vi vill även framföra ett stort tack till revisorn Bo Nordlund vid 
KPMG och våra tre respondenter på de utvalda företagen för att de ställde 
upp på våra intervjuer. Samtliga intervjuer har varit till stor hjälp vid 
skapandet av vår uppsats.  
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Abstract: 
 
From the 1st of January of 2005, real estate firms in European Union had to 
implement IAS 40 in their annual reports. It led to a lot of discussions 
whether all real estate firms should report their investment properties 
according to the fair value model or cost model, and if the annual reports 
would be more impartial in comparison to how it was before the 
implementation. When firms interpret the regulation differently it can slow 
down the harmonization from prospering. This leads us to the following 
questions in our thesis: 
 
• What problems have the real estate firms endured during the 

implementation of IAS 40?  
• Has the use of fair value model had an impact on the real estate firm’s 

equity and profit? 
• Does the real estate firm use either an internal or external qualified 

valuer when it comes to valuing their assets? 
• What are the real estate firm’s point-of-view regarding the 

harmonization of the different valuation models? 
 
The main aim of this thesis is to examine the effects after the implementation 
of IAS 40 from RR 24. We want to see the remarkable change that it has had 
on the real estate firms, and their valuation on investment properties. The 
other aim is to come up with an explanation for the change’s that has 
occurred when implementing the new regulation IAS 40. 
 
We have implemented a qualitative and deductive research method in our 
thesis. The primary data that has been of interest for our thesis is laws, and 
interviews with three firms. An interview with an auditor was also conducted 
to see the effects from their point-of-view. Current articles, the library’s 



  

database and the Internet were some examples of secondary data that we also 
used.  
 
IAS 40 was implemented by IASB to harmonize the accounting process 
further in the firms around the world, and to give investors relevant and 
reliable information. From the interviews that we have conducted, we have 
seen that the implementation of fair value model has been both positive and 
negative in the three real estate firm’s. The advantage was that the equity 
and the profit had increased immensely, and the disadvantage was that the 
definition of the term current asset can be confusing at times. When 
investment properties are defined as current assets, IAS 16 must be applied.  
 
We conclude that using the regulation IAS 40 for valuating investment 
properties opens up for flexibility, and can lead to firms interpreting the 
regulation differently. If companies use different valuations, it can slow 
down the harmonization from prospering. We believe that in the near future 
IASB will harmonize the accounting process even further. 
 
For additional research we suggest further studies within valuation of 
investment properties, but this time through the Internal Revenue Service 
and the stockholder’s viewpoint. It would be interesting to find out how the 
fair value model has affected them and get answers for the following 
questions: Has it been easier for the Internal Revenue Service to force 
through taxes? Have the share’s paid dividends to the stockholder’s, and if 
so what are the advantages and disadvantages?  
 
Keywords: IAS 40, real estate firms, fair value method, harmonization



  

Sammanfattning 
 
När IAS 40 infördes den första januari 2005, för börsnoterade bolag, fördes 
diskussioner i samband med införandet. Diskussionerna handlade om 
huruvida alla företag skulle redovisa till verkligt värde eller 
anskaffningsvärde och hur rättvisande årsredovisningarna skulle vara i 
jämförelse med tidigare. Om företag tillämpar olika varianter av 
värderingsalternativ, kan inte harmonisering av redovisning ske. Uppsatsens 
undersökningsfrågor är: 
 
• Vilka problem har fastighetsbolagen upplevt vid införandet av 

standarden IAS 40?  
• Vad för påverkan har användningen av verkligt värde haft på 

fastighetsförvaltnings eget kapital och vinst? 
• Värderas bolaget internt eller externt av kvalificerade 

fastighetsvärderare vad gäller deras fastighetsbestånd?  
• Hur uppfattar fastighetsbolagen harmonisering av 

redovisningsprinciper? 
 
Syftet med uppsatsen är att redogöra för vad övergången från RR 24 till IAS 
40 har inneburit för fastighetsbolagen och deras värdering av 
förvaltningsfastigheter. Delsyftet är att bidra till viss förklaring av de 
redovisningsförändringar som har skett vid tillkomsten av 
rekommendationen IAS 40. 
 
Vi valt att använda oss av kvalitativ och deduktiv metod som passar bäst för 
att belysa just det problemområde vi är engagerade i. De primärdata som 
varit av intresse för vår undersökning är lagar och intervjuer. Genom e-post, 
besöks- och telefonintervju har vi undersökt vad fastighetsbolag och en 
revisor anser om redovisnings- och värderingsfrågor knutna till IAS 40. 
Aktuella tidskrifter, bibliotekets olika databaser, och Internet är några 
exempel på sekundärdata som vi även använt oss av. 
 
IAS 40 infördes för att öka jämförbarhet av företag världen över och skapa 
ett enhetligt språk för både befintliga och potentiella investerare vad gäller 
ekonomiskt beslutsfattande. Enligt de respondenter vi har intervjuat har 
införandet av IAS 40 varit både positivt och negativt. Det positiva med 
införandet är att kapitalet och vinsten har ökat kraftigt, medan det negativa är 
att definitionen av rörelsefastighet stökar till det för dem. Om fastigheten 
definieras som en rörelsefastighet ska IAS 16 tillämpas, och det leder till 
ökad administration för fastighetsbolagen. 



  

 
Vi tycker att IAS 40 öppnar för flexibilitet i värderingen, vilket kan leda till 
att olika företag tolkar standarden på olika sätt. Om företag tillämpar olika 
värderingsalternativ, kan inte harmonisering av redovisning ske. Med tiden 
tror vi dock att enhetliga redovisningssätt kommer utvecklas av IASB och att 
jämförbarheten kommer öka.  
 
Vi föreslår fortsatta studier inom värdering av förvaltningsfastigheter, fast 
den här gången utifrån Skattemyndighetens och aktieägarnas perspektiv. Det 
skulle vara intressant att ta reda på hur verkligt värde har påverkat dessa 
aktörer på marknaden och få svar på följande frågor: Har statens indrivning 
av skatter blivit lättare eller svårare efter införandet av IAS 40? Hur har 
utdelning av aktier gynnat/missgynnat aktieägarna? Vilka skattemässiga 
fördelar och nackdelar har aktieägarna fått? 
 
Nyckelord: IAS 40, förvaltningsfastighet, verkligt värde, harmonisering 
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1. Inledning  
 
I uppsatsens inledande kapitel redogör vi för ämnets bakgrund och för en 
problemdiskussion som leder fram till uppsatsens frågeställningar. Därefter 
tar vi även upp vårt syfte, avgränsning och uppsatsens fortsatta uppbyggnad. 
 

 
1.1 Bakgrund 
 
Europaparlamentet tog ett beslut år 2002 att alla börsnoterade bolag med säte 
i Europeiska Unionen (EU), skall tillämpa de internationella standarder som 
utformas av International Accounting Standard Board (IASB). Enligt 
Redovisningsrådet (2007) innebär EU-harmoniseringen från 2005 att alla 
börsnoterade bolag skall upprätta koncernbalansräkning efter internationella 
redovisningsprinciper. De redovisningsstandarder som skall tillämpas är 
International Financial Reporting Standards (IFRS) och International 
Accounting Standard (IAS). Skillnaden mellan IFRS och IAS är rent 
språklig. Standards som utgavs före juli 2003 kallas IAS medan nyare 
standards fått beteckningen IFRS. Standarderna är 
kapitalmarknadsorienterade och ställer aktieägarna i fokus. 
 
För att skapa en integrerad och effektiv kapitalmarknad krävs dels enhetliga 
redovisningsregler, dels jämförbara årsredovisningar. Avsikten är att 
investeraren lättare kan jämföra och bedöma olika länders börsbolag med 
varandra, och därmed förbättras insynen i företaget. Under de senaste åren 
har redovisningens internationella harmonisering dragit till sig större 
uppmärksamhet. Enligt Artsberg (2005 s. 427) började 
harmoniseringsförsöken redan på 1960-talet inom EU, med förhandlingarna 
om det fjärde bolagsrättsliga redovisningsdirektivet som hade i syfte att 
harmonisera länders redovisning. I början av 1970-talet tillkom även den 
privata normgivaren IASC, som arbetar för att förbättra och harmonisera 
världens redovisning. Efter en omorganisation 2001 bytte organisationen 
namn till IASB. 
 
Ett skäl som anges för att reglera redovisningen på den internationella nivån 
är att harmonisera olika länders redovisning. Enligt Artsberg (2005 s. 428) 
handlar det om harmonisering på de facto-nivån, det vill säga hur företagen 
faktiskt redovisar och de jure-nivån, som innebär harmonisering av 
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regelverket. En av orsakerna till den bristande harmoniseringen på de facto-
nivån, är att man inte har lyckats enas kring gemensamma 
redovisningsnormer på de jure-nivån. Motsättningar har varit stora från både 
privata och statliga initiativ, och att förena EU-direktiv med ländernas egna 
lagar har varit både arbetsamt och tidskrävande. Av den orsaken kommer det 
att dröja innan redovisningen är internationellt harmoniserad. Några andra 
exempel på motsättningar är att i olika länder inom EU finns tydliga problem 
beroende på lagstiftning, olika redovisningskulturer, finansieringsmodeller 
och förhållandet mellan redovisning och skatterätt. 
 
När IAS 40 infördes, den första januari 2005, för börsnoterade bolag, 
resulterade detta i olika diskussioner och akademiska uppsatser inom 
företagsekonomi. Diskussionerna handlade om huruvida alla företag skulle 
redovisa till verkligt värde eller anskaffningsvärde och hur rättvisande 
årsredovisningarna skulle vara i jämförelse med tidigare. Nu när IAS 40 har 
tillämpats på 2005 års årsredovisningar, kan man undersöka verkningarna 
som har uppkommit. 
 
Före övergången till IAS 40, skulle alla fastigheter som uppfyller 
definitionen på förvaltningsfastigheter tillämpa RR 24. I RR 24 definieras 
förvaltningsfastigheter som fastigheter som innehas i syfte att generera 
hyresinkomster, värdestegring eller en kombination av båda. Av 
rekommendationen framgår vidare att förvaltningsfastigheter skall redovisas 
till anskaffningsvärde med avdrag för normala avskrivningar. I 
rekommendationen beskrivs även när fastigheter skall redovisas som 
omsättningstillgångar och när de skall redovisas som anläggningstillgångar 
(Balans nr 5 2004). 
 

 
1.2 Problemdiskussion 
 
Före införandet av IAS 40 var det årsredovisningslagen (ÅRL) och RR 24 
som styrde hur de svenska fastighetsbolagen skulle redovisa sina 
förvaltningsfastigheter. RR 24 tillät företag att endast värdera till 
anskaffningsvärde. RR anser att marknadsvärdering skulle strida mot ÅRL 
varför valmöjligheten tagits bort i RR 24. Sedan IFRS infördes har en mängd 
problem uppstått. Ett av problemen gäller huruvida förvaltningsfastigheter 
ska värderas till verkligt värde. IAS 40 ger ett företag möjligheter att välja 
värdering till verkligt värde eller till anskaffningsvärde.  
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När förvaltningsföretag använder sig av olika modeller och bedömningar, 
kan inte harmonisering av redovisning ske. Redovisningen kommer att bli 
mer subjektivt, och användaren av redovisningen får det svårare att jämföra 
företagens årsredovisningar. Vilka problem uppstår vid tillämpning av 
verkligt värde? Har jämförbarheten ökat inom fastighetsbranschen?  
 
IAS 40 kommer internationellt sett att medföra att harmonisering ökar 
mellan länderna, i och med att alla länder kommer att följa samma 
redovisningsstandard. Dessutom är det en stor skillnad mellan IFRS och de 
svenska normerna. Enligt Petersen (2003) påverkar värdering av tillgångar 
balans- och resultaträkningen avsevärt. IFRS normer påverkar bland annat 
pensionsskulder, finansiella instrument, förvaltningsfastigheter och skog som 
värderas annorlunda. Vidare värderas materiella tillgångar enligt IFRS 
normer till verkligt värde, istället för anskaffningsvärde. 
 
Vid värdering till verkligt värde kan det vara svårt att få dels tillförlitlig, dels 
jämförbar information mellan åren. Dessutom kräver verkligt värde 
detaljerande upplysningar som kan vara kostsamma och tidskrävande att ta 
fram. Anledningen är att öka transparens i årsredovisningar för att förhindra 
”kreativ bokföring”. När IAS 40 infördes 2005 för börsnoterade bolag 
skapade det ett antal redovisningsfrågor knutna till standarden och oro för att 
företagen underskattade det arbete som måste läggas ned i samband med 
övergången till IAS 40.  
 

 
1.3 Problemformuleringar 
 
Problemdiskussionen ger upphov till följande frågeställningar: 
 
• Vilka problem har fastighetsbolagen upplevt vid införandet av 

standarden IAS 40?  
• Vad för påverkan har användningen av verkligt värde haft på 

fastighetsförvaltnings eget kapital och vinst? 
• Värderas bolaget internt eller externt av kvalificerade 

fastighetsvärderare vad gäller deras fastighetsbestånd?  
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• Hur uppfattar fastighetsbolagen harmonisering av 
redovisningsprinciper? 

 

 
1.4 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att redogöra för vad övergången från RR 24 till IAS 
40 har inneburit för fastighetsbolagen och deras värdering av 
förvaltningsfastigheter. Delsyftet är att bidra till viss förklaring av de 
redovisningsförändringar som har skett vid tillkomsten av 
rekommendationen IAS 40. 
 

 
1.5 Avgränsning 
 
Författarna avser att avgränsa till tre svenska börsnoterade fastighetsbolag 
som förvaltar fastigheter som finns i Göteborg där även studien kommer att 
genomföras. Med förvaltningsfastigheter menas fastigheter som ägs i syfte 
att generera hyresinkomster eller värdestegring. Rörelsefastigheter som även 
berörs i rekommendationen IAS 40 kommer inte att undersökas. 
Rörelsefastigheter är fastigheter som innehas för produktion och 
tillhandahållande av varor/tjänster, eller för administrativa ändamål. 
 
Hur vi tänker avgränsa vårt empiriska material är att fokusera på det som är 
relevant och praktiskt för vår uppsats. Vad gäller de respondenter vi kommer 
att intervjua, har vi avgränsat oss till tre 
ekonomidirektörer/redovisningschefer för de berörda 
fastighetsförvaltningsföretag som finns i Göteborg. De berörda 
fastighetsförvaltningsföretagen är noterade på Stockholmsbörsen, och 
undersöks av den orsaken att de har implementerat IAS 40 i sina 
årsredovisningar. För att få en annan syn på fastighetsvärdering kommer vi 
även att ta kontakt med en extern värderare på KPMG Bohlins AB. KPMG 
är en av de fyra största redovisningsbyråerna och figurerar frekvent i 
facktidskrifter inom ämnet externredovisning. Författarnas strävan är att 
belysa problemen ur olika synsätt, samt öka validiteten i uppsatsen. 
 
Enligt Holme (1997, s. 105) spelar urvalet av respondenter en stor roll. 
Genom att använda oss av personer som har de kunskaper om det fenomen 
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vi undersöker, ökar informationsinnehållet. Urvalet sker inte, med andra ord, 
slumpmässigt. 
 

 
1.6 Definitioner 
 
Anskaffningsvärde är det belopp som betalts för en tillgång vid 
anskaffningen eller det verkliga värdet av vad som erlagts på annat sätt vid 
anskaffningen (FAR, 2005 s. 1113). 
 
Förvaltningsfastigheter är fastigheter som innehas i syfte att generera 
hyresinkomster eller värdestegring eller en kombination av dessa (IAS 40:5). 
 
Materiella anläggningstillgångar är fysiska tillgångar som är avsedda att 
stadigvarande utnyttjas i verksamheten, inklusive för uthyrning (FAR, 2005 
s. 1113). 
 
Verkligt värde är det belopp till vilket en tillgång eller en skuld skulle 
kunna överlåtas mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och 
som har ett intresse av att transaktionen genomföras (FAR, 2005 s. 1113). 
 

 
1.7 Uppsatsens fortsatta uppbyggnad 

 
Kapitel 2 behandlar de metoder 
som varit av intresse för 
uppsatsen. Kapitlet inleds med 
författarnas vetenskapliga 
förhållningssätt. Skillnaderna 
mellan kvalitativa och 
kvantitativa studier kommer 
även det tas upp. Därefter tar vi 
upp forskningsansats, som 
sedan följs av författarnas 
datainsamling. Kapitlet avslutas 
med validitet och reliabilitet. 
 
 

METOD 
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I kapitel 3 presenterar vi teorier 
som har anknytning till vårt 
problemområde. Kapitlet 
kommer att inledas med 
redovisningsharmonisering, som 
sedan följs av kontinental och 
anglosaxisk tradition. 
Författarna kommer även att ta 
upp hur redovisningen av 
förvaltningsfastigheter såg ut 
före införandet av IAS 40 och 
skillnaden mellan redovisning 
enligt verkligt värde och 
anskaffningsvärde. Sedan 
avslutar vi med IASBs 
Föreställningsram. 
 
Kapitel 4 presenterar empiriskt 
undersökningsområde. Kapitlet 
inleds med de utvalda 
respondenterna och därefter 
redovisade intervjuer vi har haft 
med dem. 
 
I kapitel 5 knyts uppsatsen ihop 
med en analys. Här kommer vi 
att jämföra den teoretiska 
referensramen med de svar vi 
har fått från respondenterna. 
Därefter kommer vi även att titta 
på om det finns skillnader eller 
likheter mellan respondenternas 
svar. 
 
Kapitel 6 inleds med det vi har 
kommit fram till utifrån vår 
problemformulering och vårt 
syfte. Uppsatsen avslutas med 
ett förslag till fortsatt forskning. 

EMPIRISKT UNDERSÖKNINGSOMRÅDE 

ANALYS 

TEORETISKA REFERENSRAM 

SLUTSATSER 
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2. Metod 
  
I metodkapitlet kommer vi att redogöra för vårt vetenskapliga 
förhållningssätt och de metoder som uppsatsen bygger på. Därefter görs en 
beskrivning av hur informationen för uppsatsen insamlats. Slutligen görs en 
redogörelse över begreppen validitet och reliabilitet. 
 

 
2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
 
Vetenskapssynen domineras av två vetenskapliga perspektiv, vilka ser 
verkligheten ur två olika synsätt: positivism och hermeneutik. Positivismen 
går ut på det naturvetenskapliga forskningsidealet och betonar formalisering 
av begrepp och teorier, objektiva metoder samt empiriska observationer för 
att avgöra teoriers hållbarhet. Då objektiviteten är centrala förutsätts att 
forskaren kan utesluta sina personliga värderingar och åsikter (Holme & 
Solvang 1997, s.99 ff.). 
 
Hermeneutiken betonar betydelsen av tolkning och förståelse. Det centrala 
inom förhållningssättet är att forskaren studerar, tolkar och försöker förstå 
olika problem. Hermeneutisk forskning betonar vikten av att se till helheten. 
Genom att pendla mellan förförståelse och förståelse samt mellan del och 
helhet ökar forskaren förståelsen (ibid). 
 
Uppsatsarbetet strävar efter att öka förståelse kring värdering av 
förvaltningsfastigheter efter införandet av IAS 40. Till denna förståelse 
kommer vi ha med oss en förförståelse, det vill säga redan omfattade teorier, 
begrepp, värderingar i ljust av vilken vi tolkar texterna. Vår huvudsakliga 
tolkande forskningsmetod visar därmed på ett hermeneutiskt förhållningssätt. 
 

 
2.2 Val av metod 
 
Enligt Holme (1997 s.11) är metod ett redskap för att uppnå de målsättningar 
man har med sin forskning. Det skapar en förståelse för de förhållanden man 
vill undersöka. Man brukar skilja mellan två olika metodiska angreppssätt, 
kvantitativa och kvalitativa metoder. 
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2.2.1 Kvalitativa och kvantitativa metoder 
 
Kvalitativa metoder har ett förstående syfte. Denna metod är lämplig då 
forskaren vill förstå varför individen agerar på ett givet sätt, man finner 
djupare kunskaper bland färre undersökningsenheter. Syftet är inte att 
generalisera utan att förklara och förstå, vilket kan användas vid 
teoribildning. Dock kan man generalisera beroende på hur pass representativt 
urvalet är för totalpopulationen. Ett exempel är att få en djupare förståelse av 
det problem vi studerar. Metoden kännetecknas av närhet till den källa vi 
hämtar vår information från. Vad gäller kvantitativa metoder är de mer 
formaliserade och strukturerade. Den definierar vilka förhållanden som är av 
särskilt intresse utifrån den frågeställning vi valt. Uppläggning och planering 
kännetecknas av selektivitet och avstånd i förhållande till 
informationskällan. Enligt Holme (1997 s. 14) måste val av angreppssätt ta 
hänsyn till flera faktorer. Hur bra är angreppssättet anpassat till de 
frågeställningar vi arbetar med och vårt syfte? 
 
De olika metoderna har sina starka och svaga sidor. Det är därför väldigt 
viktigt att vi väljer den metod som passar vår typ av forskning bäst. Vi har 
valt att använda oss av en kvalitativ metod, som passar bäst för att tala om 
det problemområde som vi är engagerade i. Kvalitativa data har sin styrka i 
att de visar på totalsituationen. När man får en sådan helhetsbild möjliggör 
det en ökad förståelse för sociala processer och samband. Användning av 
kvalitativa metoder skapar en närkontakt till de undersökta enheterna och 
detta möjliggör en bättre uppfattning av den enskilde. Enligt Holme (1997, s. 
80) präglas kvalitativa studier även av flexibilitet. 
 

 
2.2.2 Forskningsansats 
 
Enligt Andersen (1998) finns det två forskningsansatser att gå när syftet är 
att producera kunskap om samhället eller mänskligt beteende. Den ena kallas 
för deduktion och den andra för induktion. Deduktion kallas även för 
bevisföringens väg och har sin utgångspunkt i generella principer varifrån 
slutsatser dras om enskilda händelser. Induktion kallas för upptäcktens väg 
och är motsatsen till deduktion. Induktion grundar sig i fallstudier för att 
beskriva det generella. Det finns även en tredje forskningsansats som 
karaktäriseras av växelverkan mellan teori och empiri. Forskningsansatsen 
kallas för abduktion. 
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Författarna kommer att söka information i den befintliga teorin och skapa 
därifrån ett nytt begreppssamband med logiska slutledningar från grundsatser 
eller av analytiska utsagor. Enligt Andersen (1998, s. 29) kännetecknar det 
den deduktiva ansatsen. I uppsatsarbetet kommer det deduktiva 
angreppssättet börja i den teoretiska referensramen där vi tar upp relevanta 
teorier för vårt problemområde, för att sedan tolka dem i empirikapitlet där 
data sammanställts. 
 

 
2.3 Datainsamling 
 
Forskare kan vid insamling av data använda sig av primär- eller 
sekundärdata. Primärdata är information som kommer direkt från källan och 
kan anpassas efter den undersökning som skall göras. De primärdata som är 
av intresse för vår undersökning är årsredovisningar, lagar, normer och 
intervjuer. Vid intervjuerna kommer vi att använda oss av ett frågeformulär 
som underlag när vi ställer frågor. Frågeformuläret kommer inte att användas 
till punkt och pricka då vi vill ha möjlighet att ställa följdfrågor och följa upp 
synpunkter som respondenterna har. Det är därför ingen av frågorna som är 
ledande formulerad (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2001 s. 83). 
Frågeformuläret kan man hitta i Bilaga 1.  
 
Aktuell forskningslitteratur är relevant för att få en bra orientering inom vårt 
problemområde, samt se hur andra forskare har angripit samma eller 
liknande problem. Information som kommer från tidigare undersökningar 
kallas för sekundärdata. Aktuella tidskrifter, dagstidningar, bibliotekets olika 
databaser, och Internet är några exempel på sekundärdata som vi kommer att 
använda oss av. Fördelen med sekundärdata jämfört med primärdata är att 
den dels är mindre kostsam, dels mer lättåtkomlig. Nackdelen med 
sekundärdata är att informationen är insamlat i ett annat syfte, vilket kan leda 
till att det har sammanställts på ett olämpligt sätt (ibid). 
 
Enligt Merriam (1994, s. 75) bör den forskning som skall göras ha sin 
utgångspunkt i tidigare forskning, eftersom syftet med den nya forskningen 
är att utvidga den befintliga kunskapen inom området. De forskare som är 
okunniga om tidigare forskningar och teorier riskerar att endast revidera 
tidigare forskning. 
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2.4 Validitet och reliabilitet 
 
Enligt Gunnarsson (2002) använder man sig av begreppen validitet och 
reliabilitet för att beskriva hur väl vår datainsamling har fungerat. God 
validitet och reliabilitet är en förutsättning för resultatet skall kunna 
generaliseras till att gälla även andra än de som är undersökta. 
 
Validitet mäter det den utger sig för att mäta. Enligt Holme & Solvang 
(1997, s. 165) är det därför viktigt att man lägger ner stor möda på att få fram 
så tillförlitliga mätmetoder som möjligt. Är den kunskap man kommer fram 
till användbar? Utan användbarhet är nyttan av kunskapen begränsad. Det 
finns två typer av validitet, inre och yttre. Den inre validiteten mäter hur bra 
resultatet stämmer överens med verkligheten och om forskaren verkligen 
mäter det som skall mätas i undersökningen. Yttre validitet innebär om 
undersökningens resultat går att tillämpa i andra situationer och därmed vara 
överförbar. Validiteten i uppsatsen kommer att säkerställas genom att olika 
typer av forskningslitteratur kommer att användas. Genom att göra 
jämförelser mellan olika litteratur kan man bekräfta om informationen är 
pålitlig och hur väl teorierna är etablerade. 
 
Reliabilitet, enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001, s. 40, 83), är när 
källan är fri från systematiska felvariationer. Till exempel kan vi lita på 
respondenternas svar? Vid intervjuer kan det förekomma att intervjuare och 
den som blir intervjuad kan påverka varandra. Ett sätt att minimera risken för 
detta är att respondenterna får intervjufrågorna före intervjutillfället, för att 
förbereda sig inför intervjun. Efteråt granskar respondenterna informationen 
för att stämma av att informationen har återgivits korrekt. För att vi ska 
uppnå en så hög reliabilitet som möjligt spelade vi in samtliga intervjuer 
samt förde anteckningar. 
 
Vid kvalitativ metod arbetar man kontinuerligt med validiteten och 
reliabiliteten under hela uppsatsen. Enligt Gunnarsson (2002) tar man hänsyn 
till hur man samlat in och bearbetat data. 
 

 
2.5 Källkritik 
 
Det är viktigt att ha distans och kritiskt granska insamling av källmaterial. 
De källor som vi har använt oss av är aktuella för att öka relevansen i 



 11

informationen, och det är viktigt att den är tillförlitlig. I den teoretiska 
referensramen utgörs den av litteratur, artiklar, lagtexter och standarder från 
FAR. Informationen som vi har utgått ifrån i standarder och lagtexter är av 
högsta tillförlitlighet. Lagtexter och standarder granskas mycket noggrant 
innan de publiceras. 
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3. Teoretisk referensram 
 
I detta kapitel redogör vi för den teoretiska litteratur som är väsentlig för 
den empiriska undersökning, som vi har gjort med utgångspunkt i våra 
frågeställningar. 
 

 
3.1 Redovisningsharmonisering 
 
Begreppen harmonisering brukar ofta skapa förvirring på grund av att den 
har många olika betydelser. Enligt Tay & Parker (1990) innebär 
harmonisering att arbeta fram en samling av redovisningslösningar utifrån 
några få tillgängliga metoder, med mål att uppnå harmoni. Harmonisering 
har till uppgift att eliminera skillnaderna och underlätta den internationella 
redovisningen.  
 
I takt med den ökade kritiken och internationaliseringen, har användare och 
utgivare av finansiell information påtalat behovet av en enhetlig 
normgivning. Harmonisering av redovisningsstandarder ses som ett viktigt 
steg för att underlätta för företag, detta på grund av att fler och fler länder 
involveras i den globala dagliga handeln. Även redovisningsprofessionen 
skulle tjäna stort på harmonisering som skulle underlätta och göra 
revisionsprocessen enklare och mindre tidskrävande (Nobes & Parker 2000). 
 
IASB delar ett problem med EU, nämligen att man arbetar mångkulturellt. 
Inom EU finns det flera olika kulturer med olika syn på redovisningens syfte 
och därmed på redovisningslösningar. EU ansåg sig kunna skapa en 
harmoniserad redovisning med vissa minimikrav och att kräva förklarande 
tilläggsupplysningar. Problemet är att processen fram till färdiga regler är så 
mödosamt. Detaljerade redovisningsstandarder ses som kostsamma och 
svåra att tillämpa i praktiken. Samtidigt kan principbaserade 
redovisningsstandarder lämna för mycket plats för individuella bedömningar 
för företag och revisorer och även komplicera jämförbarheten hos den 
finansiella informationen. EU sökte därför efter en ny strategi för det 
fortsatta harmoniseringsarbetet och vände sig till IASB. Ett principbeslut 
togs i Europaparlamentet att ge Kommissionen i uppdrag att ta fram 
regelverk som bygger på IASBs normer, vilket från och med 2005 skulle 
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vara tvingande för börsnoterande bolagen inom unionen (Artsberg 2004, s. 
139). 
 
Eftersom man inom EU har erfarenhet av kulturella traditioner skulle 
harmoniseringen ske genom klara redovisningsstandarder och vägledning för 
genomförande. Harmonisering har till uppgift att minska skillnaderna och 
underlätta den internationella redovisningen med gemensamma tolkningar 
och vägledningen för genomförande (ibid). 
 

 
3.2 Kontinental och anglosaxisk tradition 
 
Det finns skillnader som grundar sig i respektive redovisningstradition. De 
industrialiserade ländernas utveckling inom redovisningsområdet präglas av 
två huvudsakliga inriktningar, den anglosaxiska och den kontinentala 
redovisningstraditionen. Irland, USA, Holland, Storbritannien och de 
brittiska samväldesländerna är de som präglas av den anglosaxiska 
traditionen. Den kontinentala traditionen innefattar de andra västeuropeiska 
länderna men även Japan. Skillnaderna mellan redovisningstraditionerna har 
sitt ursprung i olika civilrättsliga traditioner. En annan bidragande orsak till 
skillnaderna mellan traditionerna är skillnader i ägarstruktur i de större 
företagen. I de länder som har den anglosaxiska traditionen har företagen 
haft större ägarspridning och i större omfattning varit börsnoterade. Dessa 
faktorer leder till högre krav på företagens externa redovisning. I den 
kontinentala traditionen däremot var det ofta staten, banker eller 
familjeintressen som hade ett viktigt ägarintresse (Smith, 2006 s. 67). 
 
Det som framförallt skiljer den kontinentala och den anglosaxiska 
traditionen åt är den huvudsakliga finansieringskällan. Enligt Artsberg 
(2005, s. 89) är det framförallt huruvida företaget är finansierat med 
aktiekapital eller upplånat kapital, det vill säga hur stor eget-kapital-
finansieringen är. I Sverige går redovisningsanpassningen mot ett 
anglosaxiskt synsätt där tidigare koppling mellan redovisning och 
beskattning kommer att frångås.  
 

 
3.2.1 Kontinental tradition 
 
Den kontinentala civilrättsliga traditionen har sin grund på nedskrivna lagar. 
Bolagsrätten ingår i de civilrättsliga reglerna vilket har lett till att 
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redovisningen har kommit att regleras där. Kopplingen till 
skattelagstiftningen har starkt influerat bolagsrätten under 1900-talet. Den 
kontinentala traditionen är betydligt mer reglerad i lag än den anglosaxiska. 
Främst vad gäller formen av redovisningshandlingarna, benämningar på 
poster och ordningsföljder i balans- och resultaträkningar. När det däremot 
gäller värderingsfrågor har utvecklingen varit den motsatta. I de länder som 
tillhör den kontinentala traditionen har värderingsfrågorna inte reglerats i 
lagstiftningen. Civillagstiftningen har i vissa fall angett högsta tillåtna 
tillgångsvärden och skattelagstiftningen har angett lägsta tillåtna värden. 
Eftersom företagen oftast valt de lägsta tillåtna värden för att skjuta på sina 
skattebetalningar, har skattereglerna i praktiken kommit att styra de 
värderingar som tillämpas i redovisningen. Tyskland är ett exempel på ett 
land som tillämpar kontinental tradition där de helt saknar 
rekommendationer, och regleringen av redovisningen (Smith, 2006 s. 68). 
 

 
3.2.2 Anglosaxisk tradition 
 
Den anglosaxiska civilrättsliga traditionen kan spåras ända till början av 1000-
talet. Traditionen bygger i mycket liten utsträckning på nedskrivna lagar utan 
byggs istället på sedvanerätt som har sin grund i civilrätten. Det innebär att 
redovisningens innehåll istället styrs av fastställda rekommendationer som 
utvecklas av redovisningsprofessionerna i de olika länderna. Storbritannien är 
ett bra exempel på ett land som av tradition haft få redovisningsregler i lagen. 
Reglerna har i huvudsak varit begränsade till krav på uppställningsformen för 
resultat- och balansräkningarna. Den anglosaxiska traditionen har en 
principiell syn på vad en riktig redovisning innebär. Enligt denna tradition är 
detta en redovisning som är true and fair. Enligt Riahi-Belkaoui (2004, s. 
252) kan inte true and fair användas som bas för att utveckla en 
redovisningsteori. Orsaken är att true and fair bedöms som subjektivt och 
tvetydigt. 
 
Den anglosaxiska traditionen saknar koppling mellan redovisning och 
beskattning vilket innebär att redovisningen kan skilja sig från deklarationen. 
Enligt Smith (2006, s. 69) anses den anglosaxiska redovisningen dock vara 
mer informativ och öppen än den kontinentala, eftersom man har en mindre 
försiktig redovisning. 
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3.3 Redovisning av förvaltningsfastigheter före 
införandet av IAS 40 
 
Före införandet av IAS 40 var det Årsredovisningslagen (ÅRL) och RR 24 
som styrde hur de svenska fastighetsbolagen skulle redovisa sina 
förvaltningsfastigheter.  
 

 
3.3.1 Årsredovisningslagen 
 
ÅRL började gälla 1995 och innehöll bestämmelser om hur man skulle 
upprätta en årsredovisning, koncernredovisning och delårsrapport. Enligt 
ÅRL betraktas en omsättningstillgång om den innehas tillfälligt och 
förväntas bli realiserad inom tolv månader räknat från balansdagen. Om man 
avser att inneha tillgången mer än ett år betraktas den som en 
anläggningstillgång. En förvaltningsfastighet ses som en anläggningstillgång 
av den orsaken att man innehar den i mer än ett år. Dessutom skall en 
anläggningstillgång redovisas till anskaffningsvärde (FAR 2002).   
 

 
3.3.2 Redovisningsrådets rekommendation  
 
Sverige har ett antal normsättare och Redovisningsrådet är en av de främsta 
för de börsnoterade moderbolagen. Redovisningsrådet är sammansatt av ett 
antal branschorganisationer som är medlemmar och har som uppdrag att ge 
rekommendationer i redovisningsfrågor. Rådets rekommendationer utformas 
med utgångspunkt från IAS, i och med att svenskt näringsliv är till stora 
delar internationellt. De ska även främja utvecklingen av god 
redovisningssed. Avvikelser får endast förekomma om det finns hinder enligt 
svensk lag eller om det finns andra starka skäl (Lönnqvist, 2006 s. 22). 
 
RR 24 är en av Redovisningsrådets rekommendationer som berör 
redovisning av förvaltningsfastigheter. Rekommendationen infördes den 1 
januari 2003 och syftet med denna rekommendation är att ange hur 
förvaltningsfastigheter skall behandlas i redovisningen och vilka 
upplysningar som ska lämnas (RR 24: 1). 
 
I RR 24 definieras förvaltningsfastigheter som fastigheter som innehas i 
syfte att generera hyresinkomster, värdestegring eller en kombination av 
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båda. Av rekommendationen framgår vidare att förvaltningsfastigheter skall 
redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar, 
eventuell nedskrivning samt med tillägg för eventuell uppskrivning (Balans 
nr 5 2004). 
 
RR 24 är baserad på IAS 40. IAS 40 ger företaget ett val mellan att värdera 
förvaltningsfastigheterna i balansräkningen till verkligt värden eller till 
anskaffningsvärden med avdrag för avskrivningar. ÅRL tillåter inte att 
fastigheter värderas till verkligt värde i balansräkningen. De avsnitt i IAS 40 
som förutsätter att företag valt alternativet med verkligt värde saknar därför 
motsvarighet i RR 24. I jämförelse med IAS 40 skiljer även RR 24 på 
förvaltningsfastigheter och rörelsefastigheter (RR 24: 7). 
 

 
3.3.3 Föreningen Auktoriserade Revisorer 
 
Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) är en intresseförening för 
auktoriserade revisorer och har deltagit aktivt i normbildningen kring 
redovisning och revision. FAR har en överenskommelse med 
Redovisningsrådet att utfärdade rekommendationer och förslag gäller tills att 
Redovisningsrådet har hunnit behandlad motsvarande delområde (Lönnqvist, 
2006 s. 23). 
 
Enligt FAR (2002, s. 770 ff.) skall en materiell anläggningstillgång redovisas 
som en tillgång i balansräkningen, om den framtida ekonomiska nyttan 
kommer företaget till del. Anskaffningsvärdet för tillgångar kan på så sätt 
beräknas på ett tillförlitligt sätt. Vidare skall en materiell anläggningstillgång 
periodiseras enligt en systematisk plan över tillgångens nyttjandeperiod. 
Avskrivningsmetoden skall återspegla hur tillgångens värde för företaget 
successivt förbrukas och periodavskrivningar skall redovisas som kostnad i 
resultaträkningen.  
 

 
3.4 IAS 40 Förvaltningsfastigheter 
 
Tillämpning av standarden IAS 40 innebär att alla noterade företag från den 
1 januari 2005 skall upprätta sina koncernredovisningar i enlighet med de 
standarder som utfärdats av IASB. Syftet med denna standard är att ange hur 
förvaltningsfastigheter ska behandlas i redovisningen samt vilka 
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upplysningar som krävs för beräkning av verkligt värde och huruvida 
värderingen är gjort av en oberoende värderingsman eller inte.  
 
Med förvaltningsfastigheter avses fastigheter som innehas i syfte att generera 
hyresinkomster, värdestegring eller en kombination av båda (IAS 40: 5). Ett 
företag skall redovisa förvaltningsfastigheter antingen till verkligt värde eller 
till anskaffningsvärde efter avdrag för avskrivningar och eventuella 
nedskrivningar. Företaget ska även ta med kriterier för att skilja 
förvaltningsfastigheter från rörelsefastigheter. 
 
Redovisning i balansräkningen sker om en förvaltningsfastighet skall 
redovisas som en tillgång. Enligt IAS 40:16 är det endast om 
anskaffningsvärdet på förvaltningsfastigheten kan beräknas på ett 
tillförlitligt sätt och att de framtida ekonomiska fördelar som är förknippade 
med förvaltningsfastigheten kommer komma företaget till del. 
 

 
3.4.1 Redovisning till verkligt värde 
 
Enligt ett av alternativen i IAS 40 skall förvaltningsfastigheter värderas till 
verkligt värde, enligt verkligt-värde-metoden. Redovisning till verkligt värde 
innebär enligt standarden IAS 40: 
 

Det belopp till vilken en tillgång skulle kunna överlåtas mellan 
kunniga parter som är oberoende av varandra och som har ett intresse 
av att transaktionen genomföras. 

 
I detta sammanhang innebär ”kunniga” att både den intresserade köparen och 
säljaren är rimligt informerade om den aktuella fastigheten, dess nuvarande 
och möjliga användningsområde och om marknadsvillkoren på balansdagen.  
 
När verkligt värde tillämpas som värderingsprincip, skall samtliga 
förvaltningsfastigheter värderas till verkligt värde. Om det är omöjligt att 
fastställa ett verkligt värde värderar man dem enligt 
anskaffningsvärdemetoden. Oavsett vilken värderingsprincip som tillämpas 
skall företaget lämna upplysning om det, även om värderingarna har gjorts 
av oberoende värderingsmän (Balans nr 8, 2001). 
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Det verkliga värdet redovisas i balansräkningen, medan värdeförändringen 
från föregående period blir en del av resultatet. När det uppstår en vinst eller 
förlust skall det redovisas i resultaträkningen för den perioden. Denna 
värdeförändring ska utgöras av skillnaden mellan försäljningspris och senast 
redovisat värde (ibid). 
 
Det verkliga värdet skall återspegla marknadsvillkoren på balansdagen. 
Standarden betonar även att verkligt värde skall återspegla kunskaper och 
bedömningar hos aktörer på marknaden. 
 
Enligt Lind (2004) uppmuntrar IAS 40 fastighetsförvaltningsföretag att 
använda sig av externa värderare vid värdering till verkligt värde. Det är 
dock inget krav vilket har lett till att företagen, som i det här fallet, använder 
sig av externa värderare i olika grad. Beroende på intern eller extern 
värdering kan det ge effekter på den slutliga värderingen och därmed även på 
de finansiella rapporterna.  
 
Enligt punkten 46 erhåller man även verkligt värde från aktuella priser på en 
aktiv marknad för likartade fastigheter. Följande metoder kan tillämpas vid 
värdering till verkligt värde: 
 

a) Man utgår ifrån aktuella priser på en aktiv marknad för 
fastigheter av annat slag, och justerar värderingen med hänsyn 
till olikheterna mellan dessa fastigheter och företagets egna 
fastigheter 

b) Man utgår ifrån senaste priser för liknade fastigheter på mindre 
aktiva marknader, och justerar värderingen med hänsyn till 
förändringar som skett sedan dessa transaktioner inträffades till 
exempel med hjälp av ett fastighetsprisindex. 

 
De ovanstående alternativen kan leda till olika bedömningar av 
förvaltningsfastighetens verkliga värde. Företaget måste därför göra en 
analys av orsakerna till dessa skillnader i bedömning enligt punkt 47. 
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3.4.2 Redovisning till anskaffningsvärde 
 
Redovisning till anskaffningsvärde innebär enligt standarden IAS 40:5:  
 

Det belopp i likvida medel som erläggs eller det verkliga värdet för 
annan ersättning som lämnas vid förvärv av en tillgång vid 
tidpunkten för dess förvärv eller uppförande, eller i tillämpliga fall, 
det belopp som hänförs till denna tillgång vid första 
redovisningstillfället i enlighet med de särskilda kraven i andra 
standarder, exempelvis IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar. 
 

Enligt IAS 40:21 tas en förvaltningsfastighet vid förvärvet upp till 
anskaffningsvärde. Transaktionskostnader skall även de inräknas i 
värderingsprincipen. Exempel på kostnader som är direkt hänförliga till ett 
inköp är kostnader för juridiska tjänster, stämpelskatter och andra 
transaktionskostnader. Anskaffningsvärdet för en förvaltningsfastighet som 
ägaren själv låtit uppföra utgörs av kostnaderna vid den tidpunkt då alla 
arbeten slutförts.  
 
Enligt anskaffningsvärdemetoden tillämpas IAS 8 på alla byten av 
redovisningsprinciper som sker när ett företag tillämpar denna standard 
första gången och väljer att tillämpa en metod som bygger på 
anskaffningsvärde. Effekten av ett byte av redovisningsprincip innefattar 
omklassificering av eventuella belopp som har tagits upp under rubriken 
omvärderingsreserv avseende förvaltningsfastigheter (IAS 40:83). 
 
Om företaget väljer att värdera sina förvaltningsfastigheter till 
anskaffningsvärde efter avdrag för avskrivningar och eventuella 
nedskrivningar, sker redovisningen enligt anskaffningsvärdemetoden i IAS 
16 - Materiella Anläggningstillgångar. Företaget måste dock lämna 
upplysning om förvaltningsfastigheternas verkliga värde. 
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Figur 3.4.2.1 Redovisning av förvaltningsfastigheter enligt IAS 40. Källa: Författarnas 
egen bearbetning 
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3.5 IASBs Föreställningsram 
 
Det finns ett behov av enhetliga redovisningsregler. De skäl som anges för 
att harmonisera redovisningen är framförallt att de globala 
kapitalmarknaderna kräver jämförbara redovisningar. International 
Accounting Standard Board (IASB), tidigare International Accounting 
Standard Committee (IASC), är en internationell privat organisation som 
sedan 1973 arbetar för att förbättra och harmonisera världens redovisning 
(Lönnqvist, 2006 s. 20).  
 
IASB har ingen formell makt att tvinga företagen att följa de regler man 
fastställer. IASBs inflytande bygger på att regelverket är känt och accepterat 
som välgrundade normer bland investerare, revisorer och andra aktörer på 
kapitalmarknaden. Ju större acceptans IASB får, ju större blir trycket på 
företagen att styrka kvalitén i årsredovisningarna genom att följa reglerna 
från IASB. Reglerna från IASB publiceras under IAS och IFRS, och anses 
ligga närmast den anglosaxiska redovisningen (ibid). 
 
Enligt IASB kan harmonisering uppnås genom att sätta fokus på upprättande 
och utformning av finansiella rapporter. Avsikten med finansiella rapporter 
är att förse olika intressenter med information. Exempel på intressenter är 
anställda, långivare, leverantörer, kunder och statliga myndigheter. Enligt 
Artsberg (2005, s.136) hjälper man investeraren till ekonomiskt 
beslutsfattande enligt god redovisningssed. God redovisningssed innebär att 
man följer lagen, praxis och rekommendationer samt de 
redovisningsprinciper som anges i lagen. 
 
Föreställningsramen har följande delar: 

• Syftet med de finansiella rapporterna 
• De kvalitativa egenskaper som är avgörande för användbarhet av 

den information som lämnas i de finansiella rapporterna. 
 
Det är viktigt att finansiella rapporter upprättas enligt periodiseringsprinciper 
för att uppnå sina syften. Avsikten är att händelser bokförs när de inträffar 
och redovisas i rapporterna till den period de tillhör. 
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3.5.1 Kvalitativa egenskaper 
 
Med utgångspunkt i intressenters informationsbehov har man formulerat 
kvalitativa egenskaper som ger riktlinjer för hur redovisningen skall 
utformas. De fyra viktigaste egenskaperna är relevans, begriplighet, 
tillförlitlighet och jämförbarhet. 
 

 
3.5.1.1 Relevans 
 
Huvudkriteriet är att informationen skall vara relevant, det vill säga 
användbar för beslut och den ska kunna förse beslutsfattaren med något som 
denne inte hade kännedom om. Enligt Riahi-Belkaoui (2004 s. 186) är 
redovisningsinformation relevant när den kan påverka användarnas 
beslutfattande, genom utvärdering av historiska händelser, bedömning av 
nuvarande förhållanden eller skattning av framtiden. IASB menar att den 
framåt- och tillbakablickande rollen hänger ihop eftersom information om 
tidigare händelser är viktiga för att skatta framtida händelser genom 
prognoser. Ett exempel på detta är de prognoser som investeraren på 
aktiemarknaden gör, vilka i sin tur ligger till grund för deras köp- och 
säljbeslut. Redovisningsdata kan även användas för en kontroll av 
riktigheten i tidigare prognoser, och den kontrollen kan i sin tur påverka 
efterföljande prognoser och beslut. 
 

 
3.5.1.2 Begriplighet 
 
Enligt Riahi-Belkaoui (2004, s.108) har IASB två minimikrav för att 
redovisningen skall betraktas som relevant. De kraven är begriplighet och 
aktualitet. Det första kriteriet, begriplighet, innebär att mottagaren förstår 
innebörden av informationen som mestadels beror på mottagarens 
förkunskaper. Information som kan vara för komplex för vissa användare 
skall inte uteslutas bara av den anledningen om den är relevant för 
beslutsfattandet. Det andra kriteriet, aktualitet, innebär att externa rapporter 
inte bör ges ut allt för långt efter redovisningsperiodens slut eller med allt för 
stora intervall om de skall få någon effekt på användarens beslut. 
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3.5.1.3 Tillförlitlighet 
 
Vidare skall information vara tillförlitligt. Användaren måste kunna lita på 
att redovisningsinformation inte är felaktig eller vinklad på något sätt. Enligt 
IASB innehåller tillförlitlighet en rad egenskaper för att förtydliga vad som 
betraktas som tillförlitlig information. Den första egenskapen är korrekt bild 
och har att göra med validitet, det vill säga att företaget mäter det de avser att 
mäta. En andra egenskap som skall ge tillförlitlig information är neutralitet. 
Redovisningsinformationen får inte vara vinklad på ett sådant sätt att man 
medvetet påverkar användaren i en viss riktning. Dessutom är det viktigt att 
redovisningsinformationen är fullständig, annars finns risk för att den 
information som visas blir vilseledande. Slutligen räknas försiktighet som ett 
kriterium för tillförlitlighet. Tillgångar/intäkter ska inte övervärderas och 
skulder/kostnader ska inte undersvärderas (Riahi-Belkaoui, 2004 s. 186). 
 

 
3.5.1.4 Jämförbarhet 
 
Vidare skall informationen vara jämförbar. Det finns två aspekter på 
jämförbarhet, den ena aspekten avser jämförbarhet mellan företag och den 
andra avser jämförbarhet över tiden i ett företag. Enligt Lönnqvist (2006, s. 
31) skall investeraren till exempel på aktiemarknaden kunna välja mellan 
aktier i olika företag med utgångspunkt att redovisningsmåtten är 
jämförbara. Lika händelser och tillstånd skall redovisas på samma sätt, och 
därför måste det finnas enhetliga regler. Vad gäller jämförbarhet över tiden 
visar man vilken effekt förändringen har på företagets resultat/ställning, och 
att man räknar om jämförelsebelopp för tidigare år. 
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Figur 3.5.1.5 Redovisningens kvalitativa egenskaper. Källa: Författarnas egen 
bearbetning 
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4. Empiri 
 
I detta kapitel kommer vi att presentera de respondenter som har deltagit i 
vår undersökning och redovisa deras svar. Empirin är uppdelad i fyra delar 
där tre fastighetsbolag och en revisor behandlas var för sig. Genom 
intervjuerna fick vi en djupare förståelse för redovisnings- och 
värderingsfrågor anknutna till IAS 40.  
 

 
4.1 Fastighetsbolag A 
 
Med hänsyn till det utvalda förvaltningsföretagets önskan, kommer vi inte att 
namnge företaget eller respondenten. Respondenten kommer att benämnas A 
inom varje kategori för att man skall kunna följa vad de har sagt. 
 
4.1.2 Intervju med Respondenten A 
 
Respondent A arbetar som ekonomichef och vi träffade denne på dennes 
huvudkontor i Göteborg. Vid vår intervju använde vi ett frågeformulär (se 
bilaga 1), men det användes inte till punkt och pricka. Orsaken var att vi ville 
få en möjlighet att ställa följdfrågor och följa upp eventuella synpunkter som 
Respondent A hade. 
 
Respondent A tycker att internvärderare har bättre kännedom och kunskap 
om deras fastigheter. Utifrån den kunskapen kan internvärderare sätta ett rätt 
värde. Nackdelen med att enbart värdera fastigheter internt är att man skaffar 
mindre förtroende för utomstående.  
 
Nackdelen med att enbart värdera fastigheterna externt förklarar A att 
externvärderare inte känner till deras fastigheter lika bra som dem. Fördelen 
ligger i att externvärderare är oberoende värderingsmän som kan 
åstadkomma förtroende för andra intressenter. Det innebär att bolaget får en 
kvalitetsstämpel på sin värdering, det vill säga en bekräftelse på att det är 
korrekt. 
 
Om de finansiella rapporterna har blivit mer rättvisande eller missvisande i 
och med införandet av IAS 40, tyckte inte A att det skett någon större 
förändring. A understryker att det har blivit mer rättvisande, eftersom 
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information har givits förut. Innan de införde IAS 40 så redovisade de flesta 
noterade bolagen till marknadsvärde, verkligt värde, på sina fastigheter, fast 
de tog inte med det i redovisningen. Vidare påpekar respondenten att de som 
inte är insatta i hur regelverket har förändrats har påverkats mest. De kan 
misstolka regelverket och utifrån ett antal antagande få fram subjektiva 
bedömningar.  
 
IAS 40 har internationellt sett medfört att harmoniseringen ökat mellan 
länderna, då alla länder följer samma redovisningsstandard. Respondenten 
tycker att det är en fördel. Vidare menar respondenten att man kan 
ifrågasätta om det är verkligt värde som är bäst eller om det är 
anskaffningsvärde som man skulle ha haft ”overall”. 
 
När vi undrade vilka fördelar det finns med att värdera materiella 
anläggningstillgångar till verkligt värde, förklarar A att en fördel är att 
redovisa det verkliga värdet men att inte ta upp det i redovisningen. 
Nackdelar med att värdera materiella anläggningstillgångar till verkligt värde 
är som A nämnde tidigare, de som inte har satt sig in i hur det nya 
regelverket fungerar. Respondenten poängterar att det fortfarande är lite så 
nu. I de flesta fastighetsbolagsrapporter har vinsterna ökat jätte mycket, fast 
när man tittar på vinsten står den som orealiserad värdeförändring.  
 
Användningen av verkligt värde har påverkat fastighetsförvaltningens 
kapital och vinst positivt. Fastighetsvärdena har ökat under den perioden A 
har använt sig av den. Vidare har respondenten än så länge inte sett 
fastighetsvärdena gå ner och det kan även förekomma.  
 
Respondentens synpunkter på harmonisering av redovisning enligt IASBs 
normer, är att det är bra. A menar att om alla redovisar på samma sätt blir det 
mycket lättare att analysera ett annat bolag. Enligt denne är det en fördel och 
det hjälper även intressenter att investera i andra länder också. 
 
Respondent A var tveksam ifall jämförbarheten mellan företagen i branschen 
hade ökat. Internationellt har en ökning skett och det beror enligt A på att det 
var många länder redan innan som använde sig av verkligt värde. 
 
Uppdatering av fastighetsbeståndet bör enligt A uppdateras vid varje 
bokslutstillfälle. För att ge en rättvisande bild som möjligt ska man redovisa 
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varje dag så fort någonting händer eller om någon flyttar ut. Vidare berättar 
A att man måste ta ställning till hur lång tid det tar att hyra ut och vad 
fastigheten kostar.  
 
Något vi undrade över var om volatilitet kan vålla problem. En del 
investerare får bra avkastningar medan andra får dåliga. Om man tittar på 
aktieägarna tror inte A att det finns något noterat bolag som delar ut 
orealiserade vinster på fastigheten. Själva utdelningspolicyn hos de flesta 
förvaltningsbolag är relaterad till förvaltningsresultatet, där man inte tar 
hänsyn till verkligt värde. A menar att den inte är realiserad och inte kan leda 
till större utdelning. Om det inte finns pengar måste du sälja fastigheterna för 
att kunna dela ut pengarna. Kassaflödet påverkas inte av detta menar A.  
 

 
4.2 Vasakronan AB 
 
Vasakronan AB (2007) är ett av de ledande fastighetsbolagen i Sverige. 
Deras affärsidé är att erbjuda attraktiva kontorslokaler med kundanpassade 
tjänster i svenska storstadsregioner. En närmare beskrivning av 
fastighetsbolagen finns att tillgå i bilaga 2. 
 

 
4.2.1 Intervju med Åsa Lider 
 
Åsa Lider jobbar som analyschef på avdelningen Analys och Värdering på 
Vasakronan AB i Stockholm. Intervjun med henne gjordes via telefon efter 
det att vi skickat intervjufrågorna till henne. 
 
Åsa tycker att fördelarna med att värdera fastigheter internt är att de kan sina 
fastigheter utan och innan samt deras svagheter och styrkor. Det finns en risk 
att marknaden känner till för många svagheter och därför ”straffar” deras 
fastigheter för hårt tycker hon. Vidare påpekar Åsa att det finns ett 
trovärdighetsproblem. Sätter fastighetsbolagen de värden vi vill ha undrar 
hon.  
 
Enligt Åsa finns det inte några nackdelar. De värderar externt och internt två 
gånger per år. Hon tror inte att de skulle ha haft en annan värdeutveckling 
om de till exempel skulle värdera externt fyra gånger per år, däremot om de 
skulle ha värderat internt fyra gånger per år. Hon fortsätter att berätta att 
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värderingsföretagen är tveksamma till att värdera fyra gånger per år. Vid Q11 
respektive Q3 är det oftast endast justeringar på grund av förändringar i 
kontraktsportföljen och det hanterar de bäst internt. Vid externvärdering gör 
man det två gånger per år. Enligt Åsa hinner marknadsförändringarna bli mer 
påtagliga och utgör ett bättre underlag för justeringar. 
 

 
4.3 Wallenstam AB 
 
Wallenstam AB (2007) är idag ett renodlat fastighetsbolag med cirka 300 
fastigheter i de tre storstadsregionerna Göteborg, Stockholm och 
Helsingborg. Bolaget ägnar sig åt att förvärva, förvalta, förädla och försälja 
fastigheter. En närmare beskrivning av fastighetsbolagen finns att tillgå i 
bilaga 2. 
 

 
4.3.1 Intervju med Marie Ideström 
 
Marie Ideström är ekonomidirektör på Wallenstam AB. I samförstånd med 
respondenten kom vi fram till att genomföra intervjun via e-post. Fördelen 
med att skicka intervjufrågor via e-mail är ingen intervjueffekt från 
intervjuaren till respondenten och tvärtom, och att det är användbart för 
frågor med långa svar.  
 
Marie tycker att fördelarna med att värdera fastigheter internt överväger. 
Enligt Marie har de en god kännedom om sina fastigheter. De gör även 
många transaktioner och menar att detta har lett till deras höga kompetens 
inom området. En eventuell nackdel som Marie understryker är tappat 
förtroende från marknaden. De har inte upplevt detta, med tanke på att det är 
revisorer som granskar värderingarna. Vidare ser Marie inga uppenbara 
fördelar med externa värderingar. Det är ytterst sällan de kommer fram till 
andra värden än vad de externa värderarna har gjort. De har även en egen 
avdelning som arbetar med fastighetsaffärer/värderingar.  
 
I och med införandet av IAS 40 anser Marie att de finansiella rapporterna 
bättre speglar koncernens värde. På Wallenstam har de valt att uppdatera 
fastighetsbeståndets värde kvartalsvis för att det ska ge en rättvisande bild. 
Hon tycker att det känns rätt för dem. Marie uppfattar det även som positivt 
                                                           
1 Q1 = kvartal 
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att jämförbarheten har ökat något mellan företagen i branschen, men tror 
dock att det är en lång väg kvar. 
  
En fördel med att värdera till verkligt värde är att det bättre speglar 
företagets riktiga ställning, och en nackdel är att resultatet blir mer volatilt, 
det vill säga värdeförändringar redovisas direkt i eget kapital. Marie menar 
att det tar bort fokus från den löpande verksamheten när värderingsposten är 
stor.  
 
Övriga åsikter kring IAS 40 är att definitionen av rörelsefastighet stökar till 
det för dem. Enligt Marie betraktar de alla fastigheter som 
förvaltningsfastigheter även om de använder dem själva. Hon menar att när 
de tvingas redovisa en del som rörelsefastigheter enligt IAS 16, leder det till 
ökad administration till ingen nytta. 
 

 
4.4 KPMG Bohlins AB 
 
KPMG Bohlins AB (2007) erbjuder branschspecifika och kvalificerade 
tjänster inom revision, skatt och rådgivning. I Sverige har KPMG 1 500 
medarbetare på 60 orter runtom i landet som verkar inom fem 
affärsområden: revision av stora företag, ägarledda - revision och 
rådgivning, skatt, financial advisory services och risk advisory services. 
 

 
4.4.1 Intervju med Bo Nordlund 
 
Bo Nordlund jobbar som auktoriserad revisor vid KPMG i Arvika, och är en 
av deras främsta specialister inom fastighetsredovisning. Han forskar även 
inom företagsekonomi vid KTH i Stockholm. 2003 fick Bo CH Witts pris för 
bästa artikel i Balans, som är de svenska revisorernas mest ansedda tidskrift. 
Telefonintervjun har spelats in för att kunna återspegla respondentens svar så 
korrekt som möjligt. 
 
Bo anser att fördelarna med att värdera fastighetsbolag internt är att man har 
bättre kännedom om fastigheten. Han menar att fastighetsvärderare har en 
stark koppling till företaget i form av ett bonusavtal. De som värderar externt 
har inte en koppling till företaget, och därmed en sämre insyn i bolaget. 
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Enligt Bo är det en klar fördel att ha en extern värderare. De upplevs som 
mer oberoende av företaget. En nackdel enligt honom är att extern värderare 
inte har samma detaljkännedom som intern värderare. 
 
Vidare anser han att de finansiella rapporterna är mer rättvisande i och med 
införandet av IAS 40. Balansräkningen återspeglar tillgångarnas aktuella 
värde vad gäller företagets eget kapital och vinst. Dessutom är fastigheter 
långlivade, utsätts för inflation och konjunkturer. Gamla anskaffningar blir 
med andra ord omoderna och irrelevanta i redovisningssammanhang. Vad 
gäller resultaträkningen blir det tvärtom vad gäller resultatförändringar. Det 
blir snabbt stora belopp som är behäftade med stora osäkerheter vad gäller 
resultatpåverkan från år till år. 
 
Fördelar med att värdera materiella anläggningstillgångar till verkligt värde 
är att vi får en mer korrekt företagsmassa till verkligt värde, enligt Bo. De 
nackdelar som finns är att fastigheter är svåra och av betydande 
säkerhetsintervall. Det kan ses som osäkerhetsintervall av exakta värden då 
företagsvärderare kan ha olika uppfattningar. Användningen av verkligt 
värde i balansräkningen ledde till att soliditeten ökade från 28 till ca 40 % 
mellan åren 2004 och 2005, en ökning som skedde på grund av 
redovisningsregeln. Bo berätta även att en stor ökning av eget kapital och 
vinster har skett, samt att avskrivningar har slopats. Bo understryker också 
att vi befinner oss i en period där konjunkturen är god. 
 
Vad gäller synpunkter på harmonisering av redovisning enligt IASBs normer 
berättar Bo att IFRS är ett principbaserat regelverk, och inte regelbaserade 
regler. Han menar att vi har en öppen skrivning av reglerna som vilar på 
principer. Principbaserad ansats erbjuder generella riktlinjer snarare än att 
skapa detaljerade regelverk. Det gör reglerna svårtolkande, med tanke på att 
paragrafer är regelbaserade. Fastighetsbranschen har valt samma metod vad 
gäller harmonisering mot IFRS, men problematiken ligger i hur siffrorna har 
bearbetas in till resultat- och balansräkningen. Vid värdering till verkligt 
värde redovisar fastighetsbolagen på olika sätt än det som syns i resultat- och 
balansräkningen. 
 
Jämförbarheten har ökat tycker han om man inte ifrågasätter hur siffrorna 
har kommit fram, det vill säga besluten bakom och presentationen av 
siffrorna. De flesta bolag har valt fair value metoden, vilken är en metod som 
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de flesta bolag i Europa använder. Det har lett till samma värdering vad 
gäller verkligt värde i balansräkningen. De som är i minoritet använder sig 
av cost value metoden för att det är lättare att räkna om för att det ska bli 
jämförbart. 
 
Bo tycker att man ska uppdatera fastighetsbeståndet åtminstone varje år. Ifall 
en indikation på att någon förändring skulle ha skett i deras fastigheter, gör 
man en omvärdering i en delårsrapport. Det görs varje år. 
 
I övrigt tycker Bo att volitativa resultat leder till häftiga resultateffekter på 
eget kapital, om man har valt fair value metoden. Om fastighetsvärdet har 
ökat, blir det en positiv bild i resultat- och balansräkningen. Det blir 
volitativa rapporter om regler används som de ska och inga 
utjämningseffekter. Förändringar slår med andra ord direkt på rapporterna. 
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5. Analys 
 
I analysen knyter vi samman det vi har redogjort för i vår teoretiska 
referensram, med resultatet från den empiriska undersökningen. 
 
Enligt Tay & Parker (1990) innebär begreppen harmonisering att arbeta 
fram en samling av redovisningslösningar utifrån några få tillgängliga 
metoder, med mål att uppnå harmoni. Harmonisering har kommit till stånd 
genom en global önskan att uppnå likformighet och eliminera skillnader som 
finns. För att åstadkomma en fungerande inre marknad som främjar tillväxt 
och sysselsättning krävs att de noterande bolagen tillämpar samma 
redovisningsregler. Denna önskan konkretiseras genom, av IASB, utgivna 
standards och det arbete som utförs för att få fram till stånd ett gemensamt 
ramverk. IAS 40 är en produkt av harmoniseringen av traditionerna.  
 
Efter att ha intervjuat tre fastighetsbolag och en revisor kan vi urskilja både 
likheter och olikheter. Analysen är disponerad utifrån de fyra 
forskningsfrågorna. Genom att koppla empirin till den teoretiska 
referensramen ämnar vi komma till intressanta slutsatser. 
 

 
Vilka problem har fastighetsbolagen upplevt vid 
införandet av standarden IAS 40?  
 
IAS 40 ger fastighetsbolagen ett val mellan att värdera 
förvaltningsfastigheterna i balansräkningen till verkligt värde eller till 
anskaffningsvärde. Problematiken med IAS 40 är just att standarden ger 
utrymme för egna tolkningar av punkterna, och gör att företag tolkar 
normerna på olika sätt. Standarden var tänkt att enbart tillåta verkligt värde 
vid värdering av förvaltningsfastigheter, men problematiken ligger i hur en 
fastighet utgör en förvaltningsfastighet eller inte. För att göra en korrekt 
bedömning använder sig företagen utav ett antal fastställda kriterier, detta för 
att kunna tillämpa definitionen av en förvaltningsfastighet. Det är därför 
verkligt värde ses som mer subjektivt och volatilt än anskaffningsvärde. 
Respondent A var inne på samma spår och påpekade att de som inte är 
insatta i hur regelverket har förändrats kan utifrån ett antal antagande lätt 
misstolka och få fram subjektiva bedömningar.    
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Fastighetsförvaltandeföretag har även upplevt problem vid införandet av 
rekommendation på grund av att värderingsprincipen är kostsamma och 
tidskrävande att ta fram. Verkligt värde kräver detaljerande upplysningar för 
att öka transparens i årsredovisningar. En hög grad av transparens gör att det 
blir svårare för fastighetsförvaltandeföretag att manipulera med siffror och 
förhindra framtida redovisningsskandaler såsom Enron och Worldcom.  
 
Enligt Marie Ideström vid Wallenstam stökar även definitionen av 
rörelsefastighet för dem. Marie betraktar alla fastigheter som 
förvaltningsfastigheter även om de använder dem själva. Hon menar att när 
de tvingas redovisa en del som rörelsefastigheter, enligt IAS 16, leder det till 
ökad administration till ingen nytta. 
 

 
Vad för påverkan har användningen av verkligt värde 
haft på fastighetsförvaltnings eget kapital och vinst? 
 
IAS 40 har haft en positiv inverkan på fastighetsförvaltningsföretag enligt 
respondenterna. Det positiva är att användning av verkligt värde har medfört 
en kraftig ökning på soliditeten, som är ett vanligt mått vid avtal med banker 
vid belåning. Det har lett till en stor ökning av det egna kapitalet och vinst 
fast de är orealiserade. A förklarar att man redovisar det verkliga värdet men 
tar inte med det i redovisningen. Den ökade transparens som IAS 40 har 
medfört gör att fastighetsbolagen i större utsträckning tvingas avslöja sina 
affärsidéer för konkurrenter och även för intressenter. Det kommer att bli 
svårt för fastighetsbolagen i fortsättningen att vara ”taktisk” och 
balansräkningen kommer att bli mer begriplighet i den finansiella 
rapporteringen.  
 
De finansiella rapporterna speglar bättre koncernens värde efter införandet 
av standarden. Rapporterna har blivit mer rättvisande, och bidrar till att ett 
företags eget kapital och vinst är en aktuell värdering av materiella 
anläggningstillgångar. När rapporterna har blivit mer rättvisande kan 
befintliga och potentiella intressenter använda sig av informationen för 
ekonomiskt beslutsfattande men även för att jämföra med företag världen 
över. Med utgångspunkt i intressenters informationsbehov har därför IASB 
formulerat kvalitativa egenskaper som ger riktlinjer för hur redovisningen 
skall utformas. De fyra viktigaste egenskaperna är relevans, begriplighet, 
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tillförlitlighet och jämförbarhet. Enligt Bo Nordlund vid KPMG får vi en 
mer korrekt företagsmassa till verkligt värde, samtidigt som fastigheter är 
långlivade, utsätts för inflation och konjunkturer. Gamla anskaffningar som 
har gjorts blir omoderna och irrelevanta i redovisningssammanhang. Vad 
gäller resultaträkningen blir det snabbt stora belopp som är behäftade med 
stora osäkerheter från år till år.  
 
Nackdelen med att värdera materiella anläggningstillgångar till verkligt 
värde är de som inte har satt sig in i hur det nya regelverket fungerar. 
Respondent A poängterar att det fortfarande är lite så nu. I de flesta 
fastighetsbolagsrapporter skriver de att vinsterna har ökat jätte mycket, fast 
när man tittar på vinsten står den som orealiserade värdeförändringar. Enligt 
Marie blir resultatet mer volatilt, det vill säga värdeförändringar redovisas 
direkt i eget kapital. Marie poängterar även att det tar bort fokus från den 
löpande verksamheten när värderingsposten är så stor.  
 
Vidare tycker Bo att fastigheter är svåra och betydande osäkerhetsintervall. 
Anledning till att de kan ses som osäkerhetsintervall är att en 
företagsvärderare kan ha olika uppfattningar. Värdering handlar om 
bedömningar och de bygger på antaganden, vilket leder till att det finns ett 
osäkerhetsintervall. 
 

 
Värderas bolaget internt eller externt av kvalificerade 
fastighetsvärderare vad gäller deras fastighetsbestånd? 
 
Alla tre fastighetsbolag värderas internt och externt av kvalificerade 
fastighetsvärderare vad gäller deras fastighetsbestånd. Alla tre var eniga om 
att intern värderare har bättre kännedom och kunskap om deras 
fastighetsbestånd och gör de mer kompetenta inom området. Utifrån det kan 
de ge rätt värde. Bo som är verksam som extern värderare var inne på samma 
spår. Han nämner även att interna fastighetsvärderare har en stark koppling 
till företaget i form av ett bonusavtal.  
 
Tre av fastighetsbolagen var eniga om användning av externvärderare. 
Fördelen enligt de ligger i att externvärderare är oberoende värderingsmän 
som kan skaffa förtroende för andra intressenter och används mest i 
avstämningssyfte. Vi ser ett ökat tryck på fastighetsbolagen att använda sig 
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av oberoende kvalificerade värderingsmän. Dessutom är det viktigt att 
redovisningsinformationen är fullständig, i och med högre krav på 
tilläggsupplysningar. Användaren måste kunna lita på att 
redovisningsinformation inte är felaktig eller vinklad på något sätt, det vill 
säga att informationen är tillförlitligt.  
 
Marie tyckte dock att det inte finns några uppenbara fördelar med dem. 
Nackdelar med oberoende värderare är att de inte har en koppling till 
företaget, och därmed inte lika bra insyn i bolaget. Dessutom är det ytterst 
sällan som de kommer fram till andra värden än vad de externa värderarna 
har gjort. De går även efter standardiserade marknadsdata som inte är 
anpassad efter varje företags specifika situation. Bo påpekade även detta 
problem.  
 
Enligt Lind (2004) uppmuntrar IAS 40 fastighetsförvaltningsföretag att 
använda sig av externa värderare vid värdering till verkligt värde. Det är 
dock inget krav vilket har lett till att företagen, som i det här fallet, använder 
sig av externa värderare i olika grad.  
 
Fastighetsbolagen skiljer sig även åt i hur ofta de värderar om sitt 
fastighetsbestånd. Enligt A bör man uppdatera fastighetsbeståndets värde vid 
varje bokslutstillfälle, och det stöds även av Bo. För att ge en rättvisande bild 
ska man redovisa så fort någon förändring har skett. Om värdet är uppdaterat 
vid försäljning, ger det en uppdaterad bild för investerare och det minskar 
risken att kapitalmarknaden överraskas. Det är därför Wallenstam har valt att 
uppdatera fastighetsbeståndets värde kvartalsvis.  
 

 
Hur uppfattar fastighetsbolagen harmonisering av 
redovisningsprinciper? 
 
Fastighetsbolagen var eniga om att det går bra vad gäller harmonisering av 
redovisningsprinciper. De menar att om alla redovisar på samma sätt blir det 
mycket lättare att analyser ett annat bolag. Enligt A är det en fördel på grund 
av att det hjälper även intressenter att investera i andra länders börsbolag. 
Samtidigt menar A att det inte har skett någon revolutionerande skillnad. A 
menar att före införandet av IAS 40 brukade man redovisa till verkligt värde 
och redovisade informationen i en not. Nu har informationen flyttats från 
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noterna till resultat- och balansräkningen. Marie tycker att harmonisering av 
redovisningsprinciper har ökat något mellan företagen, men tror dock att det 
är en lång väg kvar.  
 
Enligt Bo är IFRS ett principbaserat regelverk, och inte regelbaserat. Han 
menar att principbaserande redovisningsstandarder lämnar för mycket plats 
för individuella bedömningar för företag, revisorer och även komplicerar 
jämförbarheten hos den finansiella informationen. Enligt Lönnqvist (2006, 
s.31) skall investeraren till exempel på aktiemarknaden kunna välja mellan 
aktier i olika företag med utgångspunkt att redovisningsmåtten är 
jämförbara. Lika händelser och tillstånd skall redovisas på samma sätt, och 
därför måste det finnas enhetliga regler. 
 
De flesta bolag har valt fair value metoden, en metod som de flesta bolag i 
Europa använder. Det har lett till samma värdering vad gäller verkligt värde i 
balansräkningen. Problematiken ligger i hur siffrorna har bearbetas in till 
resultat- och balansräkning som inte syns. Regler bör implementeras i syfte 
att blockera försök att hitta luckor i standarden och förhindra ”kreativ 
bokföring”. 
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6. Avslutande diskussion 
 
I detta kapitel kommer vi att besvara uppsatsens problemställningar genom 
att knyta samman uppsatsens delar med våra egna reflektioner och 
därigenom uppnå uppsatsens syfte. Därefter avslutas kapital med förslag till 
fortsatt forskning. 
 

 
6.1 Slutsatser 
 
Syftet med uppsatsen är att ge en redogörelse om vad övergången från RR 
24 till IAS 40 har inneburit för fastighetsbolagen och deras värdering av 
förvaltningsfastigheter. Delsyftet är att bidra till viss förklaring av de 
redovisningsförändringar som har skett vid tillkomsten av 
rekommendationen IAS 40. 
 
När IAS 40 infördes vid årsskiftet 2005 för börsnoterade bolag, skulle den 
bidra till enhetliga redovisningsregler samt göra det lättare för investeraren 
att bedöma olika länders börsbolag. Genom att värdera 
förvaltningsfastigheter till verkligt värde ger det en mer rättvisande bild av 
företagets fastighetsbestånd, än vad värdering till anskaffningsvärde gör. 
Investerare är intresserad vad det är värt idag, och anskaffningsvärdet är ett 
historiskt mått. 
 
IAS 40 resulterade i olika redovisnings- och värderingsfrågor knutna till 
standarden, och skapade en hel del oro för att företagen underskattade det 
arbete som måste läggas ned i samband med övergången till IAS 40. Några 
frågor handlade om huruvida alla företag skulle redovisa till verkligt värde 
och hur rättvisande årsredovisningarna skulle vara i jämförelse med tidigare. 
Dessutom kräver verkligt värde detaljerande upplysningar som är kostsamma 
och tidskrävande att ta fram. Anledning är att öka transparens i 
årsredovisningar i syfte att blockera försök att hitta luckor i standarden och 
att kunna förhindra redovisningsskandaler. 
 
Det är intressant att påpeka att de fastighetsbolagen som vi har intervjuat 
tycker att införandet har varit positivt.  En av respondenterna poängterade att 
det inte skett någon revolutionerande skillnad. De menar att 
redovisningsinformationen flyttats från noterna till resultat- och 
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balansräkningen. Vidare speglar de finansiella rapporterna bättre koncernens 
värde efter införandet av standarden. Redovisningen har blivit mer 
balansorienterad, och bidrar till att ett företags eget kapital och vinst är en 
aktuell värdering av materiella anläggningstillgångar. 
 
En nackdel är hur man definierar begreppen rörelsefastighet. Marie Ideström 
vid Wallenstam menar att när de tvingas redovisa en del som 
rörelsefastigheter enligt IAS 16, leder det till ökad administration till ingen 
nytta. Vidare blir resultatet mer volatilt. Marie poängterar att det tar bort 
fokus från den löpande verksamheten när värderingsposten är stor.  
 
Vi tycker att IAS 40 öppnar för flexibilitet i värderingen, vilket kan leda till 
att olika företag tolkar standarden på olika sätt. Om företag tillämpar olika 
värderingsalternativ, kan inte harmonisering av redovisning ske och oavsett 
vilken uppställningsform som tillämpas gör inget företag fel. Användaren av 
redovisningen får istället svårare att jämföra företagens årsredovisningar då 
företagen skiljer sig åt både i hur de värderar sina fastigheter och vilken 
information de lämnar om fastighetsbeståndet. Även Bo Nordlund vid 
KPMG påpekade detta problem och sade att IFRS är ett principbaserat 
regelverk och inte regelbaserat. Principbaserad ansats erbjuder generella 
riktlinjer snarare än att skapa detaljerade regelverk. Det faktum att IAS/IFRS 
är principbaserat och inte regelbaserat har skapat en del problem. Enligt 
IASBs kvalitativa egenskaper ska informationen vara tillförlitlig. Författarna 
anser att principbaserat ansats leder till subjektiva bedömningar och därmed 
blir det svårt att uppfylla minimikriterierna för verifierbarhet och neutralitet. 
Ett förslag vore att standardisera redovisningen för att de finansiella 
rapporterna ska vara användbara och framförallt jämförbara. Anledningen är 
att skapa en integrerad och effektiv kapitalmarknad som främjar tillväxt och 
sysselsättning.  
 
Alla tre fastighetsbolag värderas internt och externt av kvalificerade 
fastighetsvärderare vad gäller deras fastighetsbestånd. Alla tre var eniga om 
att intern värderare har bättre kännedom och kunskap om deras 
fastighetsbestånd och gör de mer kompetenta inom området. Vad gäller 
externvärderare ligger fördelen att de är oberoende värderingsmän som kan 
skaffa förtroende för andra intressenter och används mest i avstämningssyfte. 
Aktieägare och långivare vill ha ett visst mått av trygghet inför 
årsredovisningens siffror och om fastighetsbeståndet kontrolleras av externa 
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värderare får fastighetsbolaget en kvalitetsstämpel på sin värdering, det vill 
säga att allt är korrekt.  
 
Marie tyckte dock att det inte finns några uppenbara fördelar med externa 
värderare, och vi tror att om det inte hade funnits tryck från investerarna 
skulle fastighetsbolagen enbart utgå från interna värderingar. Extern 
värdering är mycket viktigt ur ett investerareperspektiv, då dessa värderare 
är just oberoende. Externa värderare som Bo kan ses som vinnare då de 
kommer att få mer jobb. Vad gäller investerare blir det lättare att snabbt se 
vad som ingår i det bokförda värdet.  
 
Vi drar slutsatsen att övergången från RR 24 till IAS 40 har varit arbetsamt 
och komplicerat för förvaltningsfastighetsföretag, men dessa har kommit en 
bra bit på väg vad gäller värdering av verkligt värde enligt standarden. 
Harmoniseringen är mycket positivt för investerare. Årsredovisningarnas 
kvalitet förbättras och jämförbarheten har ökat någorlunda efter 
implementeringen av IAS 40. Årsredovisningarna kommer att bli mer 
tillförlitliga och därigenom mer användbara på alla kapitalmarknader i EU. 
Enligt IASB innehåller tillförlitlighet två egenskaper. Den första egenskapen 
är korrekt bild och har att göra med validitet. Den andra egenskapen är 
neutralitet som innebär att redovisningsinformationen inte får vara vinklad 
på ett sådant sätt att man medvetet påverkar användaren i en viss riktning. 
 
För närvarande befinner sig fastighetsbranschen i en uppgång. I en nedgång 
kan siffrorna skrivas ned än vad som är förenligt med verkligt värde. Det 
skulle vara intressant att se hur förvaltningsfastighetsföretags finansiella 
rapporter kommer att se ut över en konjunkturcykel, något som även Bo 
poängterade. Vi tror att det med tiden kommer utvecklas enhetliga 
redovisningssätt av IASB och att jämförbarheten kommer öka.  
 

 
6.2 Förslag till fortsatt forskning 
 
Vi föreslår fortsatta studier inom värdering av förvaltningsfastigheter, fast 
den här gången utifrån Skattemyndighetens och aktieägarnas perspektiv. Det 
skulle vara intressant att ta reda på hur verkligt värde har påverkat dessa 
aktörer på marknaden och få svar på följande frågor:  
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• Har statens indrivning av skatter blivit lättare eller svårare efter 
införandet av IAS 40?  

• Hur har utdelning av aktier gynnat eller missgynnat 
aktieägarna? 

• Vilka skattemässiga fördelar och nackdelar har aktieägarna 
fått? 



 41

Källförteckning 
 
Artikel  
 
Petersen, Leif (2003). EU:s nya regler om redovisning skapar brådska. 
Svenska Dagbladet,14 maj.  
 
Elektroniska dokument  
 
Balder AB (Elektronisk) Tillgänglig: 
<http://www.balderfast.se/index.php?id=6> (2007-03-05). 
 
FastPartner AB (Elektronisk) Tillgänglig: <http://www.fastpartner.se> 
(2007-03-05). 
 
Gunnarsson, Ronny (senast uppdaterat 2002) Validitet och reliabilitet. 
(Elektronisk) Tillgänglig: <http://www.infovoice.se/fou/bok/10000035.htm> 
(2007-03-20). 
 
Hufvudstaden AB (Elektronisk) Tillgänglig: 
<http://www.hufvudstaden.se/sv/Om_Hufvudstaden/omHufvudstaden1/> 
(2007-03-05). 
 
KPMG Bohlins AB (Elektronisk) Tillgänglig: 
<http://www.kpmg.se/pages/100010.html> (2007-05-16). 
 
Redovisningsrådet (Elektronisk) Tillgänglig: 
<http://www.redovisningsradet.se/redo-verksam.html> (2007-03-03). 
 
Vasakronan AB (Elektronisk) Tillgänglig: 
<http://www.vasakronan.se/sv/Om-Vasakronan/Foretagsfakta/> (2007-03-
05). 
 
Wallenstam (Elektronisk) Tillgänglig: <http://www.wallenstam.se/?id=1522 
> (2007-03-05). 
 
Intervjuer 
 
Marie Ideström, Ekonomidirektör, Wallenstam AB, e-post, 2007-03-19 



 42

 
Åsa Lider, Analyschef, Vasakronan AB, 2007-04-18 
 
Bo Nordlund, Auktoriserad revisor, Bohlins KPMG, 2007-04-19 
 
Respondent A, Ekonomichef, Fastighetsbolag A, 2007-05-04 
 
Litteratur 
 
Andersen, Ib (1998). Den uppenbara verkligheten - Val av 
samhällsvetenskaplig metod. Studentlitteratur, Lund 
 
Artsberg, Kristina. (2005). Redovisningsteori -policy och –praxis. Elanders 
Berlings, Malmö  
 
Eriksson, Lars Torsten & Wiedersheim-Paul, Finn, (2001). Att utreda, forska 
och rapportera. Lund: Liber. 
 
Holme, Magne & Solvang Krohn (1997). Forskningsmetodik - Om 
kvalitativa och kvantitativa metoder. Studentlitteratur, Lund  
 
IFRS (2007). Internationell redovisningsstandard i Sverige: IFRS/IAS, 
Stockholm FAR förlag, 2007 
 
Falkman, Pär (2000). Teori för redovisning. Studentlitteratur, Lund 
 
FAR (2002). FARs samlingsvolym 2002 del 1, Stockholm FAR, 2002 
 
FAR (2005). FARs samlingsvolym 2005 del 1, Stockholm FAR, 2005 
 
FAR (2007). FARs samlingsvolym 2007 del 1, Stockholm FAR, 2007 
 
Lönnqvist, Rune (2006). Årsredovisning i aktiebolag och koncerner. 4:e 
upplaga, Studentlitteratur, Lund 
 
Merriam, Sharan. B. (1994). Fallstudien som forsknings metod. Lund: 
Studentlitteratur 
 



 43

Nobes, Christopher & Parker, Robert (2000). Comparative international 
accounting 5th edition. Storbritannien: Biddles Ltd, Guildford och King´s 
Lynn. 
 
Riahi-Belkaoui, Ahmed (2004). Accounting theory 5th edition, Thomson 
Learning UK. 
 
Smith, Dag (2006). Redovisningens språk. 3:e upplaga, Studentlitteratur, 
Lund 
 
Tidskrifter  
 
Lind, H (2004) Direktavkastning och direktavkastningskrav för fastigheter – 
En analys av begrepp, mätproblem, påverkande faktorer och användbarhet. 
KTH Infrastruktur, Stockholm 
 
Rundfeldt, Rolf (2001). Redovisning & Redovisningar: Vilken betydelse har 
ÅRL för utformningen av årsredovisningar?. Balans nr 8 2001  
 
Rundfeldt, Rolf (2004). Redovisning av förvaltningsfastigheter. Balans nr 5 
2004  
 
Tay, Joanne & Parker, Robert (1990). Measuring International 
Harmonization and Standardization. Abacus, vol. 26: 1. 
 



 44

Bilagor 
 
Bilaga 1 
 
Intervjufrågor till revisor & ekonomidirektör, 
redovisnings- och analyschef i fastighetsbolag 
 

1. Vilka fördelar finns det med att enbart värdera fastigheter internt? 
Vilka nackdelar finns det med att enbart värdera fastigheter internt? 

 
2. Vilka fördelar finns det med att enbart värdera fastigheter externt? 

Vilka nackdelar finns det med att enbart värdera fastigheter externt? 
 

3. Anser ni att de finansiella rapporterna är mer rättvisande/missvisande i 
och med införandet av IAS 40? 

 
4. Vilka fördelar/nackdelar finns det med att värdera materiella 

anläggningstillgångar till verkligt värde? Vilka poster har blivit 
påverkade av verkligt värde? 

 
5. Vad är era synpunkter på harmoniseringen av redovisning enligt 

IASBs normer? 
 

6. Har jämförbarheten mellan företagen i branschen ökat/minskat? 
 

7. Hur ofta bör man uppdatera fastighetsbeståndets värde enligt Er, för att 
det ska ge en rättvis bild? 

 
8. Har Ni några övriga åsikter kring IAS 40 eller gällande de finansiella 

rapporterna? 
 

9. Får vi kontakta Er om vi har några ytterligare frågor som vi vill ställa?   
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Bilaga 2 

 
Företagsbeskrivningar 
 
En beskrivning av de börsnoterade fastighetsbolag som finns i Göteborg 
kommer att beskrivas här nedan. Avsikten är att presentera vilka 
fastighetsbolag som har sitt huvudkontor i Göteborg samt ge läsaren en 
överblick över fastighetsbolagen som har tagits upp i uppsatsen. 
 
Balder AB 
 
Balder (2007) är ett börsnoterat fastighetsbolag med huvudsaklig inriktning 
på kommersiella fastigheter i storstadsregionen Stockholm, Göteborg och 
Malmö. Fastigheterna finns belägna i kranskommuner och närförorter. Deras 
främsta uppgift är inte att köpa och sälja fastigheter, utan att vara en 
långsiktig ägare som baserar verksamheten på stabila kassaflöden och nöjda 
hyresgäster. Balders strategi är att skapa värde genom en kontinuerlig och 
aktiv utveckling av fastighetsbeståndet som ska skapas åt samtliga parter 
som är involverade i koncernen och externa intressenter som till exempel 
aktieägare, hyresgäster och medarbetarna. Balder startade sin verksamhet vid 
halvårsskiftet 2005 och har sitt huvudkontor i Göteborg. Deras 
fastighetsbestånd hade per 31 december 2006 ett verkligt värde om 7 Mdkr.  
 
FastPartner AB 
 
FastPartner (2007) bildades år 1987 av bland annat ICA, Skandia och 
Skanska under namnet Fastighetspartner NF AB. Bolaget noterades på 
Stockholmsbörsen O-lista i februari 1994. Bolagets affärsidé är att äga och 
förvalta egna fastigheter på expansiva orter. 
 
Deras strategi har under de senaste åren varit att fokusera på sitt 
fastighetsbestånd till Stockholmsregionen samt prioritera god värdetillväxt. 
Det har resulterat i utförsäljning av hela östregionen samt försäljning av 
bostadsfastigheter i Göteborg. Försäljningarna har ökat möjligheterna att 
utveckla och genomföra de fastlagda strategierna.  
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Hufvudstaden AB 
 
Hufvudstadens (2007) fokus är city, händelsernas centrum, där handel, 
kommunikationer, kultur och gatuliv skapar en stimulerande atmosfär för 
både möte och affärer. Många av Hufvudstadens fastigheter har blivit 
välkända landmärken i både Stockholm och Göteborg där bolaget delat in sin 
organisation i tre affärsområden. De är Stockholm Östra City, Stockholm 
Västra City och Göteborg. Välkända landmärken i Göteborg är NK 
varuhusen och Femman i Nordstan. 
 
Hufvudstadens vision är att alltid upplevas och vara Sveriges mest attraktiva 
fastighetsbolag. Deras affärsidé bygger på att ha egna fastigheter i centrala 
Stockholm och centrala Göteborg. Avsikten är att kunna erbjuda 
framgångsrika företag högkvalitativa kontors- och butikslokaler på attraktiva 
marknadsplatser. Hufvudstaden fokuserar sin verksamhet på uthyrning av 
sina egna fastigheter framför fastighetsförsäljning. Hufvudstaden bildades 
1915 av bland andra Ivar Kreuger. I samband med Ivar Kreugers självmord 
1932, gick hans imperium i konkurs. Skandinaviska Banken tog över 
ägandet i Hufvudstaden och bolaget rekonstruerades. Bolaget introducerades 
på Stockholmsbörsens 1938 och är idag det enda fastighetsbolag som är 
noterat på Stockholmsbörsens A-lista.  
 
Vasakronan AB 
 
Vasakronan AB (2007) är ett av de ledande fastighetsbolagen i Sverige. 
Företaget bildades år 1993 genom förvärv av fastigheter med blandad 
verksamhet från staten för totalt 17,2 miljarder kronor inklusive lagfarter. 
Fastigheterna hade dessförinnan förvaltats av Byggnadsstyrelsen. Deras 
affärsidé är att erbjuda attraktiva kontorslokaler med kundanpassade tjänster 
i svenska storstadsregioner. Bolaget har även fokuserat på att få nöjda och 
lojala kunder genom att anpassa deras tjänster till kunden och ett starkt 
varumärke. Vasakronans mål skall fungera som incitament för långsiktig 
tillväxt med begränsat finansiell risk. Deras fastighetsbestånd omfattar 161 
fastigheter till ett marknadsvärde på cirka 36 miljarder kronor.  
 
Wallenstam AB 
 
Wallenstam AB (2007) grundades 1944 i Göteborg av byggmästare Lennart 
Wallenstam, som var bolagets vd fram till 1991. Idag är Wallenstam ett 
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renodlat fastighetsbolag med cirka 300 fastigheter i de tre 
storstadsregionerna Göteborg, Stockholm och Helsingborg. Merparten av 
företagets fastigheter, cirka 90 procent, finns dock belägna i Göteborg och 
Stockholm. Bolagets affärsidé är att förvärva, förvalta, förädla och försälja 
fastigheter. Allt i syfte att förse en föränderlig marknad med ändamålsenliga 
bostäder och lokaler i utvalda storstadsregioner. Wallenstams har ett 
marknadsvärde på drygt 18 miljarder kronor, och Wallenstam B-aktien finns 
noterad på Stockholmsbörsens O-lista sedan 1984.   
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Högskolan i Borås 
 
 
 
Högskolan i Borås bildades i 
samband med högskolereformen 
1977. Högskolans textila utbildningar 
har dock sitt ursprung redan i den 
Tekniska Väfskolan från 1866. 
 
Idag är Högskolan i Borås en nationell 
högskola med studenter från hela 
landet. Högskolan i Borås ger 
utbildningar inom följande 
ämnesområden; biblioteks- och 
informationsvetenskap, textil, teknik, 
barn- och ungdomspedagogik samt 
data/informatik och ekonomi.  
 
Forskning och utvecklingsarbete är en 
expanderande del av högskolans 
verksamhet. En viktig del i detta 
arbete är en nära samverkan med 
företag, statliga myndigheter och 
kommuner både i Sverige och 
utomlands. 
 

Institutionen för data- och 
affärsvetenskap 
 
Institutionen för data- och 
affärsvetenskap ger utbildningar inom 
följande två områden: ekonomi och 
informatik. Samverkan mellan 
institutionens ämnen har lett till unika 
utbildningsprogram, i första hand 
magisterutbildningar som bygger på 
ämneskombinationen informatik och 
företagsekonomi.  
 
Institutionen för data- och 
affärsvetenskap ger följande 
utbildningar: Civilekonomutbildning 
120/160 poäng, Dataekonomutbildning 
120/160 poäng, Systemarkitektur-
utbildning 120/160 poäng, 
Systemvetarutbildning 120/160 poäng. 
Fastighetsmäklarutbildning 80 poäng, 
Event Management 80 poäng, 
Magisterutbildning i entreprenörsskap 
och affärsdesign, Magisterutbildning i 
direktmarknadsföring 121-160 poäng 
Kandidat-/magister-utbildning i 
företagsekonomi 81-120/160 poäng 
samt Kandidat-/magister-utbildning i 
informatik 81-120/160 poäng 
 
Därutöver erbjuder institutionen 
fristående kurser ekonomi, juridik och 
informatik.  

 
För mer information: 

Högskolan i Borås 
501 90 Borås 

Tel 033-435 40 00 
Fax 033-435 40 03 
E-post: Info@hb.se 

Internet: http://www.hb.se 


