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Abstract 
 
The European union declared that the new International Financial Reporting Standard (IFRS) 
regulation would take affect in the year 2005. For real estate companies the new regulation 
resulted in the implementation of fair value accounting for properties, whom before this only 
was allowed to be valued to historical value. The fair value should represent the value of the 
asset on an active market according to IFRS 13. The problematic aspect of fair value 
accounting emerges when combined with the qualitative characteristics of accounting, 
specifically reliability and relevance. The criteria for reliability consist of being complete, 
neutral and free from errors. It’s impossible to to identify the future market prices beforehand 
which makes for errors in the fair value method of accounting. It is therefore of interest to 
examine the correspondence between fair value and actual market prices, and if the size of the 
deviation is sufficient to affect the reliability of fair value. The purpose of this paper is to 
increase the understanding around the real estate companies use of fair value accounting and 
how it affects the qualitative characteristics reliability and relevance. Further we choose to 
examine the problems through two research questions. To what extent does the observed fair 
value correspond with the market’s valuation of sold properties in Swedish real estate 
companies, and in what extent does the unrealised value changes affect the companies profit. 
The results of this paper shows that the participating companies in the study have a deviation 
in the fair value compared to the book value, with a mean of 9,3%. Further it shows that the 
regulatory framework allows a fair value appraisal which doesn’t comply with the criteria for 
reliability. The fair value deviation is usually an underestimate of the confirmed market value 
when the property is sold. Previous research explains the factors behind the underestimates as 
the prudence principle, income smoothing and differences in the cultural accounting tradition. 
Further is the study’s results attributable to the realised profits deviation more interesting 
when put in relation with the real estate companies unrealised profits. The real estate 
companies unrealised profit is 55% of the net profit before tax in the mean, which provides 
evidence that the unreliable accounting is of great importance for the real estate companies. 
There’s a need for the regulators to make a distinct position regarding which of the qualitative 
characteristics, relevance or reliability, that should be the predominant qualitative 
characteristic. 
 
The study is written in Swedish. 
 
Keywords: Fair value, book value, reliability, relevance, IFRS 13, IAS 40, Real estate 
companies, realised profit and unrealised profit. 
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Sammanfattning 
 
År 2002 utkom en förordning från Europeiska unionen (EU) som innebär att samtliga 
börsnoterade företag ska redovisa enligt IFRS-regelverket från och med år 2005. Detta 
innebär att fastigheter, som tidigare hade värderats till anskaffningsvärde, ska värderas till 
verkligt värde i enlighet med IFRS 13 och IAS 40. Det verkliga värdet ska representera värdet 
på fastigheten om den skulle säljas på en aktiv marknad. Värdering till verkligt värde är 
problematiskt utifrån den grundläggande kvalitativa egenskapen tillförlitlighet vars kriterium 
är att information ska vara fullständig, neutral och fri från felaktigheter. Eftersom det är 
omöjligt att veta de exakta marknadspriserna i förhand är det oundvikligt att  det uppstår 
felaktigheter vid värderingen till verkligt värde. Det blir därför intressant att undersöka hur 
väl värderingen till verkligt värde stämmer överens med faktiska marknadspriser och om 
avvikelserna är tillräckligt stora för att redovisningsinformationens tillförlitlighet ska 
försämras. Syftet med studien är att öka förståelsen kring hur fastighetsföretagens användning 
av verkligt värde vid värdering av förvaltningsfastigheter förhåller sig till 
redovisningsinformationens kriterier för tillförlitlighet och relevans. För att uppfylla syftet ska 
denna studie besvara två forskningsfrågor. Hur väl överensstämmer fastighetsbolagens 
redovisade verkliga värde jämfört med det faktiska försäljningspriset? Samt, i vilken 
utsträckning påverkar orealiserade värdeförändringar fastighetsföretagens resultat? 
 
För att besvara studiens två forskningsfrågor används en kvalitativ metod där data från 
samtliga årsredovisningar från svenska börsnoterade fastighetsföretag mellan åren 2005 och 
2017 har samlats in. Realiserade värdeförändringar har ställts i relation mot redovisat verkligt 
värde för att besvara studiens första forskningsfråga. Vidare sätts företagens orealiserade 
värdeförändringar i relation till företagens resultat för att besvara studiens andra 
forskningsfråga. 
 
Studiens resultat visar att företagen som deltagit i undersökningen generellt värderar sina 
förvaltningsfastigheter till verkligt värde med en genomsnittlig avvikelse som uppgår till 9,3 
% av de redovisade värdet. Resultatet av studien visar därför att regelverket för verkligt värde 
tillåter en värdering som inte uppfyller kriterierna för tillförlitlighet. Avvikelsen består i de 
flesta fall av undervärderingar av det verkliga värdet i förhållande till marknadspriset. 
Tidigare forskning beskriver att försiktighetsprincipen, inkomstutjämning samt kulturella 
redovisningstraditioner kan vara faktorer bakom studiens resultat. Resultatet om realiserade 
värdeförändringar blir mer intressant när man ställer det i relation till fastighetsföretagens 
orealiserade värdeförändringar i förhållande till deras resultat. Företagens orealiserade 
värdeförändringar uppgår till 55% av resultatet i genomsnitt vilket visar att den otillförlitliga 
redovisningen är betydande i fastighetsföretagens redovisning. Det finns behov i regelverket 
för ett tydligare ställningstagande om relevans eller tillförlitlighet ska vara den dominerande 
egenskapen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Verkligt värde, tillförlitlighet, relevans, IFRS 13, IAS 40, 
förvaltningsfastigheter, realiserade värdeförändringar och orealiserade värdeförändringar. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
 
När Europeiska unionen (EU) år 2002 meddelade samtliga medlemsstater om att alla 
börsnoterade koncernföretag skulle redovisa sin årsredovisning i enlighet med regelverket 
International Financial Reporting Standards (IFRS) innebar det en förändring för svenska 
fastighetsföretag (IAS förordningen 1606/2002/EG). Tidigare hade förvaltningsfastigheter 
värderats till anskaffningsvärde, men nu kan denna tillgångstyp värderas till verkligt värde 
vilket ska representera priset för tillgången på en aktuell marknad. Vidare innebär detta att 
orealiserade värdeförändringar kan tas upp som en intäkt eller kostnad i resultatrapporten, 
samt att värdet på förvaltningsfastigheterna i balansrapporten ökades. Det blev problematiskt 
för företag att basera värderingarna på kringliggande fastigheter eftersom att ingen fastighet är 
lik den andra, vilket i praktiken ledde till att företagen började använda sig av interna 
fastighetsvärderingar baserat på subjektiva bedömningar om framtiden. Kritiker till verkligt 
värde anser således att subjektiva bedömningar vid tillgångsvärdering inte har någon plats i 
redovisningen (Emerson, Karim & Rutledge 2010). Dessa bedömningar uppfyller inte kraven 
för tillförlitlighet, medan förespråkarna anser att verkligt värde ger ett mer relevant och 
användbart värde för investerarna än anskaffningsvärdet (Smith, Brännström & Jansson 
2015).  
 
Värdering av historiska utgifter har länge varit en fundamental del av redovisning, men i 
början av 1900-talet började företag avvika från denna värderingsmetod och istället började 
använda sig av värdering till marknadsvärde. Följden av detta blev att 
fastighetssvärderingarna saknade substans och vissa kritiker har argumenterat för att det finns 
ett samband mellan värderingen till marknadsvärde och börskraschen 1929 (Bengtsson 2009).  
Under 1930-talet insåg både utgivare och användarna av redovisningen att det fanns ett behov 
av en enhetlig redovisning. Detta ledde till att år 1935 påbörjade normgivare i USA arbetet 
med att formulera de kvalitativa egenskaper som kom att agera som ramverk för framtida 
redovisningsstandarder. Efter börskraschen på 1930-talet ökade populariteten för värdering 
till anskaffningsvärde igen vilket varade i ungefär 30 år innan standardsättare från USA på 
nytt började förespråka värdering till verkligt värde på 1960-talet (Emerson, Karim & 
Rutledge 2010; Bengtsson 2009). Det möttes dock med motstånd från 
redovisningsprofessionen vilket resulterade i en kompromiss som innebar att både 
anskaffningsvärde och verkligt värde ska redovisas. Under 1990-talet möttes 
anskaffningsvärde av kritik även från aktieägare som argumenterade för att företags aktiekurs 
bör följa redovisningen, och att en värdering till verkligt värde skulle förverkliga detta 
(Bengtsson 2009).  
 

1.2 Problemdiskussion 
 
Svenska börsnoterade fastighetsföretag har vid värdering av förvaltningsfastigheter två 
värderingsmetoder att välja mellan; anskaffningsvärde och verkligt värde. Anskaffningsvärdet 
representerar det objektiva värde som uppstår vid inköp av tillgångar. Det verkliga värdet ska 
i teorin representera marknadsvärdet, men det har debatterats om praktiken överensstämmer 
med teorin. Vid försäljning av tillgångar uppstår det en differens mellan fastigheternas 
verkliga värde och dess faktiska försäljningspriser, vilket gör att det finns skäl att tro att denna 
värdering inte representerar marknadspriset.  
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Debatten om företagens användning av värderingsmetoder grundar sig i skillnaderna mellan 
anglosaxisk och kontinental redovisningstradition, vilka är de två centrala 
redovisningstraditionerna som används i världen. Syftet med redovisningen är att förse 
finansiell information som beslutsunderlag till företagens intressenter, vilket inkluderar 
aktieägare och långivare och gör att redovisningstraditionen påverkas av intressenterna till 
redovisningen (Smith, Brännström & Jansson 2015). I Europa har redovisningstraditionen 
utvecklats utifrån att de främsta finansiärerna av företag varit finansiella institutioner (Barlev 
& Haddad 2007). Banker blickar framåt i tiden, men med försiktighet och utifrån ett annat 
perspektiv än investerare (Bengtsson 2009). Det främsta intresset för långivare är företags 
förmåga att amortera av sina lån och betala sina lånekostnader vilket gör att de vill minimera 
risken i redovisningen för de företag som är bankernas kunder (Francis, Hasan & Wu 2013). 
För långivare är företags långsiktiga betalningsförmåga och likviditet viktigare än företags 
avkastning (Doupnik & Perera 2015). Följdaktligen vill banker i större utsträckning ha 
tillförlitlig information som kan påvisa betalningsförmåga, än information som innehåller 
osäkra prognoser om framtiden. I USA har dock ett kapitalmarknadsperspektiv haft den 
största påverkan på redovisningen vilket har gjort investerarna till de viktigaste intressenterna 
(Barlev & Haddad 2007). Eftersom kapitalmarknadens främsta intresse är resultatet och 
framtida kassaflöden, kräver de istället en framåtblickande redovisning för att kunna 
uppskatta framtida vinster (Bengtsson 2009; Artsberg 2003). Vilken typ av finansiär som är 
den mest framträdande påverkar följaktligen vilken grundläggande kvalitativ egenskap av 
relevans eller tillförlitlighet som dominerar redovisningspraxis i ett land.  
 
Ett relevant värde i redovisningen är det värde som enligt International Accounting Standards 
Boards (IASB) föreställningsram kan underlätta för intressenter vid ett beslutsfattande. 
Relevans innebär att redovisningen ska innehålla information som hjälper användarna att 
utvärdera historiska, nutida och framtida händelser (IASB 2018). Graden av relevans är 
beroende av hur informationen används av företagets intressenter. För investerare är det 
historiska värdet för kostnaden att inhandla tillgången mindre relevant gällande framtida 
beslut. För att investerares beslutsfattande ska förenklas vill de veta hur mycket pengar ett 
företag förväntas tjäna i framtiden, således önskas information om framtiden i de ekonomiska 
rapporterna (Artsberg 2003). Enligt IASBs definition krävs det att redovisaren kan förutspå 
framtiden för att uppnå en hög nivå av relevans i redovisningen. I värderingsmässiga termer 
brukar denna värdering med såväl nutida som framtida kassaflöden tagna i beaktning 
uttryckas som verkligt värde. Vid värdering till verkligt värde redovisas orealiserade vinster i 
resultaträkningen, vilket höjer utdelningspotentialen i företaget utan att någon transaktion har 
genomförts.  
 
Tillförlitlighet är information som är fullständig, neutral och inte innehåller väsentliga 
felaktigheter (IASB 2018). Syftet med egenskapen är att avbilda den ekonomiska verkligheten 
i redovisningen (Smith, Brännström & Jansson 2015). I takt med den historiska utvecklingen 
och aktiemarknadens växande roll har tillförlitlighet fallit i skymundan för relevans, vilket har 
gett upphov till att en värdering till verkligt värde blivit vanligare. I diskussionen mellan 
relevans och tillförlitlighet kan det förenklat beskrivas som att relevant information är 
synonymt med värdering till verkligt värde och tillförlitlig information med värdering till 
anskaffningsvärde. Anskaffningsvärde baseras på ett inköpspris och är därför verifierbar och 
objektiv, samt ger ett mer tillförlitligt värde än verkligt värde. Det enda utrymme för 
subjektivitet vid värdering till anskaffningsvärde är vid bestämmandet av avskrivningsperiod 
och restvärde. Vid tidpunkten för anskaffning av tillgången sammanfaller historiska värdet 
med marknadspriset vilket innebär att tillgångens verkliga värde och anskaffningsvärde 
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uppgår till samma belopp (Artsberg 2003). Vid denna tidpunkt uppfylls kraven för både 
tillförlitlighet och relevans, men desto längre tid som förlöper desto mer förändras 
marknadspriserna och skillnaden mellan anskaffningsvärdet och det verkliga värdet ökar. 
Beroende på vilken värderingsmetod företaget sedan väljer har de även gjort valet mellan 
vilken kvalitativ egenskap av relevans och tillförlitlighet de tycker är viktigast. För 
intressenterna blir informationen mindre användbar när bedömningarna baseras på osäkra 
antagelser långt fram i tiden, vilket också påverkar redovisningens relevans (Artsberg 2003; 
IFRS 2018). Uppskattningarna om framtiden kan utnyttjas i missledande syften av 
företagsledningen om de subjektiva bedömningarna agerar i annat syfte än att avspegla en 
korrekt redovisning (Lorentzon 2011). Osäkerheten i prognostiseringen samt utrymmet till 
partiska bedömningar medför att information som lämnas utifrån egenskapen relevans inte 
uppfyller tillförlitlighetens krav på att informationen skall vara opartisk, fullständig och felfri. 
Redovisningsinformation kan därför inte vara fullt ut relevant och fullt ut tillförlitlig, vilket 
medför att företag måste göra en avvägning mellan egenskaperna relevans och tillförlitlighet 
när de upprättar sina finansiella rapporter. 
 
Avvägningen mellan tillförlitlighet och relevans syns extra tydligt i fastighetsföretagens 
årsredovisningar eftersom förvaltningsfastigheter är en stor andel av tillgångarna för företagen 
i denna bransch (Dietrich, Harris & Muller 2000). Samtliga börsnoterade företag använder sig 
av verkligt värde vid värdering av sina förvaltningsfastigheter och denna studie ämnar att 
undersöka hur tillförlitligt detta värde är och i slutändan om det ger en högre grad av relevans 
till användaren av redovisningen. Ett sätt att undersöka detta på är att jämföra det bokförda 
verkliga värdet med marknadsvärdet, vilket vid en tillförlitlig och relevant redovisning bör 
vara samma värde. När det uppstår en realiserad värdeförändring vid försäljningar av 
förvaltningsfastigheter innebär det att företagets redovisning inte har avbildats korrekt och 
den är således inte tillförlitlig. För att utveckla detta resonemang undersöker vi vidare i hur 
stor grad den otillförlitliga värderingen påverkar företags resultat, för att ge en uppfattning av 
i vilken grad denna osäkra värdering påverkar de ekonomiska rapporternas tillförlitlighet. 

1.3 Syfte 
 
Syftet med denna studie är att öka förståelsen om hur de svenska börsnoterade 
fastighetsbolagens redovisning av värdering till verkligt värde förhåller sig till de kvalitativa 
egenskaperna tillförlitlighet och relevans, samt i vilken utsträckning dess påverkan har på 
redovisningen. 
 

1.4 Frågeställning 
 
För att undersöka hur tillförlitliga och relevanta är de svenska fastighetsföretagens värdering 
av förvaltningsfastigheter till verkligt värde är har vi valt följande frågeställningar. 
 

• Hur väl överensstämmer fastighetsbolagens redovisade verkliga värde jämfört med det 
faktiska försäljningspriset? 

• I vilken utsträckning påverkar orealiserade värdeförändringar fastighetsföretagens 
resultat? 
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1.5 Avgränsningar 
 
Studien är avgränsad till svenska fastighetsförvaltningsföretag som är noterade på 
Stockholmsbörsen (NASDAQ Stockholm). Samtliga företag återfinns på large cap-listan, 
vilket innebär att alla företag har ett börsvärde som är större än 1 miljard euro (NE 2019). 
Vidare följer alla börsnoterade företag IFRS-regelverket i sin finansiella rapportering, vilket 
möjliggör genomförandet av vår undersökning. Studiens omfattning hade kunnat utökas till 
företag utanför Sverige som också följer IFRS-regelverket, men dessa har uteslutits på grund 
av att det kan finnas möjliga nationella avvikelser vid tolkningen av regelverket som hade 
försvårat jämförelsen av företagen. Studiens avgränsas till de största bolagen som återfinns på 
large cap-listan eftersom vi anser att deras redovisningar håller en hög kvalitet och har 
pålitliga värden. Vidare är företagen tvungna att offentliggöra sina finansiella rapporter vilket 
underlättar i datainsamlingen. Studien baseras på företagens årsredovisningar, vilka utöver 
den finansiella informationen innehåller hållbarhetsrapporter, rapporter om moderbolaget och 
strategiska rapporter. I denna studie är endast de finansiella rapporterna av betydelse, det 
innefattar företagens rapport över finansiell ställning och rapport över totalresultat. Studien är 
avgränsad till tidsperioden 2005 - 2017, eftersom rapporter publicerades före 2005 inte 
värderade förvaltningstillgångar till verkligt värde (Bengtsson 2005). Vid skrivandets tidpunkt 
är inte alla årsredovisningar för år 2018 publicerade av samtliga företag i undersökningen och 
är därav inte medtagna i undersökningen 
 

1.6 Disposition 
 
I studiens första kapitel har bakgrunden och problemdiskussionen bakom ämnet presenterats 
vilket vi baserar syftet och våra frågeställningar på. Vi belyser studiens huvudsakliga 
avgränsningar samt hur hela uppsatsen disponeras. Fortsättningsvis är studien disponerad på 
följande sätt. 
 
I Kapitel 2 presenteras vilka metodologiska val vi har gjort i undersökningen. Vi beskriver 
bakgrunden till företagsekonomisk forskning och hur vi har gått tillväga vid insamlingen av 
datamaterialet, källor och urval. Vi lyfter även fram vilka kvalitativa kriterier och etiska 
avvägningar vi har tagit hänsyn till vid genomförandet av denna studie. 
 
I kapitel 3 beskrivs den referensram som har använts vid analysen av studiens resultat. 
Inledningsvis presenteras bakgrunden till redovisning och dess utveckling. Vidare presenteras 
de övergripande teorierna bakom redovisningen. Här återfinns även förklaringar av begrepp 
som de kvalitativa egenskaperna och principer som redovisning grundar sig på. Vi förklarar 
de regelverk som är relevanta till studien och de viktigaste värderingsmetoderna, samt 
avvägningar och hur redovisningen används i praktiken. 
 
Kapitel 4 presenterar det resultat som den empiriska undersökningen har producerat. Vi 
presenterar en övergripande översikt av de undersökta företagen för att sedan presentera 
undersökningens resultat i förhållande till våra forskningsfrågor.  
 
I kapitel 5 analyseras resultatet utifrån den teoretiska referensramen som presenteras i kapitel 
3 som grund. Vidare förs analyser om hur värderingen till verkligt värde påverkar 
tillförlitligheten och relevansen i redovisningen och kopplar resultatet med syftet i studien. 
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Kapitel 6 innehåller våra slutsatser av studien. Här besvaras studiens forskningsfrågor i 
koncentrerad form vilket innehåller en kort sammanfattning av resultatet och analysen. 
 
I Kapitel 7 diskuteras våra egna reflektioner som uppstått under arbetets gång. Vi behandlar 
studiens bidrag i förhållande till aktuell forskning och jämför resultaten. Vi ger även förslag 
till framtida forskning för att fylla de luckor i teorin som inte uppfylls av denna studie. 
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2 Metod 
 

2.1 Val av ansats 
 
Det finns tre huvudsakliga ansatser för att bemöta problem inom samhällsvetenskaplig 
forskning, induktiv, abduktiv och deduktiv ansats (Alvesson & Sköldberg 2008). Dessa 
ansatser representerar förhållandet mellan teori och empiri i forskningspraktiken (Bryman & 
Bell 2017). 
 
Enligt Bryman och Bell (2017) innebär en induktiv forskningsansats att forskare försöker 
skapa en generaliserande teori med undersökningens empiri som utgångspunkt. Hela 
situationen tas inte i beaktning och det dras endast en generell regel ur ett specifikt fall. Detta 
kan medföra att strukturen saknas och kan leda till potentiella svagheter i forskningen. 
(Alvesson & Sköldberg 2008). Det induktiva synsättet kopplas ofta ihop med kvalitativ 
forskning och används ofta på områden som i stor grad är outforskad (Bryman & Bell 2017; 
Halvorsen & Andersson 1992). En deduktiv forskningsansats innebär att en forskare 
deducerar en hypotes utifrån existerande teori för att sedan bekräfta eller förkasta hypotesen. 
Om hypotesen förkastas bör forskarna omformulera existerande teori (Bryman & Bell 2017). 
Forskningen utgår från en större generell regel och drar en slutsats om det specifika fallet. 
Den tredje ansatsen är den abduktiva ansatsen som oftast används vid till exempel fallstudier 
(Alvesson & Sköldberg 2008). Med denna ansats tolkas enskilda fall utifrån övergripande 
teorier för att sedan välja ut den bästa förklaringen av flera förklaringar för att tolka resultatet 
i fallet (Bryman & Bell 2017; Alvesson & Sköldberg 2008). Det empiriska resultatet 
omarbetas och teorin förändras ständigt under processens gång för att kunna förklara utfallet 
på bästa sätt (Alvesson & Sköldberg 2008). 
 
Studien skrivs utifrån en deduktiv ansats, då tidigare forskning ligger till grund för att kunna 
besvara studiens forskningsfrågor. Vi använder befintliga teorier, lagar, principer och praxis 
som utvecklats under lång tid för att förklara företagens avvägning mellan relevans och 
tillförlitlighet. De undersökningsobjekt som ligger till grund för den empiriska genomgången 
tillämpar aktuella regelverk vilka är baserade på grundläggande redovisningsteorier. Det är 
därför viktigt att ha förståelse för redovisningens antaganden vid analysen av resultatet och 
för att uppfylla studiens syfte. För att kunna besvara studiens forskningsfrågor finner vi att det 
saknas grund för att använda sig av en induktiv ansats då vi inte ämnar att skapa en egen teori 
om företagens val av värderingsmetod, utan vill förklara användningen av de kvalitativa 
egenskaperna tillförlitlighet och relevans inom svenska fastighetsföretag med hjälp av 
existerande teori.  
 

2.2 Kvalitativ och kvantitativ metod 
 
Vid val av forskningsmetod bör forskaren ha gjort en avvägning om studien lämpar sig bäst 
för en kvalitativ eller en kvantitativ undersökning (Bryman & Bell 2017). Vilken sorts 
undersökning som används grundar sig i vilken typ av data som studien baserar sig på 
(Halvorsen & Andersson 1992). En kvantitativ forskningsmetod innebär att forskare samlar in 
numerisk data som analyseras utifrån en deduktiv forskningsansats (Bryman & Bell 2011). 
Vidare har kvantitativ forskning ett positivistiskt synsätt vilket betyder att forskningens roll är 
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att pröva samt förse underlag till nya hypoteser (Jacobsen 2002). Vid applicering av denna 
metod är uppfattningen att den sociala verkligheten är något som är yttre och objektivt. 
Kvalitativ forskning brukar karaktäriseras av att datamaterialet består av ord snarare än 
siffror, som analyseras med en induktiv forskningsansats där fokuset ligger i att generera nya 
teorier. Istället för att testa teorier används denna metod till att undersöka hur individer 
uppfattar och tolkar sin verklighet. Dessa två forskningsmetoder är däremot inte oförenliga, 
utan det går att göra undersökningar som innehåller drag av båda inriktningarna (Bryman & 
Bell 2017). 
 
Denna studie vill besvara vilken utsträckningen fastighetsföretagens redovisade verkliga 
värden är i förhållande till faktiska försäljningspriser, samt storleken på orealiserade 
värdeförändringar i procent av totalresultat. Vi anser därför att en kvantitativ forskningsmetod 
är mest lämplig till att besvara studiens forskningsfrågor eftersom studiens empiri baseras på 
en kvantifiering av de svenska börsnoterade fastighetsbolagens årsredovisningar. Vidare 
appliceras vår analys på de utvalda variablerna utifrån en deduktiv ansats där studiens 
referensram används till att tyda och analysera variablerna i datamaterialet.  
 

2.3 Primär- och sekundärdata 
 
Det går att dela in data i två typer, primär- och sekundärdata. Primärdata innebär att forskaren 
själv samlar ny data med en eller flera insamlingsmetoder, t.ex via intervjuer (Halvorsen & 
Andersson 2007). Primärdata samlas in specifikt för studiens ändamål och är på så sätt 
skräddarsydd för forskningen (Jacobsen 2002). Sekundärdata är data som samlas in från 
existerande datakällor, till exempel årsredovisningar, räkenskaper och existerande statistik 
(Halvorsen & Andersson 2007; Jacobsen 2002). Denna studie är baserad på årsredovisningar 
som är publicerade av företagen och är publika vilket medför att de konstateras vara 
primärdata. Problem som kan vara hänförliga till sekundärdata är ofta sammankopplade med 
att datamaterialet har samlats in för ett annat ändamål än det som vi undersöker. De 
årsredovisningar som vi undersöker är i viss utsträckning standardiserade och följer samma 
regelverk vilket gör att vi undviker dessa problem (Jacobsen 2002). Vidare kan sekundärdata 
delas upp i två underkategorier; bokföringsdata och forskningsdata. Bokföringsdata innefattar 
data i form av register och företags årsredovisningar vilket för att denna studies datamaterial 
faller under denna kategori (Halvorsen & Andersson 2007).  
 

2.4 Datainsamling  
 

2.4.1 Teoretisk referensram 
 
Insamlandet av den teoretiska referensramen utfördes systematiskt och strukturerat för att på 
bästa sätt skapa en överblick av redovisningen och dess bakomliggande ramverk. Detta 
innefattar övergripande teorier för att sedan utforska principer och praxis. Slutligen smalnade 
vi ner insamlandet till lagstiftning och praktisk användning för att få en överblick av 
förvaltningsföretagens avvägning av de kvalitativa egenskaperna tillförlitlighet och relevans. 
Underlaget består av vetenskapliga rapporter och relevant ekonomisk och juridisk litteratur. 
Materialet har inhämtats från databaser via sökmotorn Primo (sökmotorn vid biblioteket på 
Högskolan i Borås) samt från biblioteket vid Högskolan i Borås. 
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2.4.2 Empiriskt datamaterial 
 
De undersökta företagen till den empiriska genomgången valdes från Nasdaqs large cap-lista 
över noterade fastighetsbolag på Nasdaq Stockholm. Insamlandet av datamaterialet till den 
empiriska undersökningen genomfördes med hjälp av fastighetsbolagens årsredovisningar 
som hämtades från företagens egna hemsidor eller databasen Retriever Business. I 
årsredovisningarna har relevanta poster som berör studien valts ut och bearbetats i 
kalkylprogrammet Excel för att ta fram de nyckeltal som krävs för att besvara 
forskningsfrågorna. De poster som är relevanta för undersökningen är: Värdet på 
förvaltningsfastigheterna, realiserad värdeförändring, orealiserad värdeförändring, resultat 
före skatt och redovisat verkligt värde av de sålda förvaltningsfastigheterna. Redovisat värde 
av de sålda fastigheterna framgår av försäljningspriset för fastigheten i redovisningen. 
 

2.5 Urval 
 
Denna studie använder sig av målstyrt urval vilket innebär att datamaterialet väljs ut på ett 
strategiskt sätt så att det kan besvara studiens forskningsfrågor. Valet om urval görs utifrån 
den relevans de har för studiens syfte. Innan forskaren väljer studieobjekt ska en lista på 
kriterier ställas samman som gör det möjligt att besvara forskningsfrågorna. Generellt sett bör 
inte urvalet vara så litet att de bara upprepar varandra utan att bidra med något nytt. Det bör 
inte heller vara så stort att det blir omöjligt att göra några djupgående analyser (Bryman & 
Bell 2017). Urvalet bör vara representativt för population, vilket betyder att resultatet från 
urvalet får samma utfall som om undersökningen hade gjorts på hela populationen (Halvorsen 
1992). 
 
Studien vill undersöka hur stor skillnaden är mellan försäljningspris och redovisat värde på 
förvaltningsfastigheter samt dess påverkan på redovisningens tillförlitlighet. De krav på 
urvalet som grundar sig i studiens syftesförklaring är följande; svenska börsnoterade företag 
på large cap-listan, har fastighetsförvaltning som primärt affärsområde och redovisar årliga 
realiserade värdeförändringar från sin fastighetsförsäljning i sina årsredovisningar. Vi har valt 
svenska börsnoterade företag eftersom att de använder IFRS-regelverket och publicerar sina 
årsredovisningar på svenska vilket underlättar vårt arbete att samla in information. 
Fastighetsföretag är ett kriterium med anledning att de säljer fastigheter i större utsträckning 
än andra företag vilket möjliggör en större kvantitet av data. Vidare ska företagen redovisa 
realiserade värdeförändringar från sina sålda fastigheter för att studien ska kunna genomföras.  
 
För att dra så säkra slutsatser som möjligt om undersökningsobjekten har samtliga företag 
som uppfyller urvalskriterierna tagits med i datamaterialet, vilket resulterade i 12 företag. Vi 
anser att den valda urvalsstorleken är tillräckligt omfattande för att besvara studiens 
forskningsfrågor och syfte.  
 

2.5.1 Bortfall 
 
Förutom de avsiktliga bortfall som uppkommit vid avgränsandet av studien har det vid 
tidpunkten för datainsamlingen uppkommit bortfall av observationer. Data från 
Hufvudstadens årsredovisningar har inte medtagits på grund av att de saknar informationen 
som behövs för att genomföra denna studie. För att undvika dubbelräkning har data från 
Nyfosas årsredovisningar inte inte heller tagits med i undersökningen eftersom att företaget är 
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en avknoppning av Hemfosa som också är insamlad i studiens datamaterial. Vidare framgår 
av Hemfosas pressmeddelande (Hemfosa fastigheter AB 2014) att de börsnoterades  först 
2014 vilket medför att företagets data går endast tillbaka till år 2012. Vid tidpunkten för 
datainsamlingen har majoriteten av företagen i urvalet inte publicerat sina årsredovisningar 
för 2018 vilket medförde att de årsredovisningar för 2018 som var tillgängliga valdes bort 
från datamaterialet. Studiens svarsprocent anses ändå vara mycket bra med bortfallen tagna i 
beaktning. 
 

2.6 Tillvägagångssätt 
 
För att besvara studiens forskningsfrågor och syftet är studien uppdelad i två delar. Den första 
delen behandlar realiserade värdeförändringar i redovisningen och den andra delen 
orealiserade värdeförändringar i förhållande till företagets resultat. Som underlag används 
datamaterial hämtade från de undersökta företagens årsredovisningar. Den information som 
berör vår studie är den om fastigheternas värdeförändringar, vilket främst innefattar 
realiserade och orealiserade värden i redovisningen som uppstår vid tillämpningen av verkligt 
värde som värderingsmetod.  
 

2.6.1 Realiserade värdeförändringar i redovisningen 
 
Det tillvägagångssätt som vi valt för att kunna besvara studiens första forskningsfråga är 
delvis baserad på Dietrich, Harris och Mullers (2000) tidigare forskning. I de finansiella 
rapporterna redovisar förvaltningsbolagen värdet på anläggningstillgångar, vilka främst består 
av förvaltningsfastigheter. Företagen är skyldiga att rapportera inköp och försäljningar av 
fastighetsbeståndet. Fastigheterna värderas till verkligt värde och representerar fastigheternas 
marknadsvärde vid balansdagen. Om det uppstår en realiserad vinst vid försäljning av 
förvaltningsfastigheterna innebär det att det faktiska marknadsvärdet inte överensstämmer 
med uppskattningen av marknadsvärdet. Den realiserade vinsten som uppstår jämförs med 
försäljningspriset för att få ut en procentsats av hur mycket försäljningsvärdet avviker från det 
bokförda värdet. Denna metod är mest lämplig för att uppskatta tillförlitligheten av det 
verkliga värdet enligt Dietrich, Harris och Muller (2000). Storleken på den realiserade vinsten 
kopplas till de kvalitativa egenskaperna tillförlitlighet, där en liten procentuell realiserad vinst 
anses tillförlitlig. Desto större procentuell realiserad vinst desto lägre är tillförlitligheten. Den 
formel som används för beräkningen blir då följande: 
 

 
 
Analysen av genomsnittliga förändringen sker i absoluta värden för att undvika ett 
missvisande resultat vid eventuella över- och undervärderingar i företagens värderingar. För 
att vi sedan ska kunna uttala oss om företag över eller undervärderar sina fastigheter används 
medianen. Resultatet av undersökningen analyseras utifrån den teoretiska referensramen för 
att kunna uppskatta graden av tillförlitlighet samt hur relevansen påverkas. De år då ingen 
försäljning har rapporterats har observationerna uteslutits. 
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2.6.2 Orealiserade värdeförändringar i redovisningen 
 
Den andra forskningsfrågan kommer att undersökas genom att vi jämför den orealiserade 
värdeförändringen i redovisningen med årets rapporterade resultat före skatt. Motivet bakom 
denna forskningsfråga grundar sig i den första forskningsfrågan som undersöker hur 
tillförlitlig företags redovisning till verkligt värde är. Den andra forskningsfrågan ämnar att 
undersöka hur stor del av resultatet som påverkas av dessa värderingar för att ytterligare 
bygga på diskussionen om tillförlitlighet i förhållande till verkligt värde. I datamaterialet ingår 
orealiserade förluster i samband med värderingen, men samtidigt positiva resultat. För att 
utesluta missvisande nyckeltal från dessa observationer har negativa tal beräknats om till 
absoluta tal. Förlusten sätts i förhållande till resultatet före avdrag av värdeförändring för att 
undvika felaktigheter.  
 

 
 
I analysen använder vi oss även av medianen som komplement till medelvärdet för att kunna 
generalisera och undvika extrema observationer i redovisningen. 
 

2.7 Reliabilitet och validitet 
 
För att mäta kvaliteten i en undersökning används vanligen två huvudkriterier: reliabilitet och 
validitet. Dessa begrepp är skapade utifrån den kvantitativa forskningsmetoden där mätning 
ofta är det främsta intresset. Begreppet reliabilitet handlar om att en undersöknings resultat 
ska vara så tillförlitlig att den genom upprepade oberoende mätningar, får likartade resultat 
som vid undersökningens första genomförande (Bryman & Bell 2017; Halvorsen & 
Andersson 1992). Detta innebär att studien är replikerbar, vilket är ett begrepp som står nära 
reliabiliteten. För att få en hög reliabilitet ska slumpmässiga händelser inte påverka utfallet av 
undersökningen. En hög nivå av reliabilitet är främst viktig i undersökningar med en 
kvantitativ ansats, eftersom att forskaren är mer intresserad av en stabil undersökning i dessa 
fall (Bryman & Bell 2017). För att ta reda på om en undersökning är reliabel kan begreppet 
delas upp i tre faktorer, stabilitet, intern reliabilitet och interbedömarreliabilitet. Stabiliteten i 
en undersökning baseras på att det mått som mäts av forskarna är stabilt oavsett 
respondenterna i ett urval. För att testa stabiliteten i en undersökning upprepas den i ett nytt 
test med samma premisser, och det bör då uppstå en hög korrelation mellan 
observationstillfällena och således en hög stabilitet. För att veta att de undersökta 
indikatorerna är korrekta för det mått som analyseras bör undersökningen ha en hög nivå av 
intern reliabilitet. Detta är extra viktig vid en undersökning av flera indikatorer och summan 
av svaren läggs ihop. Det innebär att indikatorerna inte överlappar och på så sätt ger ett 
felaktigt resultat. Interbedömar reliabilitet är intressant när det finns subjektiva bedömningar i 
framtagandet av urvalet, observationer eller kategoriseringar. Det är i sådana fall viktigt att 
om det finns flera observatörer att deras tolkning av referensramen överensstämmer (Bryman 
& Bell 2017).  
 
Enligt vår bedömning är denna studie reliabel i den utsträckning att vid replikering av denna 
studie kommer studiens resultat att bli detsamma som denna. Datamaterialet som ligger till 
grund för resultatet publiceras i sin helhet i bilagorna vilket tillåter läsaren av rapporten att 
replikera studien. Den stabila reliabiliteten är hög eftersom samtliga årsredovisningar 
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innehåller identiska termer för de poster vi har undersökt vilket har medfört att vi inte har 
behövt göra egna tolkningar om redovisningsinformationens innebörd. Eftersom att vi har 
avgränsat årsredovisningarna från år 2005 redovisas förvaltningsfastigheter med samma 
värderingsmetod vilket ytterligare ökar nivån av stabilitet i studien. 
 
Validitet är synonymt med giltighet och relevans och syftar på om ett visst mått verkligen 
mäter ett större begrepp (Bryman & Bell 2017; Halvorsen & Andersson 1992). Validiteten av 
en studie bestäms utifrån flera olika typer av validitet men den som är relevant till denna 
studie är ytvaliditet, som mäter hur väl måttet som undersöks representerar det aktuella 
begreppet. Detta bestäms ofta av experter inom området som ska fungera som domare. Ett 
potentiellt problem med validitet är att insamlat datamaterial inte är relevant för studiens 
övergripande problemställning (Halvorsen & Andersson 1992). I studien representerar den 
procentuella avvikelsen från försäljningspriset begreppet tillförlitlighet eftersom att det är 
först vid försäljningen som marknadsvärdet kan fastställas, och därför bedömer vi att denna 
studie har en hög nivå av ytvaliditet. Vidare är detta den vedertagna metoden inom tidigare 
forskning för att mäta begreppet och det ger metoden en viss trovärdighet (Dietrich, Harris & 
Muller 2000). 
 

2.8 Källkritik 
 
Målet med att granska studien källkritiskt är för undvika att informationen som används i 
studien inte har blivit förvrängd. Under förutsättning att forskarna observerar verkligheten 
genom en slags treledad informationskanal kan mycket hända mellan verkligheten och 
forskaren (Alvesson & Sköldberg 2017). Verkligheten som undersöks i denna studie är 
informationen i årsredovisningar, vilka är de källor vi har använt oss av vid datainsamlingen. 
Vi anser därför att informationskanalen i denna studie är tvåledad eftersom att vi utgår från 
primärdata i form av årsredovisningar utan någon mellanhand som tolkar informationen åt 
oss. Företag försöker framställa sig själva så bra som möjligt och därför bör viss försiktighet 
tas vid inhämtningen av data (Jacobsen 200). I denna studie anser vi att årsredovisningar har 
granskats genom såväl intern som extern revision för att säkerställa att informationen är 
korrekt, finns det fog för att lita på informationen. Med förutsättning att vi har tolkat 
informationen korrekt i samtliga årsredovisningar anser vi att det inte har uppkommit någon 
förvrängning av informationen. 
 
För att förbättra och fördjupa undersökningen hade företagens egna rådata kunnat användas 
istället. Detta har vi dock inte tillgång till och vi anser att årsredovisningar är ett bra underlag 
ur ett källkritiskt perspektiv. För att ytterligare öka trovärdigheten i studien är det viktigt att ta 
hänsyn till antalet källor som empirin i studien är baserad på. Flera oberoende källor som 
visar samma resultat ger en bättre trovärdighet än en studie som baseras på få källor (Jacobsen 
2002). I denna studie baseras empirin på årsredovisningar tio källor vilket ger upphov till en 
bra grund till en slutsats.  
 

2.9 Etisk reflektion 
 
För att forskningen ska hålla god kvalitet krävs det att forskningen uppfyller ett par 
grundläggande etikkrav angående undersökningsobjektens integritet och säkerhet (Wallén 
1993). Vi har gjort en bedömning att publicera resultatet med företagens namn, eftersom att 
informationen som presenteras denna studie är offentlig för allmänheten. Eftersom att 
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observationerna i denna studie består av offentligt tillgängliga årsredovisningar hotas inte 
företagens integritet. En annan aspekt som bör tas vid beaktande är att deltagarna som ingår i 
studien inte ska ta skada av undersökningen (Bryman & Bell 2017). Enligt vår bedömning 
finns det en marginell risk att denna undersökning påverkar bolagens aktiekurser negativt, 
men att den risken är tillräckligt minimal så att vi kan bortse från den. Vi finner därför att vi 
har tagit i beaktande de mest väsentliga problematiska aspekter som kan uppstå vid 
genomförandet av denna undersökning.  
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3 Referensram 
 

3.1 Syfte med redovisningen 
 
Den viktigaste anledningen till att de internationella redovisningstraditionerna skiljer sig är att 
det grundläggande syftet med redovisningen skiljer sig åt (Nobes 2014). För företagens 
redovisning har intressenter och beslutsfattare ett stort inflytande i vad som ska rapporteras 
för att informationen ska kunna vara användbar (Johansson 2010). Detta gör att det finansiella 
systemets struktur som ett land har påverkar syftet med redovisningen (Nobes 2014). Enligt 
IASB är syftet med finansiell redovisning att täcka användarnas behov. Detta genomförs 
genom att företagen ska förmedla information om företagets finansiella ställning, finansiella 
resultat och kassaflöden. Informationen ska underlätta i beslutsfattandet för användarna, till 
exempel genom att förutsäga framtida kassaflöden (IAS 1 p. 9). De intressenter som kan göra 
ekonomiska beslut inkluderar: ägare, långivare, leverantörer, anställda och företagsledning 
(Hendriksen 1992). För aktieägare har redovisningen två syften; dels vill de bedöma 
företagsledningens skötsel av företaget och dels att kunna ligga till grund för om användaren 
ska köpa eller sälja aktier i företaget (Smith, Brännström & Jansson 2015). Utifrån ett 
normativt perspektiv har alla intressenter samma rätt till den information de behöver för att 
fatta beslut om företaget. Kritiska röster har framfört argument att IASB har blivit ett verktyg 
för de rikaste i samhället för att utöka sin förmögenhet med hjälp av förmånliga 
redovisningsstandarder, utan hänsyn till hur de påverkar resten av samhället utanför 
(Hendriksen 1992). Andra kritiker till IASB och Financial Accounting Standards Board 
(FASB) anser också att redovisningens syfte ska vara att bekräfta historisk information istället 
för att förutsäga framtida händelser. De förespråkar en mer regelbaserad 
redovisningsstandard, för att minimera subjektiviteten i redovisning, än den principbaserade 
redovisningsstandard som används idag. Ett sådant angreppssätt hade dock begränsat 
redovisarens handlingsutrymme i takt med att tolkningsutrymmet minskas (Hendriksen 1992). 
 

3.2 Anglosaxisk och kontinental redovisningstradition 
 
I alla industrialiserade länder präglas redovisningens utveckling av två centrala 
redovisningstraditioner, anglosaxisk och kontinental redovisning. Den anglosaxiska 
redovisningstraditionen används generellt i alla engelskspråkiga länder som Storbritannien 
och USA, medan den kontinentala traditionen omfattar alla västeuropeiska länder förutom 
Storbritannien. Skillnaderna i redovisningstraditionerna kan spåras till deras civilrättsliga 
historia, där den kontinentala civilrättsliga traditionen härstammar från det romerska lagarna 
som senare utvecklades av universiteten under medeltiden (Nobes & Parker 2016; Doupnik & 
Perera 2015). Den anglosaxiska civilrättsliga traditionen har sitt ursprung i medeltida England 
och är mer baserad på sedvanerätt än nedskrivna lagar. Regler utifrån den kontinentala 
traditionen är kopplade till idéer om moral och rättvisa. Traditionen är utpräglad legalistisk, 
vilket betyder att de flesta tänkbara fall i redovisningen ska regleras i lagtext (Johansson 
2010; Nobes & Parker 2016). Icke-statliga organisationer som redovisningsbyråer har därmed 
liten påverkan på redovisningsstandarder (Doupnik & Perera 2015).  
 
Enligt den anglosaxiska traditionen har generella lagar mindre inflytande på redovisningen, 
och praxis etableras istället av domstolarnas prejudikat (Nobes & Parker 2016). Följdaktligen 
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utgör det stora antalet domstolsbeslut ett brett underlag, som minskar tolkningen av 
redovisningens regelverk (Nobes & Parker 2016). Redovisningsseden i de anglosaxiska 
länderna har därmed utvecklats av personer inom redovisningsyrket, som är delaktiga i 
utformningen av redovisningsstandarder (Smith, Bränsström & Jansson 2015; Doupnik & 
Perera 2015).  
 
En annan bidragande orsak till skillnaderna mellan redovisningen i länderna är vilka som är 
företagens finansiella leverantörer (Nobes 2014, Nobes & Parker 2016). I de länder som 
omfattas av den kontinentala traditionen har stat, bank och familj haft avgörande inflytande på 
de flesta företag vilket gjort att det inte har funnits ett stort behov av externa rapporter. I 
länder som omfattas av den anglosaxiska traditionen har företag varit börsnoterade i en större 
utsträckning. Där har kapitalmarknaden blivit den dominerande intressenten och har ett stort 
behov av externa rapporter (Nobes & Parker 2016; Doupnik & Perera 2015). Följaktligen har 
redovisningsbyråer blivit starka i dessa länder vilket ledde till skillnader mellan traditionerna 
med avseende på vad riktig redovisning faktiskt är. Kortfattat bedömer den kontinentala 
traditionen att riktig redovisning är redovisning som följer lagen, medan anglosaxisk tradition 
anser att riktig redovisning är redovisning som ger en rättvisande bild av verkligheten (Smith, 
Bränström & Jansson 2015). Vidare föredrar banker att företag är försiktiga vid värdering av 
sina tillgångar och skulder vilket har påverkat redovisningstraditionen i länder där banker är 
den vanligaste finansiären (Doupnik & Perera 2015; Francis, Hasan & Wu 2013). Syftet med 
redovisningen är enligt den kontinentala traditionen att vara underlag till beskattningen, 
medan enligt den anglosaxiska traditionen är syftet att förse kapitalmarknaden med 
beslutsunderlag, och att beskattningen ska beräknas separat från redovisningen (Nobes & 
Parker 2016).  
 
Utformningen av rapporter har därmed blivit reglerad enligt den kontinentala traditionen men 
angående värderingsfrågor har det dock skett det motsatta. Skatterätten och civilrätten har 
angivit ett lägsta värde respektive ett högsta värde som ett företag kan välja att värdera sina 
tillgångar till. Detta har i sin tur gett spelrum för företagen där de kan välja värderingsmetod 
beroende på vilka finansiella mål de har. I Sverige har sambandet mellan redovisning och 
inkomstbeskattning blivit svårare i och med anpassningen till de internationella 
redovisningsstandarderna (Johansson 2010). I länder med den anglosaxiska traditionen 
domineras redovisningspraxis av aktieägarnas behov av information. Om en domstol skulle 
finna en redovisning bristfällig blir det redovisningsbyrån som får betala skadestånd, vilket i 
sin tur har medfört till utveckling av restriktiva värderingsregler för att undvika detta. I länder 
med kontinental redovisningstradition har investerarna även svagare lagligt skydd än 
investerare i de länder med anglosaxisk tradition (Nobes & Parker 2016). 
 
På senare tid har Europeiska unionen (EU) anammat mycket av den anglosaxiska 
redovisningstraditionen, exempelvis har rättvisande bild upphöjts till en grundläggande 
princip. Dock har det uppstått skillnader kring vad rättvisande bild faktiskt innebär. Enligt det 
kontinentala synsättet innebär rättvisande bild att regler och standarder följs , medan enligt det 
anglosaxiska synsättet innebär rättvisande bild att det är tillåtet att avvika från regler och 
standarder om det bidrar till en bättre bild av verkligheten (Smith, Brännström & Jansson 
2015).  
 

3.3 Positiv redovisningsteori  
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Positiv redovisningsteori är en förklarande redovisningsteori som försöker förklara 
företagsledares val av redovisningsmetoder. Den baseras på effektiva-marknadsteorin som har 
undersökt hur kapitalmarknaden reagerar på ny information och förklarar hur 
kapitalmarknaden använder alternativa informationskällor vid företagsvärdering. Om 
marknaden är effektiv får årliga finansiella rapporter en bekräftande funktion istället för en 
informerande funktion (Watts & Zimmerman 1986). Detta resulterade i en slutsats om att 
företagsledare inte kan påverka aktiepriset genom att välja en värderingsmetod framför en 
annan. Om kapitalmarknaden skulle upptäcka att företagsledare presenterar information som 
motsäger information från alternativa källor så skulle det sänka trovärdigheten i 
företagsledarens framtida rapporter. Detta visar att det finns andra bakomliggande orsaker till 
företagsledares val av redovisningsmetod än viljan att informera sina investerare.  
 
Positiv redovisningsteori är vidare influerad av agentteorin som beskriver hur delegering av 
ansvar från företagsägare till företagsledare kan leda till effektivitetsförlust och ökade 
kostnader. Den bygger på att individer i första hand agerar i självintresse, och om 
företagsledare har incitament att utnyttja sin position för egen vinnings skull, säger teorin att 
det leder till att ägarna sänker företagsledarens ersättning. Det ligger då i företagsledarens 
intresse att ingå avtalsförpliktelser med ägarna som minimerar deras privilegium och som 
binder deras kompensation mot nyckeltal i årsredovisningen (Watts & Zimmerman 1986).  
 
Med dessa två övergripande antaganden utmynnade den positiv redovisningsteorin till tre 
hypoteser. Bonusplanhypotesen förklarar relationen mellan företagsledare och företagsägarna 
och hur företagsledaren ska agera i ägarnas intresse genom avtal med ägarna, bland annat 
genom att de har bonusar som är baserade på olika nyckeltal från redovisningen (Deegan 
2014). Val av redovisningsmetod blir därmed ett verktyg för företagsledare att öka sin bonus 
genom att förbättra dessa nyckeltal (Iatridis 2011). Skuldhypotesen, som förklarar hur 
företagsledare väljer redovisningsmetod beroende på deras förhållande med långivare. Den 
beskriver hur företagsledare baserar sitt val av redovisningsmetod på vilken metod som ger 
bäst likviditet, och visar att de uppfyller låneavtalens förpliktelser genom att företagen inte 
investerar i högriskprojekt eller delar ut för mycket vinst till sina ägare. Långivare eftersträvar 
således en viss nivå av försiktighet i redovisningen och kräver att de värderingar som bygger 
på framtiden ska vara verifierbara (Watts 2003). Den tredje hypotesen om politisk kostnad 
förklarar hur val av redovisningsmetod kan baseras på relationen mellan företaget och olika 
externa parter till exempel staten och icke-statliga organisationer (Deegan 2014). Den 
beskriver hur företagsledare väljer den redovisningsmetod som ger lägst vinst i syfte att 
undvika uppmärksamhet från dessa organisationer, till exempel för att fackförbund inte ska 
kräva högre löner för sina arbetstagare (Deegan 2014; Iatridis 2011).  
 

3.4 Intressentteorin  
 
Intressentteorin försöker förklara att redovisningens innehåll väljs ut utifrån företagens 
relation med dess intressenter. Teorin har en normativ gren och en positivistisk gren där den 
normativa intressentteorin redogör att alla intressenter, oavsett inflytande på företaget har rätt 
att bli rättvist behandlade av företaget. Den antyder att företaget har ett socialt ansvar 
gentemot sin omgivning och att vid konflikt bland intressenterna ska företagsledningen hitta 
en balans för att inte välja någons sida (Deegan 2014). Intressent definieras som en person 
eller organisation som kan påverka, eller påverkas av företagets prestation (Freeman och Reed 
1983 se Deegan 2014). Vidare delas intressenterna in i primära och sekundära intressenter 
(Clarkson 1995 se Deegan 2014). Primära intressenter är de som företaget är beroende av för 
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att kunna fortsätta överleva, medan sekundära intressenter är de som kan påverka, eller 
påverkas av företaget men som inte är nödvändiga för dess överlevnad. Enligt den 
positivistiska grenen av intressentteorin är det intressenterna som har störst inflytande på 
företaget som prioriteras vid utlämnande av redovisningsinformation. Eftersom det är 
praktiskt omöjligt för ett företag att tillgodose alla intressenters informationsbehov måste 
företag välja ut de intressenter som är viktigast att förse information med. Valet av 
intressenter som företag fokuserar sin redovisning till görs baserat på vilka intressenter som 
behövs för företagets överlevnad, och de intressenter som endast blir påverkade av företaget 
prioriteras lägre (Deegan 2014). I länder, såsom Sverige, där långivare i form av banker varit 
den intressent med mest inflytande på redovisningen, det har legat till grund för en mer 
försiktig redovisningstradition (Doupnik & Perera 2015).  
 

3.5 Redovisningens grundprinciper 
 

3.5.1 Försiktighetsprincipen 
 
I allmänhet innebär principen att vid ett val av två värden ska det lägsta värdet av tillgångar 
väljas, och det högsta för skulder (Smith, Brännström & Jansson 2015; Bengtsson 2005; 
Watts 2003). Vid applicering av denna redovisningsprincip redovisas inte orealiserade vinster 
i förskott, däremot ska orealiserade förluster redovisas. Redovisningen får dock inte vara så 
försiktig att den blir överdriven. ÅRL beskriver detta sätt att värdera sina tillgångar som en 
rimlig försiktighet (Artsberg 2003; ÅRL 2 kap 4§ 3p). Försiktighetsprincipen har historiskt 
varit stark i länder där långivare varit de främsta intressenterna men minskat i betydelse på 
senare år då aktieägarnas intressen har prioriterats (Smith, Brännström & Jansson 2015). Idag 
ses denna princip mer som en vägledning när det råder oklarhet om hur hur en ovanlig 
tillgång ska värderas (Riahi-Belkaoui 2004). Kritiker mot försiktighetsprincipen hävdar att 
denna princip inte avbildar företaget korrekt, utan att den används som motivering för att göra 
försiktiga bedömningar och jämna ut resultatet (Artsberg 2003). De som förespråkar en större 
grad av försiktighet är däremot kritiska mot verkligt värde. När verifierbarheten i 
redovisningen minskas, så som vid värderingar till verkligt värde, ger det ledningen ett större 
incitament till att påverka redovisningen med sina egna värderingar (Watts 2003; Francis, 
Hasan & Wu 2013). Vid värderingar till verkligt värde förespråkar även revisorer ofta en viss 
grad av försiktighet i värderingen. Avvikelser i värderingen, främst övervärderingar, av 
tillgångar kan leda till att revisorerna blir ekonomiskt ansvariga i eventuella rättstvister som 
kan uppstå vid försäljningen av tillgången. För att undvika detta förespråkas en viss 
försiktighet i värderingarna (Watts 2003).  Det finns även studier som visar att en försiktigare 
redovisning gör att övergången från anskaffningsbaserad redovisning mot en värdering till 
verkligt värde gör att försiktighetsprincipen lämnas och att matchningsprincipen blir viktigare 
(Bengtsson 2005). Watts (2003) menar också att när standardsättare lämnar 
försiktighetsprincipen övertar kontrakten mellan företagsledningen och banker den roll som 
försiktighetsprincipen har haft. Användarna av redovisningen värnar om verifierbar 
information och de kontrakt som skrivs med utomstående intressenter kräver att subjektiva 
redovisningen hålls tillbaka. 
 

3.5.2 Realisationsprincipen 
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Denna princip innebär att en vinst eller förlust inte ska tas upp i resultat- eller balansräkningen 
före att den har realiserats. I ÅRL förtydligas detta som “Endast under räkenskapsåret 
konstaterade intäkter får tas med i resultaträkningen” (ÅRL 2 kap, 4§ 3p). En värdeökning på 
en förvaltningsfastighet ska således inte tas upp i resultatet före den har sålts. Dagens IFRS-
regelverk frångår alltså realisationsprincipen i vissa fall då orealiserade värdeförändringar tas 
med i resultatet (Smith, Brännström & Jansson 2015).  
 
Realisationsprincipen är tätt sammankopplad med kongruensprincipen vilket innebär att alla 
ekonomiska händelser som påverkar tillgångarna också ska påverka resultaträkningen (Smith, 
Brännström & Jansson 2015). 
 

3.5.3 Antagande om fortlevnad 
 
Denna princip innebär att företagets fortlevnad kommer att fortsätta tillräckligt länge för att 
företaget ska fullfölja sina projekt, åtaganden och pågående aktiviteter. Principen baseras på 
antagandet om att företaget inte kommer att likvideras inom en överskådlig framtid (Smith, 
Brännström & Jansson 2015; Riahi-Belkaoui 2004). Eftersom försäljningspris inte är lämpliga 
att redovisa om tillgångarna inte är avsedda att säljas av, förespråkar detta antagande 
värdering till anskaffningsvärde. Andra menar dock att denna motivering är bristfällig och att 
andra relevanta värderingsmetoder är förenliga med antagandet om fortlevnad, till exempel 
värdering till verkligt värde. Motiveringen till detta är att företaget ska ses som att vara i ett 
ständigt tillstånd av frivillig likvidation och därför ska verkligt värde användas. Vidare menar 
andra teoretiker att antagandet om fortlevnad ska snarare vara ett omdöme som måste 
bekräftas av bevis, och inte ett antagande grundat i frånvaro av bevis (Riahi-Belkaoui 2004).  
 

3.5.4 Matchningsprincipen 
 
Matchningsprincipen innebär att intäkter ska matchas med de utgifter som kan hänföras till 
skapandet av intäkterna (Smith, Brännström & Jansson 2015). Dessa matchningar leder till att 
behov av periodisering finns för att redovisa de kostnader som kan hänföras till intäkterna 
under samma period (Artsberg 2003). Problemen som uppstår från matchningsprincipen 
baseras på vilken redovisningsmetod som anses mest lämplig vid matchningen och 
periodiseringen (Artsberg 2003). För att matcha kostnader till intäkter för en produkt kräver 
det att företagen kan uppskatta hur stor del av exempelvis fasta kostnader som kan hänföras 
till produkten (Smith, Brännström & Jansson 2015). I den internationella redovisningen 
regleras detta av IFRS 15 intäkter från avtal med kunder, här framgår det att företag ska 
intäktsredovisa successivt allt eftersom ett prestationsåtagande uppfylls (IFRS 15 p. 31). 
 

3.5.5 Konsekvensprincipen 
 
Konsekvensprincipen betyder att liknande händelser ska bokföras och redovisas på ett 
konsekvent sätt, det vill säga att samma redovisningsteknik ska appliceras på liknande 
bokföringsposter över tid. Detta gör rapporten över finansiell ställning mer jämförbar och 
därefter mer användbar. Vid ändring av redovisningsteknik ska även tidigare års 
redovisningsinformation ändras retroaktivt (Artsberg 2003).  
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3.6 IASBs grundläggande kvalitativa egenskaper 
 

3.6.1 Kvalitativa egenskaper i redovisningen 
 
Syftet med de kvalitativa egenskaperna är att informationen i redovisningen ska hålla en hög 
nivå och vara användbar vid beslutsfattande för intressenterna, vilka är potentiella investerare, 
långivare och andra fordringsägare (IASB 2018; Deegan & Unerman 2011). IASBs 
föreställningsram för finansiell rapportering (2018) beskriver två grundläggande kvalitativa 
egenskaper; relevans och tillförlitlighet. För att information ska vara användbar ska den 
avbilda en korrekt bild av företaget samt vara relevant. Att endast ha information som ger en 
korrekt bild av företaget men saknar relevans och vice versa ger inte användarna ett bättre 
beslutsunderlag (IASB 2018). Användbarheten förbättras ytterligare med de förbättrande 
egenskaperna aktualitet, jämförbarhet, verifierbarhet, och begriplighet.  
 
I IASBs föreställningsram beskrivs det att det finns fyra huvudsakliga kvalitativa egenskaper 
som alla ska tas upp till beaktande i finansiell redovisning. Dessa är begriplighet, relevans, 
tillförlitlighet och jämförbarhet. En viktig faktor att ta hänsyn till är att nyttan av 
informationen alltid måste överstiga kostnaden att tillhandahålla informationen (Nordlund 
2010). 
 

3.6.2 Relevans 
Den kvalitativa egenskapen relevans är en av de grundläggande egenskaperna  
i redovisningen, som handlar om redovisningsinformationens användbarhet. Definitionen av 
relevans kan se olika ut, men baserar sig på tre faktorer beroende på vad det påverkar: mål, 
förståelsen eller beslut (Hendriksen 1992). Enligt IASBs föreställningsram (2018) innebär 
relevans informationens värde som beslutsunderlag för beslutsfattningen för användaren. Om 
informationen påverkar beslutsfattningen genom att ta upp inträffade, aktuella eller 
kommande händelser anses informationen som relevant. Relevans är inte något som är 
inneboende i informationen, utan att graden av relevans är beroende på användarens intressen 
(Artsberg 2003). Tidigare forskning mäter relevans som hur väl redovisningen stämmer 
överens med företagets aktiekurs. Det finns dock delade åsikter om detta sätt att mäta relevans 
är väsentligt och det verkligen skapar en större användbarhet för användarna (Holthausen & 
Watts 2001).  
 
Väsentlighet är ett ytterligare begrepp som förhöjer relevansen i informationen. Om ett 
utlämnande av informationen påverkar beslutsfattningen anses värdet vara relevant. Det 
handlar om väsentlig företagsspecifik information som kan påverka hur företaget uppfattas i 
specifika situationer (IASB 2018). 
 

3.6.3 Tillförlitlighet 
 
I denna studie har IASBs begrepp faithful representation översatts till tillförlitlighet i enlighet 
med den aktuella översättningen av IASBs föreställningsram från 2001 där begreppet 
reliability översattes till tillförlitlighet. År 2010 ändrade IASB begreppet reliability till faithful 
representation, men själva innehållet av den kvalitativa egenskapen ändrades inte vid 
namnbytet (Erb & Pelger 2015). En mer precis översättning av faithful representation till 
svenska skulle kunna vara rättvisande bild eller trovärdig representation men på grund av att 
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ingen officiell översättning av IASBs föreställningsram från 2010 har släppts ut av FAR 
använder vi begreppet tillförlitlighet som översättning från faithful representation. 
 
Tillförlitlig information är enligt IASBs föreställningsram (2018) information som är 
fullständig, neutral och fri från felaktigheter. Syftet med denna grundläggande kvalitativa 
egenskap är att öka användbarheten av informationen genom att trovärdigt representera den 
ekonomiska händelsen. Tillförlitlighet kan kopplas till företagets förmåga att avbilda den 
ekonomiska verkligheten i redovisningen (Smith, Brännström & Jansson 2015). IASB (2018) 
lyfter även upp att information som redovisas efter lagrum inte per definition representerar 
den ekonomiska händelsen trovärdigt, utan att det ibland kan behövas ytterligare upplysningar 
för att uppnå en trovärdig representation. 
 
Fullständighet innebär att informationen är tillräckligt fullständig för användaren att förstå 
den ekonomiska händelsen i sin helhet samt vad den numeriska värderingen representerar. Fri 
från felaktigheter innebär inte att informationen är exakt utifrån alla avseenden, utan att 
informationen är korrekt i sin beskrivning och att processen vid framtagandet av 
informationen inte är felaktigt tillämpad (IASB 2018). För att företag ska presentera en 
fullständig information krävs att de visar hur de har räknat fram till exempel avkastningskrav 
vid bostadsvärderingar (Nordlund 2010). Neutralitet innebär att informationen inte är 
manipulerad eller vinklad, det förutsätter att försiktighet ska användas vid värdering av 
tillgångar och skulder för att undvika över- och undervärderingar (IASB 2018). En annan 
synvinkel är att försiktighetsprincipen kan ge en felaktig bild av företaget i och med sin 
konservativa natur, vilket i sin tur inte alls förbättrar neutraliteten eftersom det kan leda till 
undervärderingar av tillgångar (Hendriksen 1992).  
 
Den anglosaxiska påverkan på redovisningsnormerna är en orsak till införandet av en så 
kallad overriding regel, vars syfte är att i de ytterst sällsynta fall ge företag en skyldighet att 
frångå de standarder som finns i föreställningsramen för att uppfylla en mer rättvisande bild . 
Vidare innebär detta att när en redovisningsstandard skulle bli så missvisande att de 
finansiella rapporternas syfte bli lidande så kan företagen frångå från den (Johansson 2010). I 
årsredovisningslagen finns det en motsvarande regel som dock inte är tvingande utan snarare 
en rekommendation som säger att om företagen väljer att frångå standarderna i redovisningen 
så ska en upplysning lämnas i not (ÅRL 2 kap, 3§ 2p).  
 

3.7 Förbättrande kvalitativa egenskaper 
 

3.7.1 Aktualitet 
 
Aktualitet definieras av IASB (2018) till att information ska lämnas inom tid för att påverka 
intressenternas beslut. Desto äldre informationen är desto mindre användbar är den och 
således mer inaktuell. Sammanställningen och publiceringen av finansiella rapporter bör 
därför ske så fort som möjligt för att behålla användbarheten för användaren (Hendriksen 
1992). 
 

3.7.2 Jämförbarhet 
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I IASBs föreställningsram (2018) beskrivs jämförbarhet som att finansiella rapporter ska vara 
jämförbara med andra företag, samt jämförbara med tidigare information från samma företag. 
Rent principiellt innebär jämförbarhet att lika händelser och tillstånd ska redovisas på samma 
sätt (Smith, Brännström och Jansson 2015). Målet är att presentationen av finansiell 
information av olika företag ska ske med samma redovisningsprocedur, klassificeringar, 
metoder och format (Hendriksen 1992). På samma sätt som ett stramare regelverk begränsar 
friheten för företagsledningen så kan en mindre jämförbar redovisning göra det enklare för 
företagsledningar att manipulera de finansiella rapporterna i eget syfte (Hendriksen 1992).  
 
Den andra aspekten, jämförelse över tid, ska inte innebära att företag undviker att tillämpa 
nya standarder och lagar, utan företag bör visa vilken påverkan den nya värderingsmetoden 
har på tidigare år. Genom att vara konsekvent i sin redovisning kan informationen bli 
jämförbar över tid (IASB 2018). På grund av inflation kan dock jämförelsen över tid försvåras 
eftersom det saknas en fast referenspunkt (Bengtsson 2005). 
 

3.7.3 Verifierbarhet 
 
Att verifierbara innebär att fastställa sanningen, att undersöka träffsäkerheten av en händelse 
för att få fram dess substans (Paton & Littleton 1940). Detta innebär att det finns en avsaknad 
av subjektivitet och personlig bias i värderingen (Hendriksen 1992). Enligt IASBs (2018) 
tolkning innebär verifierbarhet att flera kunniga oberoende bedömare kan uppnå konsensus. 
Vid värdering av varulager kan anskaffningsvärdet stärkas av till exempel kvitton och 
fakturor. Det är däremot svårt att visa upp fysiska bevis vid subjektiva bedömningar, till 
exempel vid bedömandet den ekonomiska livslängden för en tillgång. Redovisaren måste 
fortfarande bedöma värdet för tillgången och hur länge den ekonomiska livslängden förväntas 
ge fördelar (Hendriksen 1992). Sanningshalten ökar desto fler oberoende kvalificerade 
experter som gör liknande subjektiva bedömningar och graden av verifierbarhet kan i dessa 
fall mätas av hur stor avvikelsen är bland bedömarna. Desto fler antaganden de måste göra 
innan beräkningen desto större blir avvikelsen bland bedömarna (Smith, Brännström & 
Jansson 2015). På grund av att verifierbarhet är beroende av kvalificerade experter har denna 
egenskap en stark koppling med neutralitet och därmed den grundläggande kvalitativa 
egenskapen tillförlitlighet (Hendriksen 1992). 
 
Skiftningen från bevis till konsensus för den kvalitativa egenskapen verifierbarhet har vidare 
lett till att det är relevant för intressenter att ta del av vilket tillvägagångssätt som använts vid 
framtagningen av redovisningen (Smith, Brännström & Jansson 2015; IASB 2018). 
 

3.7.4 Begriplighet 
 
För att information ska vara begriplig ska den klassificeras och presenteras tydligt (IASB 
2018). Detta innebär dock att information som kan vara för komplex för vissa personer inte 
ska uteslutas om den kan vara underlag för beslutsfattande (Artsberg, K. 2005; IASB 2018). 
Det förutsätts att användarna har en grundläggande kunskap för redovisning, samt att de kan 
studera information med rimlig noggrannhet (IASB 2018). Företag utnyttjar i vissa fall denna 
kvalitativa egenskap när de presenterar negativ information eller information med hög 
subjektivitet genom att presentera en mer svårtolkad redovisning för att försköna företaget 
(Iatridis 2011; Ball 2006). 
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3.8 Anskaffningsvärde i redovisningen 
 
Värdering till anskaffningsvärde regleras av IAS 16, materiella anläggningstillgångar, för att 
beräkna det historiska värdet på tillgången. IAS 16 gäller även för förvaltningsfastigheter som 
redovisar anskaffningsvärde enligt IAS 40. I beräkningen av anskaffningsvärdet ingår 
inköpspriset, eventuella utgifter som är direkt hänförliga till tillgången och kostnaden för att 
återställa den plats eller område där tillgången finns (IAS 16 p. 16). Exempel på hänförliga 
utgifter kan vara tullavgifter vid import, skatter eller installationskostnader (IAS 16 p. 16). 
 
Vid redovisning till anskaffningsvärde påverkas inte resultaträkningen direkt av inköpspriset, 
utan det som är resultatpåverkande är de avskrivningar och eventuella nedskrivningar som 
sker under tillgångens livstid (Smith, Brännström & Jansson 2015). Tillgången tas upp i sin 
helhet i balansräkningen om den uppfyller tillgångskriterierna, men minskar i värde i takt med 
avskrivningarna. Tillgångskriterierna innebär att det är sannolikt att tillgången kan inbringa 
framtida ekonomiska fördelar och att det går att bestämma anskaffningsvärdet på ett 
tillförlitligt sätt (IAS 16 p. 7). En avskrivning är en minskning av det redovisade värdet av 
tillgången, och bör därför redovisas som en kostnad (Lönnqvist 2011). Avskrivningar ska 
baseras på tillgångens ekonomiska livstid med avdrag för restvärdet, alltså i takt med att de 
ekonomiska fördelarna som är förknippade med tillgången förbrukas (IAS 16 p. 56). Det 
avskrivna anskaffningsvärdet blir då priset som betalades för tillgångens återstående livstid 
(Smith, Brännström, Jansson 2015). På tillgångar där varje komponent har ett väsentligt 
anskaffningsvärde i förhållande till hela tillgångens anskaffningsvärde, som till exempel 
fastigheter, tillämpas en komponentavskrivning. Detta innebär att varje del som är betydande i 
tillgången ska skrivas av separat. I praktiken innebär detta att till exempel ett tak på en 
fastighet kan besitta en annan avskrivningstid än fönstren (IAS 16 p. 44). En avskrivning 
påverkar inte marknadspriset på tillgången, utan syftar endast till tillgångens livslängd. Den 
vanligaste metoden vid tillämplingen av avskrivningar är att använda sig av linjära 
avskrivningar, dvs. en lika stor avskrivning varje år (Smith, Brännström, Jansson 2015). Vid 
bestämmande av avskrivningstid kan det uppstå subjektiva bedömningar som är 
resultatpåverkande. För att få bättre nyckeltal värderar företag ofta sina tillgångar så lågt som 
möjligt (Curtis, Lewis-Western & Toynbee 2015). En kortare avskrivningstid ger lägre 
resultat, och en längre avskrivningstid ger högre resultat. Detta kan utnyttjas av ledningen i 
företag för att påverka värderingen av tillgångarna för att på så sätt göra företaget mer 
attraktivt eller svara till marknadens krav. En värdering till anskaffningsvärde tillåter en 
nedskrivning av värdet, det ska ske när redovisat värde överstiger återanskaffningsvärdet (IAS 
36 p. 8). Återanskaffningsvärdet är det högsta värdet av det verkliga värdet minus 
försäljningskostnader och en kassagenererande enhet och dess nyttjandevärde (IAS 36 p. 18). 
Uppskrivningar är endast tillåtna om tillgången tidigare har blivit nedskriven, så kallad 
återföring, men får endast skrivas upp till det ursprungliga värdet, och inte över (Smith, 
Brännström, Jansson 2015).  
 

3.8.1 Fördelar & nackdelar med anskaffningsvärde 
 
Värdering till anskaffningsvärde är grunden till det redovisningssystem som vi har idag. Det 
är baserat på en hög grad av verifierbarhet eftersom det finns en handling som bekräftar 
transaktionen (Paton & Littleton 1940). Detta leder till att tillförlitligheten och objektiviteten i 
redovisningen har en hög nivå. Det finns dock kritik till om anskaffningsvärdet är tillräckligt 
relevant. Eftersom aktiemarknaden kräver en framåtblickande redovisning, så har 
lagstiftningen följt efter och skapat regler som också är framåtblickande (Bengtsson 2009). 
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Ett problem som kan uppstå vid värdering till anskaffningsvärde är att två identiska företag 
kan värdera identiska tillgångar till olika pris på grund av att de har köpts in vid olika 
tillfällen. Samma kvantitet av identiska tillgångar kan tas upp till olika värde i 
balansräkningen vilket gör att jämförbarheten mellan företag blir mer problematisk (Smith, 
Brännström, Jansson 2015). 
 

3.9  Verkligt värde i redovisningen 
 
Verkligt värde, eller fair value på engelska, regleras i den internationella redovisningen av 
IFRS 13. Det är även tillåtet enligt IAS 40 att värdera förvaltningsfastigheter till verkligt 
värde. Enligt IFRS definition är det verkliga värde det pris som vid värderingstidpunkten 
skulle erhållas vid försäljning av en tillgång eller betalas vid en överlåtelse av en skuld genom 
en ordnad transaktion mellan marknadsaktörer (IFRS 13 p. 9). 
 
Vid en värdering till verkligt värde bestäms värdet på tillgången av balansdagens 
försäljningsvärde (exit price). Detta betyder att tillgången ska värderas till det hypotetiska pris 
som skulle erhållas vid en försäljning av tillgången (IFRS 13 p. 21). Till följd av detta innebär 
det att tillgångens värde kommer fluktuera efter vad marknaden värderar tillgången till. 
Företagsspecifika värderingar av tillgången ska inte tas i beaktning utan det är endast fokus på 
marknadens prissättning (IFRS 13 p. 2). Värdeförändringar som uppkommer vid värdering till 
verkligt värde påverkar direkt resultaträkningen i den period som värdeförändringen 
uppkommer. Dessa resultatpåverkande orealiserade förändringar har betydelse för 
aktiekursen, i exempelvis förvaltningsfastighetsbranschen, vilket påverkar beslutsfattandet för 
intressenter (Bengtsson 2014). Som följd av att orealiserade vinster tas upp i resultaträkningen 
finns inte nedskrivningar och avskrivningar vid tillämpning av verkligt värde, eftersom de 
förväntas räknas in i tillgångens marknadspris. Företag som tillämpar verkligt värde lämnar 
realisationsprincipen då även orealiserade värdeförändringar tas upp i de finansiella 
rapporterna. När tillgången säljs så bör enligt tidigare resonemang någon vinst inte uppstå 
eftersom en marknadsvärdering borde leda till att tillgången är värderad till försäljningspriset. 
Uppstår det en skillnad mellan försäljningspris och tillgångens värdering går det att anta att 
det skett en viss subjektiv värdering (Bengtsson 2010).  
 

3.9.1 Fördelar & nackdelar med verkligt värde 
 
Informationen från redovisningen bör vara relevant och tillförlitlig för att vara användbar av 
företagens intressenter. Förespråkarna för värdering till verkligt värde argumenterar att 
verkligt värde innehåller betydligt mer information än värdering till anskaffningsvärde, och 
att mer information per definition gör redovisningen mer informativ och användbar (Ball 
2006). Värderingen till verkligt värde blir därför i hög grad mer relevant men mindre 
tillförlitlig jämfört med anskaffningsvärde som representerar historiska kostnader (Dietrich, 
Harris & Muller 2002). Ett problem som uppstår vid värdering till verkligt värde är när det 
inte finns någon aktiv marknad för en tillgång (Ball 2006). Då tillämpas oftast interna 
beräkningsmodeller för att räkna ut ett verkligt värde. Risken är då att beräkningsmodellens 
verkliga värde avviker från marknadsvärdet när en intern bedömning genomförs utifrån 
företagets egna förväntningar (Dietrich, Harris & Muller 2002). En vanlig förekommande 
kritik till verkligt värde är att det finns en informationsasymmetri mellan företaget och dess 
intressenter vilket i sin tur begränsar dess användbarhet av intressenterna (Iatridis 2011). 
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Denna situation kan uppstå när företagsledningen har mer omfattande vetskap om de 
tillgångar som ska värderas än användarna av redovisningsinformationen. Användbarheten av 
informationen är då beroende av hur transparenta företaget är om hur de har gått tillväga vid 
värderingen (Nordlund 2010; Lorentzon 2011). Användarna av redovisningsinformationen får 
då möjligheten att justera för de antaganden som gjorts och kan göra en egen bedömning av 
företaget.  
 
Förespråkarna av verkligt värde argumenterar vidare att värdering till verkligt värde ger ett 
mer aktuellt värde än anskaffningsvärde, eftersom värderingen sker till balansdagens värde 
(Bengtsson 2009). Verkligt värde innehåller den senaste tillgängliga informationen vilket 
uppmuntrar snabba korrigerande åtgärder hos intressenter. När marknadspriset fluktuerar blir 
värdet mindre relevant för intressenterna desto mer tid som går mellan värderingstidpunkten 
och den tidpunkt som intressenterna får tillgång till informationen. Detta leder till att 
tillgångens värde kan blir felaktigt efter balansdagen och således leder detta till att 
intressenterna får en missvisande bild av företaget. En hög aktualitet betyder alltså inte alltid 
att relevansen blir bättre vid till exempel volatila marknader där priser kan förändras drastiskt. 
I perioder av lågkonjunktur då marknaden blir volatil förlorar det verkliga värdet sin relevans 
eftersom att det uppstår en skillnad mellan det verkliga värdet och marknadsvärdet (Iatridis 
2011) 
 
Jämfört med värdering till anskaffningsvärde som tillämpar en avskrivning i takt med att 
tillgångens ekonomiska livslängd förbrukas, så förväntas marknaden räkna in reduceringen i 
de ekonomiska fördelar som tillgången har när företag värderar till verkligt värde. Enligt 
IFRS-regelverket ska orealiserade värdeförändringar redovisas i såväl resultaträkningen som 
balansräkningen. Jämfört med en värdering till anskaffningsvärde saknas det en realiserad 
transaktion när värdering till verkligt värde tillämpas och därmed åsidosätts 
realisationsprincipen (Bengtsson 2014). Som följd av att realisationsprincipen förbises gör 
redovisningen ett avsteg från den kvalitativa egenskapen tillförlitlighet. Detta tillåter 
företagsledningen att direkt påverka resultatet i företaget utifrån spekulationer som saknar den 
verifierbarhet som redovisningen bygger på (Watts 2003). Kritiker till verkligt värde 
argumenterar att orealiserade vinster inte bör redovisas i resultaträkningen, och om det ska 
redovisas alls så bör det redovisas i balansräkningen mot det egna kapitalet och i övrigt 
totalresultat (Bengtsson 2014). På detta sätt skapar företag en mer relevant information för 
användarna eftersom tillgångarnas verkliga värde framgår i balansräkningen samtidigt som 
det inte påverkar resultaträkningen (Smith, Brännström & Jansson 2015). I ett längre 
perspektiv är orealiserade värdeförändringar till verkligt värde endast ett sätt för investerare 
att få ut mer pengar i förtid. Om beräkningarna av de framtida värdena är felaktiga så kommer 
någon annan att få betala för detta när aktiepriset korrigeras i framtiden. Vidare finns det risk 
att företag använder en missvisande kalkylränta vid nuvärdesberäkningen av verkligt värde 
vilket gör att värderingen förlorar både sin relevans och sin tillförlitlighet. Relevansen av 
värdering till verkligt värde förloras även vid ekonomiska kriser när de redovisade 
orealiserade vinsterna förr eller senare måste anpassas till faktiska kassaflöden, förutsatt att 
dessa två variabler glider ifrån varandra (Bengtsson 2014).  
 

3.10  Normgivande organ 
 
Det finns en mängd olika sätt att redovisa på i världen på grund av att varje land har utvecklat 
sina egna redovisningstraditioner, så kallade Generally Accepted Accounting Practices 
(GAAP). International Accounting Standards Committee (IASC) skapades för att harmonisera 
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de olika redovisningsstandarderna inom Europa, samt för att höja kvaliteten i redovisningen. 
Det går att härleda skapandet av en harmoniserad redovisning i EU som ett skydd från den 
anglosaxiska redovisningstraditionen (Bengtsson 2005). År 2001 omformades IASC till 
IASB, som är en privat ideell organisation som stöds av privata donationer (Larson & Kenny 
2011). EU har varit en framåtsträvande aktör i harmoniseringsprocessen genom att acceptera 
IASBs regelverk IFRS (International Financial Reporting Standards), samt göra detta 
regelverk till en EU förordning år 2002. Det innebar att alla börsnoterade koncerner i EU 
tvingades att följa detta regelverk vid upprättande av redovisning från och med 2005. Syftet 
med att införa en gemensam redovisningsstandard var att öka transparensen och 
jämförbarheten på kapitalmarknaderna (IAS förordningen 1606/2002/EG). Harmoniseringen 
ledde också till förbättrad effektivitet vid handel av internationella aktier (Barlev & Haddad 
2007). Tillsammans med FASB, som utformar redovisningsregelverket i USA, bedriver IASB 
det så kallade konvergensprojektet för att utveckla ett mer globalt samarbete för att få större 
jämförbarhet mellan länderna. Detta projekt ska ge bättre jämförbarhet men kan enligt Ball 
(2006) också leda till ökade politiska påtryckningar i redovisningen. 
 
De regler som IASC gav ut kallas International Accounting Standards (IAS) och de regler 
som kommer efter omorganisationen till IASB, kallas International Financial Reporting 
Standards. För att ligga till grund i arbetet med att utveckla nya standarder och för att 
underlätta förståelsen och tolkningarna har IASB skapat IFRS föreställningsram (IASB 2018). 
I föreställningsramen finns de antaganden och egenskaper som ligger till grund för 
standarderna i IFRS och IAS. Vidare beskrivs syftet bakom de finansiella rapporterna samt 
generella begrepp som till exempel nuvärde och anskaffningsvärde. De normer som skapas av 
IASB är huvudsakligen principbaserade och bygger på att det finns ett gemensamt ramverk 
(Johansson 2010). 
 
Andra organisationer som är viktiga för normgivning är tidigare nämnda FASB, som är en 
amerikansk privat organisation som ger ut standarder i USA. United States Security Exchange 
Commission (SEC) ämnar sig främst åt kontroll av aktiemarknaden och de 
marknadsnoteradeföretagens redovisning (Johansson 2010). American Institute of Certified 
Public Accountants (AICPA) är en amerikansk organisation för auktoriserade revisorer. De 
påverkar normgivningen indirekt, eftersom de är med och utser ledamöterna i FASB genom 
en välgörenhetsstiftelse (Johansson 2010). Finansinspektionen kan ses som Sveriges 
motsvarighet till SEC då fokus ligger mot de finansiella marknaderna i Sverige. Ytterligare en 
aktör som arbetar för att främja utveckling av god redovisningssed är Redovisningsrådet 
(RR), som har utgångspunkt ur aktiemarknadens perspektiv (Johansson 2010). Rådet för 
finansiell (RFR) rapportering tog under 2007 över RRs normgivning. 
 

3.11  Lagrum 
 

3.11.1 IFRS 13 
 
År 2013 infördes IFRS 13, i ett led för att uppnå en större harmonisering mellan IASBs och 
FASBs regelverk (Palea & Maino 2013). Standarden behandlar hur värdering till verkligt 
värde definieras och används i företag. IFRS 13 ger företag en möjlighet att värdera tillgångar 
till en marknadsbaserad värdering. Detta innebär att försäljningspriset för en tillgång eller 
skuld uppskattas till det pris som oberoende marknadsaktörer skulle betala genom en ordnad 
transaktion (IFRS 13, p. 2). För att kunna värdera olika sorters tillgångar och skulder till 
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marknadspriser krävs att det går att kan hantera tillgångarna och skuldernas olika 
informationskaraktär. Detta stärks av Lorentzon (2011) som argumenterar att det är svårt att 
utforma en generell vägledning av verklig värde då skillnaderna är så stora mellan olika 
sorters tillgångar.  
 
IFRS har skapat en värderingshierarki med målet att öka konsistensen och jämförbarheten i 
värderingarna till verkligt värde (IFRS 13, p. 72). Nivå 1 i värderingshierarkin behandlar 
identiska tillgångar eller skulder som är noterade på aktiva marknader, exempelvis aktier 
(IFRS 13, p. 76). Detta är främst hänförligt till exempel till en aktiemarknad när alla tillgångar 
är identiska och genom den aktiva marknaden kan de enkelt värderas till det senaste 
försäljningspris som skett. I nivå 2 är tillgångarna liknande och har direkt eller indirekt 
observerbara priser som handlas på aktiva marknader. Det kan också vara identiska tillgångar 
på inaktiva marknader eller annan data än noterade priser. Denna nivå bör användas när all 
data i nivå 1 inte finns tillgänglig. Nivå 3 innebär icke observerbar data för tillgången eller 
skulden samt att det saknas en aktiv marknad. En värdering bör då återspegla vad 
marknadsaktörerna skulle värderat tillgången eller skulden till, med hänsyn till risk (IFRS 13, 
p. 86-87).  
 
Företag har en plikt att lämna upplysningar om vilken värderingsmetod och vilka antaganden 
som har gjorts i samband med uträkningen för att underlätta för användaren av de finansiella 
rapporterna (IFRS 13, p. 91). Syftet är att skapa en större transparens i de subjektiva 
värderingar som företaget gjort i sin finansiella rapportering. I upplysningarna ska skälen 
bakom värderingen och om det har skett någon förändring i värderingsnivå lämnas. Vid 
värderingar till nivå 3 med hjälp av icke observerbar indata där subjektiviteten och 
osäkerheten är högre, krävs mer omfattande upplysningar om hur värderingen har gått till 
(Nordlund 2010). Kvantitativ information om vilken data som använts, hur känslig den datan 
är, och beskrivningar av värderingsprocessen ska informeras (IFRS 13, p. 92-93). Ett problem 
som ofta uppstår är att dessa upplysningar lätt blir för generella och på så sätt inte alls blir 
användbar för användarna (Nordlund 2010). 
 

3.11.2 IAS 40 
 
Riktlinjerna för redovisning av förvaltningsfastigheter återfinns i IAS 40, det vill säga 
fastigheter som innehas för att generera hyresinkomster eller för värdeökning eller en 
kombination av dessa (IAS 40 p. 7). De ska värderas antingen till anskaffningsvärde eller till 
verkligt värde och om ett företag väljer att värdera till verkligt värde ska alla liknande 
fastigheter i företaget värderas enligt samma metod (IAS 40 p. 32A). När företag värderar till 
verkligt värde ska alla framtida inkomster från löpande hyresavtal och andra antaganden som 
marknadsaktörer använder vid prissättning av förvaltningsfastigheter reflekteras i värderingen 
(IAS 40 p. 40). Vid värdering av förvaltningsfastighet till anskaffningsvärde redovisar företag 
det historiska värdet i balansräkningen och det verkliga värdet i upplysningarna (IAS 40 p. 
79). I de fall där värdering enligt verkligt värde inte går att beräkna tillförlitligt ska ingen 
sådan upplysning lämnas, dock kan det lämnas upplysning om vilket prisintervall 
fastigheternas värde befinner sig i. Bolaget ska även ge en förklaring på varför det verkliga 
värdet inte går att beräknas på ett tillförlitligt sätt (IAS 40, p.79). När ett företag har valt 
verkligt värde som redovisningsmetod, ska de även i framtiden tillämpa denna metod (IAS 40 
p. 55). 
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3.12  Fastighetsvärdering i praktiken 
 
Det finns tre olika typer av metoder för att fastställa det verkliga värdet på 
förvaltningsfastigheter. Ortsprismetoden anses vara den huvudsakliga värderingsmetoden 
medans nuvärdesmetoden är den vanligaste metoden i praktiken och används främst när 
ortsprismetoden inte är tillämplig (Johansson 2010). Produktionskostnadsmetoden används 
som komplement vid prisbildningen på marknaden (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet 2010). 
 

3.12.1 Ortprismetoden 
 
Ortprismetoden är en värderingsmetod av fastigheter som baserar sin värdering på 
försäljningspriser av likartade fastigheter inom ett visst område (Bengtsson 2009). För att 
denna metod ska vara användbar förutsätter det att fastigheterna har sålts på en aktiv marknad. 
Eftersom fastigheterna sällan är helt identiska måste de enskilda priserna räknas om till 
nyckeltal för att företaget enklare ska kunna jämföra fastigheterna (Lantmäteriet & 
Mäklarsamfundet 2010). Ur ett praktiskt perspektiv saknas det oftast jämförelseobjekt 
närmast tidpunkten för värdering vilket leder till att jämförelseobjekten söks över en period 
bakåt i tiden. Detta leder till att jämförelsematerialet innehåller objekt från varierande 
tidpunkter och är problematiskt eftersom en del av värdeökningen kan bero på inflation. 
Vidare har det lyfts kritik kring att förvaltningsfastigheterna i jämförelsematerialet ska ha 
samma geografiska läge, vilket kritikerna menar är en ren omöjlighet. Både inflationen och 
egenskaperna hos fastigheternas geografiska läge bör beaktas vid appliceringen av denna 
metod (Johansson 2010).  
 
Processen att räkna om priserna till nyckeltal som blir jämförbara kallas för normering, där en 
av de vanligaste metoderna som används är nettokapitaliseringsprocentsmetoden. Det innebär 
att driftnettot (hyresintäkter minus drifts- och underhållskostnader) divideras med 
köpeskillingen på samtliga fastigheter i närheten. Värderingsobjektets driftnetto divideras 
sedan med genomsnittet av jämförelseobjektens genomsnittliga nettokapitaliseringsprocent 
för att få fram marknadsvärdet på fastigheten (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet 2010). 
Persson (2015) säger att nettokapitaliseringsmetoden anses vara den mest missbrukade 
värderingsmetoden för fastigheter. Förklaringen är att schabloniseringen av ingångsdata 
baseras på information som är dåligt geografiskt förankrad. Till exempel använder företagen 
sig av samma avkastningsränta på fastigheter som befinner sig i Stockholm centrum som i 
förorterna, där det i verkligheten finns skillnader i avkastningen. 
 
Vidare finns det andra nyckeltal från jämförelseobjekten som kan beräkna fram 
marknadsvärden, bland annat bruttokapitaliseringsfaktorn, köpeskillingskoefficienten och 
kr/m², och vars användning beror på vilka uppgifter som finns tillgängliga vid 
värderingstidpunkten.  
 

3.12.2 Nuvärdesmetoden 
 
Denna metod är användbar när information till ortsprismetoden inte finns tillgänglig. 
Eftersom att förvaltningsfastigheter innehas främst av enfastighetsföretag är överlåtelser av 
förvaltningsfastigheter oftast en del av företagsförvärv, snarare än att fastigheten säljs på en 
marknad. Detta leder till att det saknas noterade priser på fastigheterna, och att värderingarna i 
praktiken oftast beräknas utifrån nuvärdesmetoden (Johansson 2010). 
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Nuvärdesmetod är en övergripande term på samtliga värderingsmetoder som diskonterar 
framtida kassaflöden och utgifter. Metoden innebär att varje års framtida driftnetto omräknas 
till nutid med hjälp av en kalkylränta. Kalkylräntans storlek baseras på en riskfri realränta, en 
kompensation för inflationen samt en riskkompensation (Persson 2015). Vid tillämpning av 
denna metod är det viktigt att ta hänsyn till faktorer som kan påverka framtida hyresintäkter 
eftersom dessa oftast är oförutsägbara. Det rekommenderas att värderingen inte bygger på allt 
för mycket optimism då det kan leda till missledande värderingar (Lantmäteriet & 
Mäklarsamfundet 2010). 
 
Vid tillämpning av nuvärdesmetoden är det viktigt att premisserna som beräkningarna är 
baserade på har en hög grad av verifierbarhet samt att de är opartiska mot företaget. Det blir 
därmed viktigt att det råder konsensus bland användarna av information om vilken metod som 
är acceptabel för att beräkningsmetoden ska få legitimitet (Lorentzon 2011). Företag använder 
därför sig ofta av expertvärderingar i komplimenterande syften för att göra sin beräkning mer 
legitim. Detta är enligt tidigare forskning ett bra sätt för att öka tillförlitligheten vid 
bedömningen av verkligt värde (Dietrich, Harris & Muller 2000). Dessa är schablonbaserade 
datamodeller som är billiga och snabba att utföra men missar ofta många aspekter till exempel 
ortspecifika faktorer, skick, kontraktsutformningar och underhållskostnader med flera. För att 
få en mer korrekt värdering bör en mer ingående genomlysning av fastigheten göras där även 
dessa faktorer tas i beaktning (Persson 2015). 
 
Vid en närmare undersökning av nuvärdesmetoden väcks flera obesvarade frågor kring 
appliceringen av metoden. För det första specificeras inte hur lång tidsperiod framåt i tiden 
som ska tas i beaktning. Det är möjligt att beräkna på en oändlig livslängd, men enligt svensk 
praxis brukar en tidsperiod på 5 eller 10 år användas, med hänsyn till ett eventuellt restvärde 
(Persson 2015). Vidare är det oklart hur företagen ska beakta fastigheter som bara är delvis 
uthyrda eller är helt vakanta, och om dessa fastigheter någon gång i framtiden kommer bli 
fullständigt uthyrda. Nuvarande hyresgäster som i framtiden inte kan betala sina 
hyreskostnader kan också vara en riskfaktor som behöver beaktas vid nuvärdesberäkning, 
samt om hyresintäkterna kommer vara på samma nivå eller om de kommer förändras i 
framtiden (Johansson 2010).  
 

3.12.3 Produktionskostnadsmetoden 
 
Denna metod baserar sig på vad kostnaden för att återuppföra en liknande byggnad igen hade 
kostat minskat med nedskrivningar, dvs. en sorts beräkning på ett återanskaffningsvärde. I 
praktiken används produktionskostnadsmetoden som en kontroll för nyproducerade 
fastigheter och för att bedöma om andra metoder ger ett rimligt värde. Det gör att metoden 
påverkar prisbildningen på marknaden indirekt och produktionskostnadsmetoden blir då 
relevant eftersom att den påverkar det verkliga värdet vid användandet av andra metoder 
(Lantmäteriet & Mäklarsamfundet 2010). 
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4 Resultat 
 

4.1 Översikt 
 
Det finns 12 börsnoterade förvaltningsfastighetsbolag på large cap-listan, varav 10 uppfyllde 
kriterierna för att ingå i studiens urval. Datamaterialet erhölls från årsredovisningar hänförliga 
till åren 2005 - 2017 vilket resulterade i 101 observationer. Huvfudstaden har uteslutits pga. 
svårigheten att ta fram den realiserade värdeförändringen i deras årsredovisningar. Nyfosa är 
en avknoppning av Hemfosa, och för att undvika dubbelräkning har detta bolag ej tagits med. 
Vidare innehåller datamaterialet från Hemfosa endast data mellan åren 2012 - 2017 eftersom 
de publicerade årsredovisningarna först uppkommer vid börsnoteringen 2014. Övriga bolag 
som medverkar i denna studie värderar sedan 2005 sina förvaltningsfastigheter till verkligt 
värde enligt IAS/IFRS-regelverket. De bolag som är representerade i studien respektive deras 
fastighetsvärde i slutet av 2017 redovisas i diagrammet nedan. 
 

 
Figur 1. Värdet på studiens undersökta företags förvaltningsfastigheter år 2017.  
 
Figur 1 illustrerar de 10 undersökta företagens värdering förvaltningsfastigheter vid 
balansdagen 2017. Balder och Castellum är de två största fastighetsföretagen med 
förvaltningsfastigheter värderade till 98 mdkr respektive 81 mdkr. Tredje störst är Fabege 
med 58 mdkr, och resterande företag värderar sina tillgångar i intervallet 43 - 23 mdkr. 
 

4.2 Realiserad värdeförändring  
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För att analysera och jämföra datamaterialet har vi valt att räkna om den realiserade vinsten 
och försäljningen till ett nyckeltal. Detta nyckeltalet gör att företagens storlek inte påverkar 
beräkningen samt gör det möjligt att jämföra bolagen. Vid beräkningen av nyckeltalet har 
följande formel använts: 
 

 
 
För att kunna dra en allmän slutsats om förvaltningsfastighetsbranschen har vi beräknat ett 
genomsnitt av detta nyckeltal genom följande: Total avvikelse i värdering av fastigheter / 
antalet observationer. Den genomsnittliga avvikelsen från försäljningsvärdet för företagens 
förvaltningsfastigheter uppgår till 9,3 %. Medianen uppgår till 6,1 % och visar att företagens 
bokförda värde är under försäljningspriset, vilket betyder att företagen undervärderar sina 
fastigheter. Observera att i försäljningsvärdet ingår kostnader för avyttring vilket medför att 
det marknadsvärde som vi använt i undersökningen bör vara marginellt högre.  
 
I endast 10 av 101 observationer uppstår ingen skillnad mellan bokfört värde och det faktiska 
försäljningspriset. 
 

4.2.1 Realiserad värdeförändring per år 
 
För att vidare undersöka om det finns avvikelser i den realiserade vinsten har vi undersökt 
genomsnittet av avvikelsen mellan de undersökta åren 2005 - 2017. Värdet är framräknat som 
medelvärdet för samtliga observationer med avseende till respektive år. 
 
Tabell 1. Det verkliga värdets procentuella avvikelse av från försäljningspris i genomsnitt per år i perioden 2005 
- 2017.  
År Andel i procent (%) 

2017 13 % 

2016 10 % 

2015 13 % 

2014 7 % 

2013 5 % 

2012 12 % 

2011 12 % 

2010 9 % 

2009 15 % 

2008 2 % 

2007 11 % 

2006 6 % 

2005 7 % 
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Tabell 1 presenterar de genomsnittliga avvikelserna från försäljningspris för de undersökta 
åren för samtliga företag som ingår i undersökningen. Tabellen visar att företagens 
redovisning avviker från försäljningsvärdet under samtliga undersökta år. År 2008 och år 
20013 återfinns den lägsta skillnaden mellan det redovisade värdet och försäljningsvärdet, då 
det avviker med 2 % och 5 %. År 2009 förekom den största genomsnittliga avvikelsen från 
försäljningsvärdet om 15 %. Vid 7 av 13 år avviker det genomsnittliga redovisade värdet mer 
än 10 % jämfört med försäljningspriset. Det genomsnittliga värdet för samtliga år i 
undersökningen hamnar i intervallet 6 - 15 %. I den undersökta tidsperioden går det inte att se 
någon trend där den realiserade värdeförändringen blir större eller mindre under en flerårig 
period. 
 

4.2.2 Realiserad värdeförändring per företag 
 
Vidare har vi undersökt varje enskilt företag för att undersöka om det finns skillnader mellan 
företagen i branschen, och se om något specifikt företag utmärker sig. Beräkningen är 
sammanställd som medelvärdet av företagets över-/undervärdering av fastigheter mellan åren 
2005 - 2017. Följande tabell visar den genomsnittliga avvikelsen av de realiserade vinsterna i 
förhållande till försäljningspris med avseende på varje undersökt företag. 
 
Tabell 2. Det verkliga värdets procentuella avvikelse från försäljningspris i genomsnitt uppdelat per företag i 
perioden 2005 - 2017.  
Företag Andel i procent (%) 

Atrium Ljungberg 9 % 

Balder 13 % 

Castellum 9 % 

Fabege 14 % 

Hemfosa 7 % 

Klövern 8 % 

Kungsleden 4 % 

Sagax 4 % 

Wallenstam 10 % 

Wihlborg 19 % 

 
Av tabell 2 framgår att samtliga undersökta företag har avvikelser mellan det bokförda värdet 
och försäljningspriset för sina fastigheter. Kungsleden och Sagax har den minsta avvikelsen i 
redovisningen av sina fastigheter med 4 % vardera i genomsnitt. Fyra företag (Balder, Fabege, 
Wallenstam och Wihlborg) har en större avvikelse än genomsnittet i branschen vilket är 9,3 
%. Wihlborg fastigheter utmärker sig genom att avvika från försäljningspriset med 19 % i sina 
värderingar i förhållande till det bokförda värdet. De mest extrema procentuella värdena 
uppstår de år då försäljningsvärdet är lågt. Exempelvis är Balder år 2009 där de rapporterar en 
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försäljning av fastigheter för 27 mkr varav 20 mkr är en realiserad värdeförändring, detta ger 
en avvikelse i värdering på 74 %. Det går dock inte att dra en generell slutsats om att alla 
större avvikelser sker när företagen presenterar låga försäljningsvärden, eftersom att det inte 
är alla observationer med låga försäljningsvärden som har stora avvikelser. 
 

4.3 Orealiserad värdeförändring  
 
Företagens orealiserade värdeförändringar har beräknats om till procentsatser av totalt resultat 
före skatt för att kunna jämföra de undersökta företagen. Formeln för denna uträkning ser ut 
på följande sätt: 
 

 
 
Vid negativa tal har vi använt oss av absoluta värden för att undvika missberäkningar. De 
genomsnittliga andelarna av resultaten som består av orealiserade värdeförändringar för 
samtliga företag mellan åren 2005 - 2017 uppgår till 55 %, och medianen till 55 %. 
 

4.3.1 Andel orealiserad värdeförändring per år 
 
För att undersöka om det finns några trender i datamaterialet har vi undersökt andelen av de 
orealiserade värdeförändringarna över tid mellan de undersökta åren. De genomsnittliga 
orealiserade värdeförändringarna i procent av resultat före skatt för samtliga företag i 
förhållande till de undersökta åren redovisas i följande tabell: 
 
Tabell 3. Genomsnittlig procentuell andel av resultat (före skatt) som består av orealiserade värdeförändringar 
fördelat per år.  
År Andel i Procent (%) 

2017 62 % 

2016 68 % 

2015 56 % 

2014 81 % 

2013 24 % 

2012 41 % 

2011 62 % 

2010 42 % 

2009 49 % 

2008 56 % 

2007 57 % 

2006 57 % 

2005 57 % 
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Tabell 3 visar att andelen av den orealiserade värdeförändringen i förhållande till resultatet 
fluktuerar i liten grad över åren. Under de undersökta åren befinner sig andelen i intervallet 42 
% - 68 % förutom under åren 2013 och 2014 då andelen är 24 % respektive 81 %.  
 

4.3.2 Andel orealiserad värdeförändring i förhållande till företag 
 
För att vidare undersöka om det föreligger några skillnader mellan företagen redovisas deras 
genomsnittliga orealiserade värdeförändringar i procent av resultat före skatt mellan åren 
2005 - 2017 i följande tabell. 
 
Tabell 4. Genomsnittlig procentuell andel av resultat (före skatt) som består av orealiserade värdeförändringar 
under perioden 2005 - 2017 fördelat på företag.  
Företag Andel i procent (%) 

Atrium Ljungberg 63 % 

Balder 56 % 

Castellum 45 % 

Fabege 60 % 

Hemfosa 53 % 

Klövern 49 % 

Kungsleden 41 % 

Sagax 47 % 

Wallenstam 81 % 

Wihlborg 52 % 

 
Samtliga företag har ett medelvärde över 40 % varav 6 av 10 är över 50 %. De två största 
företagen, Castellum och Balder, har 45 % respektive 56 %, vilka sammanfaller i närheten av 
genomsnitten av samtliga företag som är 55 %. Wallenstam är över den undersökta 
tidsperioden det företag som utmärker sig genom att resultatet består av 81 % orealiserade 
värdeförändringar i genomsnitt.  
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5 Analys  
 

5.1 Realiserad värdeförändring i relation till tillförlitlighet 
 
Resultatet från studien visar att förvaltningsföretagens värdering till verkligt värde av sina 
fastigheter avviker från försäljningspriset med 9,3 % i genomsnitt. Vidare undervärderar de 
sina fastigheter i förhållande till marknadsvärdet med en median på 6,2 %. Dietrich, Harris 
och Muller (2000) bekräftar i sin tidigare forskning inom ämnet, att värderingar till verkligt 
värde genomförs med en hög grad av försiktighet när det kommer till förvaltningsfastigheter. 
Resultatet av vår undersökning visar att den värdering till verkligt värde som företag 
genomför inte överensstämmer med det faktiska marknadsvärdet, vilket bevisar att det 
verkliga värdet inte är vare sig fullständigt eller fritt från felaktigheter och därmed inte är fullt 
ut tillförlitligt.  
 
Vidare visar resultatet av vår undersökning att företagen väljer att i stor utsträckning 
undervärdera sina förvaltningsfastigheter (Bilaga 1). Detta kan förklaras av att företag 
uppskattar en försiktighet i värderingen till verkligt värde. Tidigare forskning antyder att en 
försiktig värdering ger utrymme att höja vinsten när företag vill ta nya lån för att behålla 
samma vinst i förhållande till eget kapital (Dietrich, Harris & Muller 2000). Ett annat 
bakomliggande motiv kan vara att förutse framtida nedskrivningar, alltså en slags 
inkomstutjämning för att gynna företagets aktiekurs (Beaver & Ryan 2005; Artsberg 2003). 
En ytterligare förklaring till den försiktiga värderingen finns i revisorernas arbete med att 
kvalitetssäkra värderingen. Vid en eventuell försäljning av fastigheten vill de undvika en 
övervärdering, eftersom om det visar sig att köparen har betalat ett överpris är det 
revisorsfirman som är ansvarig i en rättstvist. Detta gör att revisorer föredrar en försiktig 
värdering före en opportunistisk (Watts 2003). Enligt Smith, Brännström och Jansson (2015) 
har försiktighetsprincipen länge varit betydande i utformandet av redovisningen i Sverige och 
det är inte långsökt att anta att denna princip har påverkat de försiktiga värderingar som vi 
funnit i studien.  
 
Enligt IFRS 13 ska det verkliga värdet uppskattas till det försäljningspris som oberoende 
marknadsaktörer skulle betala genom en ordnad transaktion för en tillgång eller skuld (IFRS 
13, p. 2). Studiens resultat visar att förvaltningsföretagen således inte följer det aktuella 
regelverket då det uppstår en realiserad vinst vid försäljningar av fastigheter. Vi misstänker att 
företagen själva antingen väljer att inte följa regelverket fullt ut, eller mer troligt, att 
regelverket är omöjligt att förverkliga. 
 

5.1.1 Realiserad värdeförändring i ett tidsperspektiv 
 
Undersökningen visar att företagens värderingar av förvaltningsfastigheterna avviker från 
försäljningsvärdet under samtliga undersökta år. Under åren 2006 samt 2008 finns den lägsta 
skillnaden mellan försäljningspriset och det bokförda värdet, då det skiljer 6 % i genomsnitt. 
År 2009 finns den största avvikelsen i genomsnitt på 15 %. Vi identifierar inga tydliga trender 
i datamaterialet och kan därför inte dra någon slutsats om huruvida storleken på 
värdeförändringarna påverkas av konjunkturen.  
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5.1.2 Realiserad värdeförändring ur ett företagsperspektiv 
 
Undersökningen kommer fram till att det finns stora skillnader i värdering mellan företagen i 
branschen samt hur stor avvikelsen av värderingen i deras fastigheter är. Kungsleden och 
SagaX försäljningsvärden är i genomsnitt 4 % över det bokförda värdet. Detta skulle kunna 
tyda på en väl genomförd värdering där företagen över tid har en, i förhållande till de andra 
företagen i branschen, låg avvikelse. En annan förklaring till denna  relativt höga värdering i 
relation till de andra företagen kan förklaras av vilken fas företaget befinner sig i. Företag som 
befinner sig i tillväxtfasen försöker ofta förmedla en så positiv bild av företaget som möjligt, 
varför de två minsta företagen i undersökningen har ett bokfört värde nära marknadspriset 
(Iatridis 2011).  
 
Flera av de undersökta bolagen har en avvikelse som är över 10 % där Wihlborg fastigheter 
utmärker sig med en avvikelse på 19 % från försäljningspriset i genomsnitt. Under 2010 - 
2011 har detta företag undervärderat sina fastigheter med 30 % vilket gör att skillnaden 
mellan verkligheten och redovisningen är mycket stor (Bilaga 1). Det finns få argument för att 
denna värdering ger en korrekt bild av verkligheten, således är tillförlitligheten låg i 
värderingen. Vidare tyder detta på en dåligt genomförd värdering och vilseleder därmed 
användaren av redovisningen.  
 
Den stora skillnaden mellan de undersökta företagens redovisning är ett argument för att 
redovisning till verkligt värde inte kan anses tillförlitlig. Då valet av redovisningsmetod inte 
är standardiserat ger det företagen flera olika sätt att genomföra värderingar på. Detta skapar 
en problematik med jämförbarheten mellan företag då två likadana byggnader i teorin, kan 
värderas till olika värden beroende på vilken värderingsmetod och vilket avkastningskrav som 
använts. I slutändan gör detta också att värderingen till verkligt värde inte är tillförlitlig då 
redovisningen inte avspeglar en korrekt bild av företagets ekonomiska verklighet. I IFRS 13 
beskrivs det upplysningskrav som finns på företagen när det kommer till subjektiva 
värderingar (IFRS 13, p. 91). I årsredovisningarna är det dock otydligt vad som ligger bakom 
skillnaden i företagens olika värderingar. Företagens beräkningar av det verkliga värdet är 
komplicerat och uttrycks inte lättbegripligt vilket gör det svårt för användaren att själv 
bedöma sanningshalten i värderingen. Tidigare forskning ger olika förklaringar till detta. För 
företagsledningen kan en diffus redovisning ge utrymme för att manipulera resultatet utifrån 
deras egna intressen (Iatridis 2011). Den diffusa redovisningen ger också upphov till problem 
med verifierbarheten i redovisningen. När verifierbarheten i redovisningen försvinner upphör 
ett av redovisningens viktigaste element, att användaren av redovisningen kan skapa sina egna 
värderingar av informationen, eftersom informationen saknar objektivitet (Watts 2003). Detta 
medför att den publicerade informationen i årsredovisningarna kan kritiseras i förhållande till 
den kvalitativa egenskapen tillförlitlighet (Hendriksen 1992).  
 
Endast i 7 av 101 observationer uppstår det ingen realiserad vinst. Detta betyder att den 
värdering som skett är helt korrekt och de subjektiva bedömningar som värderingen av 
fastigheterna bygger på är väl genomförda. I förhållande till den kvalitativa egenskapen 
tillförlitlighet ger dessa värden en korrekt bild av företagens finansiella ställning och kan 
samtidigt anses vara relevant i den mening att redovisningen är aktuell. Vi anser dock att det 
är en alldeles för stor felmarginal när värderingen endast stämmer i 7 % av fallen. De 
standarder som i dagsläget tillåter en redovisning med så stor felmarginal kan inte anses 
tillförlitlig, och det förefaller som att huruvida redovisningen stämmer överens med 
företagens ekonomiska verklighet är beroende av slumpen. I försäljningsvärdet ingår alla 
fastigheter som har avyttrats under bokslutsåret, vilket innebär att vinster och förluster kan 
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jämna ut varandra och felmarginalen i värderingarna av individuella fastigheter kan vara 
större än observerat. 
 

5.2 Orealiserad värdeförändring i förhållande till totalt resultat 
 
I undersökningen av den första forskningsfrågan finner vi att förvaltningsföretagens 
värderingar till verkligt värde inte är tillförlitliga eftersom att samtliga företag under samtliga 
år avviker från försäljningsvärdet. I resultatet av studien avseende vår andra forskningsfråga 
visar undersökningen att de orealiserade värdeförändringarna påverkar resultatet med 55 % i 
genomsnitt och med en median på 55 %. Resultatet vad gäller orealiserade vinster i denna 
studie överensstämmer med resultatet från tidigare forskning (Bengtsson 2014).  
 
De orealiserade värdeförändringarnas påverkan på vinsten synliggör det verkliga värdets 
direkta effekt i resultatet, och hur stor påverkan subjektiviteten i värderingen till verkligt 
värde har på redovisningens innehåll. I förvaltningsfastighetsbolag där värderingen av 
fastigheter står för 55 % i genomsnitt av resultatet är värderingen till verkligt värde intressant. 
Tidigare forskning ger upphov till diskussionen om verkligt värde ska tillåtas på detta 
tillgångsslag. Eftersom värderingen av fastigheter är förhållandevis komplext, samt har så 
stort genomslag på företagens nyckeltal i redovisningen riktas mycket av tidigare forsknings 
kritik mot standardsättarna (Nordlund 2010). Om regelverket ska tillåta en värdering till 
verkligt värde ställs det krav på att informationen förs fram begripligt för att kunna 
analyseras. I vår undersökning styrks det påstående att verkligt värde inte är tillförlitligt samt 
att denna otillförlitliga värdeförändringar har stor påverkan på företagens resultaträkningar. 
Resultatet i denna del av vår studie överensstämmer med Bengtssons (2014) resultat om att 
det verkliga värdet har en betydande påverkan på förvaltningsföretagens resultaträkningar.  
 

5.2.1 Orealiserad värdeförändring per år 
 
Det finns ingen större variation i resultatet över tid förutom under åren 2013 och 2014. År 
2013 var den genomsnittliga andelen av resultatet som består av orealiserade 
värdeförändringar 24 %, det lägsta värdet i vår undersökning. Samma värde var under 2014, 
81 %, vilket är det högsta värdet vi funnit i vår undersökning. Under 2013 infördes den nya 
lagstiftningen för bestämmandet av verkligt värde, IFRS 13 (Palea & Maino 2013). Möjligtvis 
har en osäkerhet i tolkningen av den nya lagstiftningen i samband med implementeringen 
påverkat värderingen av verkligt värde och därmed även de orealiserade värdeförändringarna. 
Under finanskrisen år 2008 och 2009, redovisar alla undersökta företag orealiserade förluster 
utom i ett fall. Detta visar att det verkliga värdet följer marknadens värdering av fastigheterna 
som sig bör. Vi har dock inte testat korrelationen mellan det verkliga värdet och en 
konjunkturförändring, vilket skulle visa hur väl det verkliga värdet stämmer överens med 
marknadens värderingar. Bengtsson (2014) att det orealiserade värdet i sig följer 
konjunkturen, dock kan vi inte se i vår studie att andelen av orealiserade värdeförändringar i 
förhållande till resultatet påverkas av marknaden.  
 

5.2.2 Orealiserade värdeförändringar i förhållande till företag 
 
Bland de undersökta företagen har vi observerat en låg variation av hur mycket de 
orealiserade värdeförändringarna påverkar resultatet. I studiens resultat utmärker sig 
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Wallenstam bland de undersökta företagen genom att ha högst orealiserade värdeförändringar 
i förhållande till resultatet, 81 %. Vår undersökning tar inte fram underlag för att se varför 
vissa företag utmärker sig mer än andra, dock är det intressant för studiens fortsatta 
diskussion. 
 

5.3 Värdering till verkligt värde påverkan på tillförlitlighet eller 
relevans 

 
Studiens resultat visar att värderingen av förvaltningsfastigheter inte avbildar den ekonomiska 
verkligheten utifrån tillförlitlighetens kriterier (IASB 2018). I resultatet av denna studie visar 
vi att företagen inte klarar av att redovisa både en relevant och tillförlitlig redovisning 
eftersom det uppstår en realiserad vinst när företagen säljer sina fastigheter. Vi visar också att 
denna redovisning har en stor påverkan på företagens totala resultat.  
 
I dagens regelverk ska de två grundläggande kvalitativa egenskaperna relevans och 
tillförlitlighet kombineras i redovisningen. Tidigare forskning säger att detta är omöjligt och 
att det krävs en avvägning mellan de två egenskaperna. Vi anser i och med resultatet av vår 
undersökning att relevansen även påverkas negativt av bristande tillförlitlighet då 
användbarheten av informationen blir påverkad. Om regelverket ska tillåta en värdering 
baserad på framtiden så kan en viss felmarginal falla inom ramen för att anses vara 
tillförlitlig. I vår undersökning är den genomsnittliga avvikelsen av värderingen 9,3 % vilket 
kan anses vara rimligt vid en prognostisering av framtiden. Det problem vi finner är att 
reglerna i anknytning till värdering till verkligt värde saknar bestämmelser om hur stor 
avvikelse från faktiska försäljningspriser som är acceptabelt. I vår undersökning finner vi att 
IASBs regelverk tillåter företag att ha en värdering som avviker från verkligheten med 19 % i 
genomsnitt som Wihlborg Fastigheter. I specifika fall är avvikelser runt 30 % som hos 
Castellum år 2011 inte ovanliga (Bilaga 1). Från lagen kan det utläsas att så länge företagen 
lämnar upplysningar om hur de har kommit fram till det verkliga värdet är det tillåtet att 
värdera mer eller mindre godtyckligt även om det saknas tillförlitlighet i uträkningarna. Den 
tillåtna subjektiviteten i samband med upplysningarna samt det verkliga värdets påverkan på 
fastighetsbranschen där de orealiserade värdeförändringarna påverkar företagens resultat med 
55 % i genomsnitt gör att den osäkra värderingen får ett stort genomslag på redovisningen. I 
vissa undersökta företag har den orealiserade vinsten en större påverkan på resultatet än andra 
vilket ger dessa företag ett större incitament att påverka resultatet. Ur användarnas perspektiv 
består fastighetsföretagens redovisning till största del av av osäkra värderingar som är direkt 
resultatpåverkande. Relevansen och användbarheten blir därmed lidande eftersom 
beslutsfattandet byggs på värden som är felaktiga. När det verkliga värdet blir så otillförlitlig 
som resultatet i denna studie visar kan det även påverka relevansen negativt. 
 
Studien visar att det saknas instruktioner i regelverket om värdering till verkligt värde, främst 
gäller detta på indata i den tredje nivån i värderingshierarkin. I dagens redovisningspraktik 
används i stor utsträckning indata från nivå 3 före nivå 1 och 2 vilket avviker från IASBs 
regler om verkligt värde (IFRS 13, p. 72). Ju längre ner i värderingshierarkin desto mer 
subjektivitet uppstår vid värderingen och därmed försämrad tillförlitlighet och relevans. För 
att motverka detta behövs det tydligare reglering för att väga upp den ökade subjektiviteten. 
Det finns ett behov av att bevara relevansen vid värderingen till verkligt värde genom 
tydligare instruktioner vid användningen av värderingsmetoder. Detta skulle upprätthålla 
relevansen för användarna eftersom jämförbarheten mellan företagen skulle bli bättre och på 
så sätt underlätta investerares beslutsfattande. Det går dock inte att frångå det ursprungliga 
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problemet med att verkligt värde är otillförlitligt. För att bevara tillförlitligheten i sin 
värdering finns det bara ett alternativ och det är värdering till anskaffningsvärde. Det innebär 
emellertid att redovisningen förlorar sin relevans eftersom den endast innehåller historisk 
information som inte är användbar för företagets intressenter i samma utsträckning. Vidare 
bör IASB ta ställning till vilken av de grundläggande kvalitativa egenskaperna som ska 
prioriteras, för just nu är relevans och tillförlitlighet jämställda i teorin men inte i praktiken 
där tillförlitlighet har gett företräde åt relevans.  
 

6 Slutsats 
 

6.1 Översikt 
 
Syftet med studien är att öka förståelsen kring hur svenska börsnoterade fastighetsföretags 
redovisning av verkligt värde förhåller sig till redovisningens kvalitativa egenskaper 
tillförlitlighet och relevans samt i vilken utsträckning detta sker. För att uppfylla detta syfte 
undersökte vi två forskningsfrågor. Den första forskningsfrågan besvarar hur väl företagens 
verkliga värde stämmer överens med det faktiska försäljningsvärdet. Den andra 
forskningsfrågan besvarar i vilken utsträckning som detta osäkra värde påverkar 
redovisningen vilket visar sig i orealiserade värdeförändringar i förhållande till resultatet. 
 

6.2 Realiserade värdeförändringar 
 
De realiserade värdeförändringarna avviker från försäljningsvärdet med 9,3 % i genomsnitt. 
Avvikelsen visar att företagens värdering till verkligt värde inte stämmer överens med 
marknadspriset. Vidare visar resultatet av vår studie att företagen undervärderar sina 
fastigheter i förhållande till marknadspriset. Vi förklarar den försiktiga värderingen med 
tidigare forskning och visar att inkomstutjämning, kulturella redovisningstraditioner och 
intressenters intressen kan påverka företagens värderingar. Den genomsnittliga avvikelsen har 
en låg variation mellan de undersökta åren. Vi finner ingen tydlig trend i datamaterialet och 
kan således inte dra någon slutsats om vad som påverkar skillnaden mellan åren. 
 
Vidare visar resultatet i studien att den realiserade värdeförändringen med avseende på de 
undersökta företagen skiljer sig stort. Beräkningen av verkligt värde saknar ett standardiserat 
tillvägagångssätt vilket leder till att företagens värderingar skiljer sig åt. Detta skapar problem 
med tillförlitligheten då den ekonomiska verkligheten inte avspeglas i redovisningen.  
 
Endast i 7 av 101 observationer stämmer det verkliga värdet med marknadsvärderingen, vilket 
vi anser är för dåligt. Vi anser att det finns problem med regelverket som tillåter en så 
otillförlitlig redovisning. 
 

6.3 Orealiserade värdeförändringar 
 
Den genomsnittliga procentuella andelen av resultat före skatt som består av orealiserade 
värdeförändringar uppgår till 55 % och enskilda år har orealiserade värdeförändringar uppgått 
till mer än 80 % av resultatet. Detta visar hur stor del av resultatet som i genomsnitt består av 
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det verkliga värde som vi i vår första forskningsfråga kommer fram till är en osäker värdering. 
Kritik från tidigare forskning riktas mot standardsättarnas val att tillåta det verkliga värdet 
påverka bilden av företagen i så stor omfattning som det gör inom 
förvaltningsfastighetsbranschen (Nordlund 2010). Resultatet av denna studie visar att kritiken 
är befogad och standardsättare bör fundera över om fastigheter verkligen ska att värderas till 
verkligt värde. 
 
Enskilda företag utmärker sig genom att ha en stor andel av resultatet som kommer från 
orealiserade värdeförändringar och är därför extra känsliga för den osäkra redovisningen som 
verkligt värde ligger till grund för. Vi misstänker att skillnaderna mellan företagen finns i de 
enskilda företagens strategier men drar inga slutsatser om varför det skiljer sig mellan företag. 
 

6.4 Tillförlitlighet och relevans 
 
Studiens resultat belyser problematiken med användningen av verkligt värde i sammanhanget 
av tillförlitlighet och relevans, och hur verkligt värde inte går att leva upp till kriterierna hos 
de två grundläggande kvalitativa egenskaperna. Studien kommer fram till att även om det inte 
går att förena dessa två egenskaper så påverkas de av varandra. Dagens regelverk tillåter 
redovisningen att vara otillförlitlig, vi anser att en redovisning som inte är tillförlitlig leder till 
en försämrad användbarhet och således även försämrad relevans för användarna av 
redovisningen. Vi finner att mycket av bakgrunden till problematiken finns i IASBs regelverk 
och hur de har övergått från tillförlitlighet till relevans som den grundläggande egenskap som 
redovisningen  
prioriterar.  
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7 Diskussion 
 

7.1 Egen reflektion 
 
Vid början av uppsatsprocessen anade vi att fastighetsföretag övervärderar sina fastigheter för 
att maximera resultatet och aktieägarnas utdelningar. Detta fick vi inte bekräftat i vårt resultat 
och därmed blev kopplingen mellan opportunistiskt beteende och värderingen av fastigheter 
svårare att dra. Däremot bekräftas vår teori om att det finns en avvikelse mellan det verkliga 
värdet och försäljningspriset men att avvikelsen berodde på undervärderingar istället för 
övervärderingar.  
 
Vidare upptäckte vi att trots ett tydligt upplysningskrav i IFRS 13 så är informationen om 
verkligt värde i årsredovisningar mycket svårbegriplig. Företag redovisar inte de 
tillvägagångssätt vid beräkningarna av verkligt värde i den omfattning som önskas. Detta 
påverkar verifierbarheten i redovisningen och är ett onödigt försvårande för att göra 
informationen tillförlitlig.  
 
Att det inte går att förena tillförlitlighet med relevans vid värdering till verkligt värde har 
blivit bekräftat vid genomförandet av denna studie. Detta uppdagades när vi diskuterade 
möjligheterna att använda en värderingsmetod som kan förena de båda kvalitativa 
egenskaperna. Istället behövs det göras ett tydligt ställningstagande av standardsättarna som 
kan ge vägledning kring vilken riktning de vill gå framöver.  
 

7.2 Studiens bidrag 
 
Resultatet i studien ämnar att öka förståelsen för hur verkligt värde av förvaltningsfastigheter 
genomförs samt hur det förhåller sig till de kvalitativa egenskaperna tillförlitlighet och 
relevans samt i hur stor utsträckning påverkan är. Vår studie bekräftar resultatet från tidigare 
forskning om realiserad värdeförändring och visar att det verkliga värdet hanteras på samma 
sätt i Storbritannien som i Sverige (Dietrich, Harris & Muller 2000). Vidare bekräftar vi även 
resultatet av Bengtsson (2014) forskning om orealiserad värdeförändring och visar att det 
orealiserade värdet är betydande för förvaltningsföretagens resultat. Vår undersökning är mer 
omfattande i avseendet vad gäller den undersökta tidsperioden som innefattar 12 räkenskapsår 
per företag. Resultatet i denna studie kan bidra till den rådande diskussionen kring 
användningen av verkligt värde vid värdering av förvaltningsfastigheter. Vidare kritiserar 
denna studie IASB avvägning mellan tillförlitlighet och relevans och hoppas på att bidra till 
en uppdatering av de kvalitativa egenskaperna som sammanfaller med redovisningen i praxis. 
 

7.3 Förslag till framtida forskning 
 
Vår undersökning ämnar till att öka förståelsen om hur verkligt värde förhåller sig till de 
kvalitativa egenskaperna tillförlitlighet och relevans. För att ytterligare öka förståelsen kan det 
vara intressant att undersöka vad som ligger bakom de resultat som vi fått fram i vår 
undersökning. Djupare studier riktade mot företagsledning eller redovisningschefer som 
undersöker deras motiv till varför förvaltningsföretag undervärderar sina fastigheter och hur 
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de ställer sig till att det uppstår en realiserad vinst vid värdering till verkligt värde. Det skulle 
vara intressant att undersöka företagens inställning till dagens standarder och även hur 
företagen ställer sig i debatten tillförlitlighet mot relevans. Vidare skulle det vara intressant att 
djupare gå in på ett intressentperspektiv för att se hur olika intressenter ställer sig till dagens 
redovisningsstandarder och på vilka sätt olika intressenter skulle vilja förändra redovisningen.  
 
Omfattningen av vår undersökning är representativ för Sverige och utförligare svar om hur 
tillförlitligheten och relevansen påverkas vid användandet av verkligt värde i hela världen, 
samt hur kulturella skillnader påverkar redovisningen skulle vara av intresse. Extra intressant 
är skillnaderna mellan den anglosaxiska och kontinentala redovisningstraditionen och dess 
påverkan på användandet av de kvalitativa egenskaperna samt framtagandet av 
redovisningsstandarder.  
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Bilagor 

Bilaga 1 
 
Företag År Värdet på 

förvaltnings
fastigheter 

Årets 
försäljn
ing 

Realise
rad 
vinst 
eller 
förlus 

Orealise
rad vinst 
eller 
förlust 

Resul
tat 
före 
skatt 

Realiserad 
vinst / 
försäljning
spris 

Orealise
rad 
vinst 
/Resulta
t 

Atrium 
Ljungberg 

 
       

 2017 39991 868 −4,0 1817 3110 0,5 % 58 % 

 2016 36054 23 6 2772 3436 26,1 % 81 % 

 2015 30841 1291 −33,0 2328 3431 2,6 % 68 % 

 2014 28163 85 8 861 818 9,4 % 105 % 

 2013 25009 1012 −2,0 143 1279 0,2 % 11 % 

 2012 24576 94 33 368 875 35,1 % 42 % 

 2011 21897 0 2 528 1225 - 43 % 

 2010 19940 304 14 525 1191 4,6 % 44 % 

 2009 18617 869 0 −523 93 0,0 % 85 % 

 2008 19059 752 −22,0 −1202 713 2,9 % 63 % 

 2007 18801 705 176 1287 2034 25,0 % 63 % 

 2006 16855 42 0 1881 2155 0,0 % 87 % 

 2005 4980 493 13 415 604 2,6 % 69 % 
Balder AB         
 2017 98360 3008 184 5151 9154 6,1 % 56 % 

 2016 86177 1990 85 4847 7643 4,3 % 63 % 

 2015 68456 1613 65 3323 5778 4,0 % 58 % 

 2014 37382 1114 144 2906 3822 12,9 % 76 % 

 2013 27532 145 16 838 2151 11,0 % 39 % 

 2012 22278 69 3 809 1412 4,3 % 57 % 

 2011 17556 1683 12 978 1037 0,7 % 94 % 

 2010 14389 321 20 1027 1754 6,2 % 59 % 

 2009 12669 27 19,8 −16 304 73,9 % 5 % 

 2008 7086 258 13,5 −214 −481 5,2 % 31 % 

 2007 6710 471 74,8 567 915 15,9 % 62 % 

 2006 6949 0 0 212 371 - 57 % 

 2005 2705 0 0 144 190 - 76 % 
Castellum         
 2017 81078 875 38 4475 7312 4,3 % 61 % 

 2016 70575 6754 293 3792 5722 4,3 % 66 % 

 2015 41818 1140 48 1789 3584 4,2 % 50 % 
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 2014 37599 3054 −144,0 488 1134 4,7 % 43 % 

 2013 37752 687 125 203 2103 18,2 % 10 % 

 2012 36328 253 33 −102 1076 13,0 % 9 % 

 2011 33867 107 30 164 938 28,0 % 17 % 

 2010 31768 227 23 1199 2654 10,1 % 45 % 

 2009 29267 36 2 −1029 205 5,6 % 83 % 

 2008 29165 28 0 −1262 −1299 0,0 % 49 % 

 2007 27717 38 1 919 1943 2,6 % 47 % 

 2006 24238 1062 83 1145 2206 7,8 % 52 % 

 2005 21270 861 71 932 1712 8,2 % 54 % 
Fabege         
 2017 57889 140 0 6095 7351 0,0 % 83 % 

 2016 47842 3656 491 7614 8680 13,4 % 88 % 

 2015 40279 26 21 3252 4233 80,8 % 77 % 

 2014 32559 3889 300 1339 1867 7,7 % 72 % 

 2013 33384 1202 135 739 1992 11,2 % 37 % 

 2012 31636 1448 167 1409 2032 11,5 % 69 % 

 2011 29150 936 173 1093 1417 18,5 % 77 % 

 2010 26969 4350 237 843 1929 5,4 % 44 % 

 2009 29193 1234 57 −310 680 4,6 % 31 % 

 2008 29511 2095 143 −1545 −1340 6,8 % 54 % 

 2007 30829 2919 446 893 2066 15,3 % 43 % 

 2006 27188 12064 61 911 1863 0,5 % 49 % 

 2005 21296 13771 859 844 2761 6,2 % 31 % 
Hemfosa 
Fastigheter 

 
       

 2017 41119 301 22 1629 3887 7,3 % 42 % 

 2016 34668 1329 35 1548 3424 2,6 % 45 % 

 2015 29553 1441 91 1409 2821 6,3 % 50 % 

 2014 24400 1300 147 548 1239 11,3 % 44 % 

 2013 16284 303 −21,0 −193 132 6,9 % 59 % 

 2012 16019 785 82 864 1110 10,4 % 78 % 

 2011        
 2010        
 2009        
 2008        
 2007        
 2006        
 2005        
Klövern         
 2017 42961 1785 −1,0 1914 3211 0,1 % 60 % 

 2016 39234 617 0 1709 2756 0,0 % 62 % 
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 2015 35032 546 −2,0 1254 2541 0,4 % 49 % 

 2014 30208 531 8 1199 1295 1,5 % 93 % 

 2013 24059 387 22 −50 987 5,7 % 5 % 

 2012 22624 543 46 −79 231 8,5 % 25 % 

 2011 14880 48 5 430 638 10,4 % 67 % 

 2010 13493 368 26 272 760 7,1 % 36 % 

 2009 12032 162 36 −267 296 22,2 % 47 % 

 2008 11895 327 36 −975 −560 11,0 % 64 % 

 2007 12154 1236 242 864 1545 19,6 % 56 % 

 2006 10701 348 45 217 593 12,9 % 37 % 

 2005 5968 557 25 133 331 4,5 % 40 % 
Kungsleden         
 2017 30974 1860 −6,0 1417 2481 0,3 % 57 % 

 2016 29533 776 32 1659 2360 4,1 % 70 % 

 2015 27470 1974 11 970 2147 0,6 % 45 % 

 2014 19612 2601 73 930 1306 2,8 % 71 % 

 2013 20338 108 8 48 922 7,4 % 5 % 

 2012 15777 1666 16 60 1165 1,0 % 5 % 

 2011 14770 1199 56 241 693 4,7 % 35 % 

 2010 21481 2629 −21,0 187 1186 0,8 % 16 % 

 2009 21842 7808 −135,0 −312 351 1,7 % 47 % 

 2008 28447 1313 12 −213 −1185 0,9 % 15 % 

 2007 25662 9475 580 1306 2621 6,1 % 50 % 

 2006 22235 12258 853 1844 3575 7,0 % 52 % 

 2005 24856 2917 318 1288 2116 10,9 % 61 % 

         
Sagax         
 2017 23771 41 1 1113 3405 2,4 % 33 % 

 2016 20628 969 20 1306 2726 2,1 % 48 % 

 2015 16189 37 1 677 1832 2,7 % 37 % 

 2014 13387 100 5 436 853 5,0 % 51 % 

 2013 10790 94 −4,0 136 928 4,3 % 15 % 

 2012 9361 68 −0,8 134 482 1,2 % 28 % 

 2011 8926 241 −5,8 130 168 2,4 % 77 % 

 2010 7496 73 0,8 175 664 1,1 % 26 % 

 2009 6382 6 0,5 −245 50 9,1 % 83 % 

 2008 6020 323 −19,9 −128 −423 6,2 % 23 % 

 2007 5065 375 14,6 492 647 3,9 % 76 % 

 2006 3264 63 5,9 152 258 9,4 % 59 % 

 2005 1992 0 0 57 104 - 55 % 
Wallenstam         
 2017 41410 607 13 2556 3001 2,1 % 85 % 
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 2016 36555 1179 187 3470 4198 15,9 % 83 % 

 2015 32090 2129 204 2507 3418 9,6 % 73 % 

 2014 28481 2349 283 829 630 12,0 % 132 % 

 2013 29049 1986 98 605 1299 4,9 % 47 % 

 2012 27680 1926 208 1198 1601 10,8 % 75 % 

 2011 26296 1298 58 849 923 4,5 % 92 % 

 2010 23637 940 157 1565 2149 16,7 % 73 % 

 2009 20728 511 34 361 657 6,7 % 55 % 

 2008 18040 670 59 −285 −77 8,8 % 137 % 

 2007 17922 1944 298 488 1076 15,3 % 45 % 

 2006 18279 1893 189 1505 1907 10,0 % 79 % 

 2005 16102 1373 158,4 1792 2192 11,5 % 82 % 
Wihlborg 
fastigheter 

 
       

 2017 38612 11 10 1841 3231 90,9 % 57 % 

 2016 32755 581 101 2403 3274 17,4 % 73 % 

 2015 28623 411 55 1560 2859 13,4 % 55 % 

 2014 24299 376 24 618 492 6,4 % 126 % 

 2013 22584 65 2 165 1365 3,1 % 12 % 

 2012 19876 93 22 118 689 23,7 % 17 % 

 2011 18046 206 59 456 835 28,6 % 55 % 

 2010 16678 256 79 472 1207 30,9 % 39 % 

 2009 14418 287 54 −38 623 18,8 % 6 % 

 2008 13620 678 13 −436 −187 1,9 % 70 % 

 2007 13397 383 23 1020 1502 6,0 % 68 % 

 2006 10888 1560 150 489 1064 9,6 % 46 % 

 2005 7890 337 9 318 649 2,7 % 49 % 
Genomsnitt       9,3 % 55 % 
Median       6,1 % 55 % 
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