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Förord

Efter närmare tio veckor har vi nu äntligen lyckats komma fram till en slutförd undersökning. 

Uppdraget bestod av att skriva en kandidatuppsats om den nya omarbetade standarden 

IAS 40, som främst berör förvaltningsfastigheter. Processen har varit en hård och slitsam 

process, motgångarna har varit en del, men i slutändan kan vi med glädje säga att det har varit 

värt all denna tid och möda som vi har lagt ner. Vi har lärt oss mycket genom denna process, 

att se utifrån andras ögon och verkligen förstå hur IAS 40 fungerar. Vi har lärt oss lite mer om 

innebörden av IAS 40, vidare har vi utvecklats i skrivandet av en bra uppsats. Denna uppsats 

skulle inte heller vara fulländad om det inte hade varit för all den hjälp som vi fått av de 

revisorer som lagt ner en del av deras tid åt att besvara på våra intervjufrågor. Ett stort tack till 

de olika revisionsbolagen som ställde upp: Öhrlings – PwC, Ernst & Young och 

Lindebergs – Grant Thornton. Vidare måste vi ägna ett stort tack till Botkyrka Byggens VD 

som med kort varsel ställde upp i intervju och tillhandahållande av nyttig information.

Vi får dock inte glömma att tacka vår handledare Curt Scheutz, som varit snabb med att svara 

på våra frågor via e-mail, och som på så sätt underlättade denna process.

Flemingsberg 2008-05-23

Nathalie Chamoun Ranja Chabo



Abstract

1 January 2005 came the new reconstructed version of IAS 40. It came to compensate the 

earlier ÅRL and FAR who was applied within the European Union. These new standards 

came to be called as IAS/IFRS. The standards’ are supposed to make sure that the differences 

between the different countries won’t be so split. The users of these standards are companies 

who are listed on the stock market in EU. 

Further on can be mentioned that in this article the focus is layed on the standard IAS 40, who 

manages how the administration real estates is presented in the companies’ management 

accounting. 

The purpose with this article is to find out why different companies choose to value their 

real estates to real value respectively to acquired value, how the auditors way to present is 

effected and which effects it has brought on the earlier account. 

The possibility of valueing to real value has however brought some complications, but still are 

these complications accepted at the time as the standard in its interity succeeded to evolve the 

companies’ account to the right way. 

To test our earlier designed hypothesies we have combined partly qualitative and partly 

quantitative approaches. The qualitative information is brought from the interviews with 

different authorized auditors from five of the largest accountingfirms. Further noticed is that 

an interview has also been made with Ulf Nyqvist who is the MD at Botkyrka Byggen.

The quantitative data has instead been received by the annual accounts from ten different real 

estate companies, and the article is written on the basis of a deductive approach with different 

methods as a staring point.

On the basis of the investigation we have finally reached a result that says that the standard in 

its entirety has leaded to a positive development of the companies account. The auditors that 

have an experience from the both methods mean that the standard should live at the time as it 

has led to an increased possibility of comparability between the companies. This is of big 

value for the ones who are interested on the market. 



Sammanfattning

Den 1 januari 2005 kom den nya omarbetade versionen IAS 40. Denna kom att ersätta den 

tidigare ÅRL och FAR som då tillämpades inom Europeiska Unionen. Dessa nya standarder 

kom att kallas för IAS/IFRS. Standarderna ska se till att olikheterna som fanns mellan de 

olika ländernas redovisning inte skulle bli så kluven. Användarna av dessa standarder är 

börsnoterade företag som finns inom EU.

Vidare kan sägas att i denna uppsats har fokus lagts på standarden IAS 40, som då behandlar 

huruvida förvaltningsfastigheter redovisas inom företagens koncernredovisning. 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på varför olika bolag väljer att värdera 

förvaltningsfastigheter till verkligt värde respektive anskaffningsvärde, hur revisorns sätt att 

redovisa har påverkats samt vilka effekter som den medfört på tidigare redovisning. 

Möjligheten att nu värdera till verkligt värde har dock medfört en del komplikationer, men 

ändå har dessa komplikationer accepterats då standarden i sin helhet lyckats utveckla 

företagens redovisning åt rätt håll. 

För att testa våra tidigare utformade hypoteser har vi kombinerat dels kvalitativa och dels 

kvantitativa ansatser. Den kvalitativa informationen har hämtats utifrån intervjuer med olika 

auktoriserade revisorer från fem av de största revisionsbolagen. Vidare kan påpekas att det 

även har utförts en intervju med Ulf Nyqvist som är nuvarande VD på Botkyrka Byggen. 

Den kvantitativa datan har istället erhållits från årsredovisningar från tio olika fastighetsbolag, 

uppsatsen har skrivits utifrån en deduktiv ansats med metodtriangulering som utgångspunkt. 

Utifrån undersökningen har vi slutligen kommit fram till ett resultat som visar att standarden i 

sin helhet lett till en positiv utveckling av företagens redovisning. Revisorerna som då har 

erfarenheter utav både metoderna, menar att standarden bör fortleva då den lett till ökad 

jämförbarhet av bolagen. Detta är av värde både för intressenter och för andra på marknaden. 



Förkortningar

BFL Bokföringslagen

FAR Föreningen Auktoriserade Revisorer

IAS International Accounting Standards

IASB International Accounting Standards Board

IFRS International Financial Reporting Standards

RR Redovisningsrådet

US GAAP United States Generally Accepted Accounting Principles

ÅRL Årsredovisningslagen
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1 Inledning

Kapitlet introducerar läsaren inom ämnet genom att först beskriva bakgrunden till fenomenet 

som sedan därefter leder till en problemdiskussion. Därigenom fås en central frågeställning 

som ligger till grund för hela uppsatsen. Syfte, avgränsning och definitioner tas också upp 

inom detta kapitel. 

1.1 Bakgrund 

År 2005 var startpunkten för tillämpningen av internationella redovisningsstandarderna inom 

EU. Som noterat företag innebar detta att man var tvungen att tillämpa dessa inom sin 

koncernredovisning. De internationella standarderna som tillämpas är då International 

Financial Reporting Standards (IFRS) och International Accounting Standards (IAS). 1

Idag har värdering av förvaltningsfastigheter blivit ett relativt intressant ämne, speciellt vad 

gäller redovisning. Detta eftersom möjligheten finns att redovisa marknadsvärdet på 

förvaltningsfastigheter på olika sätt. 2

1 januari 2005 infördes en ny omarbetad version utav denna standard vars syfte var att ersätta 

den ursprungliga IAS 40. Tillämpningen av standarden sker vid redovisning av 

förvaltningsfastigheter. Den ursprungliga versionen menade att företagen ofrivilligt skulle 

redovisa i enlighet med anskaffningsvärdet. Däremot sedan den omarbetade versionen införts 

så kan företagen välja om de ska använda sig av verkligt värde eller anskaffningsvärde vid 

redovisningstillfället. Detta gäller med undantag för punkt 53 i IAS 40 som bland annat säger 

att detta inte gäller då ett verkligt värde omöjligt kan fastställas på ett tillförlitligt sätt. Vidare 

kan påpekas att IAS 40 fungerar som riktlinjer för hur ett företag ska göra då det uppstår 

komplikation som har att göra med värdering. 3

Företag som väljer att redovisa i enlighet med verkligt värde, har möjlighet att få fram värdet 

genom en rad interna handlingar. Även externa aktörer såsom värderingsföretag (vars uppgift 

består i att värdera fastigheterna åt företaget) kan vara till stor hjälp för företaget. 4

                                                
1 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS (2006) s.3
2 Johansson, Göran (2005) SWE GAAP svensk redovisningspraxis, s.245
3 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS (2006) s.639-
4 Ibid
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Det ämne som valts att undersöka inom denna uppsats har att göra med företagens 

redovisningsprincip gällande hur de ska redovisa sina samtliga förvaltningsfastigheter. 

Förvaltningsfastigheter utgör alltså en utav företagens många tillgångsgrupper. Den standard 

som då anses vara intressant att undersöka är IAS 40. 

1.2 Problemdiskussion

Fördelen med att värdera en förvaltningsfastighet till historiskt anskaffningsvärde är att värdet 

anses vara mer tillförlitlig med tanke på att man kan härleda till inköpspriset. Däremot kan 

man vidare påpeka att detta bidrar till en minskad relevans då det historiska 

anskaffningsvärdet inte avspeglar verkligheten under senare år. 

Vad som kan sägas om att redovisa enligt verkliga värden är att redovisningen blir mer 

relevant. Detta eftersom det verkliga värdet återspeglar marknadsvärdet och på så sätt blir det 

lättare för investerare att jämföra olika företag med varandra i dagsläget. Det negativa med 

denna metod är då istället att metoden inte är särskilt tillförlitlig. Detta har att göra med att 

värdena inte är noterade på någon marknad samt att de bygger på framtida spekulationer och 

därmed inte går att verifiera. 

Företagen har olika prioriteringar kring dessa effekter och därmed skiljer sig deras värdering 

av förvaltningsfastigheter. Utifrån det val av värde som företaget beslutat sig för att använda 

så påverkas resultat- och balansräkning indirekt, detta på sin tur ger orättvisa skillnader hos 

företagen sinsemellan. 

Med tanke på att IFRS strävar efter att få en harmoniserad redovisning samt att underlätta 

jämförandet av olika företag, blir det intressant att undersöka om detta verkligen blir utfallet 

vid införandet av IAS 40. 
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1.3 Syfte

Uppsatsens syfte är att undersöka effekterna av IAS 40, samt hur revisorerna ser på detta. 

Vidare är syftet att undersöka vilken metod som föredras och om utvecklingen har varit 

positiv eller negativ genom åren sedan implementeringen av IAS 40.

1.4 Avgränsning:

Denna uppsats är ämnad att undersöka förvaltningsfastigheter, därmed görs en avgränsning 

mot de övriga rörelsefastigheter som också kan komma att beröras av den nya 

rekommendationen IAS 40. Vidare kommer denna uppsats endast att beröra tio stycken av de 

fastighetsbolag som finns med på börsen. Det empiriska materialet ska hämtas utifrån 

årsredovisningar från 2007.

Vad gäller revisionsbolag kommer endast fem av de största bolagen att intervjuas. Slutligen 

kommer en intervju genomföras med VDn på Botkyrka Byggen, som då förvaltar fastigheter. 

1.5 Definitioner

Förvaltningsfastigheter:

Definieras som fastigheter (byggnad eller mark)5 som innehas i syfte att generera 

värdestegring och hyresinkomster eller en kombination av dessa två till företaget (ägaren). 6

Rörelsefastigheter:

Definieras som fastigheter som används för produktion och tillhandahållande av varor eller 

tjänster, samt för lagring eller administrativa ändamål.7

Redovisat värde:

Definieras som beloppet till vilket tillgången är värderad i balansräkningen.8

                                                
5 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS (2006) s.619
6 Skatteverkets hemsida (2008-02-28)
7 Bokföringsnämndens hemsida (2008-02-28)
8 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS (2006) s.619
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Anskaffningsvärde:

Definieras som det belopp i likvida medel som lämnas vid förvärv av en tillgång vid 

tidpunkten för dess förvärv. I vissa specifika fall kan det även handla om det belopp som 

lämnas vid första redovisningstillfället (detta i enlighet med kraven i andra särskilda 

standarder exempelvis IFRS 2 Aktierelaterade ersättningar).9

Verkligt värde:

Definieras som det belopp till vilket en tillgång kan överlåtas mellan två kunniga parter som 

har intresse av att transaktionen genomförs men som är oberoende av varandra. 10

Extern värdering:

Definieras som en helt utomstående värderingsman utanför företaget som värderar företagets 

fastighetsbestånd. Denne är erkänd med relevant kunskap och kvalifikationer inom värdering 

av fastigheter.11

Intern värdering:

Definieras som en resurs inom företaget som värderar företagets fastighetsbestånd.12

                                                
9 Ibid
10 Ibid 
11 Lundqvist, Ulf, VD på Botkyrka Byggen, Stockholm 2008-05-08
12 Ibid
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2 Metod

Kapitlet redogör för de metoder som uppsatsen bygger på det vill säga det vetenskapliga 

förhållningssättet. Därefter beskrivs hur datainsamlingen skett och urvalet av respondenter. 

Slutligen beskrivs uppsatsens giltighetsanspråk med en diskussion av validitet och reliabilitet, 

samt en kritik av källorna som används.

2.1 Vetenskaplig metod

I regel kan det sägas att i denna undersökning tillämpas en metodtriangulering, vilket då 

innebär att man kombinerar olika typer av metoder för att undersöka ett fenomen.13

Utgångspunkten är en deduktiv triangulering av både kvalitativ och kvantitativ 

forskningsansats. Detta innebär då att utifrån en hypotesprövning dras olika slutsatser. 14

Forskningsmetoderna som valts att användas är intervjuer (som bygger på ett slag av 

frågeformulär) samt skriftliga källor (utifrån fastighetsbolagens årsredovisningar). 

De hypoteser som undersökningen testar är följande:

 Företagen använder sig utav verkligt värde vid värdering av förvaltningsfastigheter.

 Företagen föredrar extern värdering av förvaltningsfastigheter istället för intern 

värdering.

 Auktoriserade revisorer anser att den omarbetade versionen av IAS 40 har haft en 

positiv inverkan på företagens redovisning.

 Revisorerna anser att värderingsmetoden som företagen använder för sina 

förvaltningsfastigheter är något som har utvecklats till det bättre jämfört med tidigare 

år.

Med hjälp av intervjuer önskas få information som innefattar en rad antaganden och 

kunskaper om situationen som vanligtvis inte hade nåtts med hjälp av en annan metod. 

Förutsättningen är att respondenten är kunnig inom det område som undersöks, samt att det 

finns en tillit till att den information som erhålls är sanningsenlig. Avsikten med intervjuerna 

är att få detaljerad information som anses vara lämplig för undersökningen.15

                                                
13 Denscombe, Martyn (1998) Forskningshandboken… Studentlitteratur s.102-105
14 Denscombe, Martyn (1998) Forskningshandboken… Studentlitteratur s.203–
15 Denscombe, Martyn (1998) Forskningshandboken… Studentlitteratur s.15
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Anledningen till att man kombinerar detta med information som finns i skriftliga källor är för 

att fylla de luckor som kvarstår. Vidare syftar den informationen till att ge läsarna en slags 

överblick över undersökningens utgångspunkt, det vill säga varifrån undersökningen 

kommer.16

Den främsta anledningen till metodtriangulering är att den ger en bredare möjlighet att 

undersöka ett fenomen, detta eftersom varje metod då erbjuder sitt egna distinkta perspektiv. 

På så sätt erhåller man olika typer av data kring samma fenomen och detta på sin tur ökar 

troligtvis kvaliteten i undersökningen. Tillvägagångssättet ger möjligheten att ifrågasätta eller 

bekräfta olika resultat genom att bidra till jämförbarhet av resultat som framkommits med 

hjälp av olika metoder. Att se saker ur olika perspektiv tillsammans med möjligheten till 

eventuell bekräftelse kan då öka validiteten i hela undersökningen.17

Det kvalitativa avsnittet i denna undersökning består av de intervjuer som utförts med olika 

revisorer (endast auktoriserade) på fem olika revisionsbolag. De revisionsbolag som ingår i 

denna mening är då Deloitte, Ernst & Young, Lindebergs – Grant Thornton och 

Öhrlings – PwC. Vidare kommer VDn för Botkyrka Byggen att intervjuas. Detta eftersom 

Botkyrka Byggen förvaltar fastigheter och syftet med intervjun är då att ge en inblick i hur det 

kan se ut utifrån deras perspektiv. 

I det kvantitativa avsnittet utgår undersökningen istället från de årsredovisningar som tagits 

fram hos de tio olika fastighetsbolagen. Det som kan påpekas är att undersökningen endast 

valt att utgå från börsnoterade fastighetsbolag i Sverige. Fastighetsbolagen som ingår i 

undersökningen är Balder, Brinova, Castellum, Fabege, Hufvudstaden, JM, Klövern, 

Kungsleden, LE Lundbergs och Wallenstam. 

2.2 Datainsamlingsmetod

Undersökningen innehåller information som kommer från olika typer av datakällor. Detta 

innebär för denna undersökning att informationen är framtagen utifrån intervjuerna som 

genomförts samt utifrån de årsredovisningar som valts att granskas.

                                                
16 Denscombe, Martyn (1998) Forskningshandboken… Studentlitteratur s.102-105
17 Ibid
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Vid insamling av information i undersökningar så kan man använda sig av antingen primär-

eller sekundärdata. Denna undersökning utgår däremot ifrån en kombination av dem båda 

snarare än bara från en. 

Primärdata är alltså den information som fås direkt ifrån den ursprungliga källan. I denna 

undersökning omfattar detta de intervjuer som genomförs. 18

Dessa intervjuer kommer dock att utgå från de frågor som vi förberett inför intervjuerna, 

däremot kan påpekas att dessa frågor inte kommer att följas fullt ut enligt mallen utan det 

kommer att finnas en möjlighet till att ställa följdfrågor. 

Sekundärdata är istället sådan information som fås utifrån tidigare undersökningar och 

litteratur.19 I denna undersökning innebär det att de årsredovisningar som granskas betraktas 

som sekundärdata. Detta innefattar även informationen som hämtas från Internet och 

litteratur.

Fördelen med primärdata är att man får fram information som är specifikt framtaget i 

undersökningens syfte, däremot är det inte alltid så lätt att få tag på den informationen. Vad 

gäller sekundärdata är det mycket enklare, smidigare och mindre kostsamt att ta fram den 

informationen. Nackdelen med sekundärdata är dock att informationen kan vara vinklad då 

den är insamlad i ett annat syfte än just denna undersökning. 20

2.3 Urvalsgrupp

Undersökningens totalpopulation omfattar börsnoterade fastighetsbolag i Sverige. Urvalet 

som gjorts består av tio stycken fastighetsbolag som slumpmässigt valts ut i börsen. Varför 

begränsningen görs så att endast de börsnoterade företagen behandlas beror främst på att det 

endast är de börsnoterade fastighetsbolagen som behöver tillämpa den nya standarden IAS 40 

i sin bokföring.21

Utifrån de revisionsbolag som finns, utgår denna undersökning endast utifrån fem stycken 

utav dessa. Detta eftersom undersökningen blir alltför bred och komplex om man gör en 

totalundersökning som omfattar alla befintliga revisionsbolag i Sverige. 

                                                
18 Riksorganisationen UFO:s hemsida (2008-04-04)
19 Ibid
20 Ibid
21 Olofsson, Olof, Auktoriserad revisor på Ernst & Young, Stockholm 2008-05-07
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2.4 Bortfall

Bortfall innebär att det finns en viss osäkerhet i undersökningen. Undersökningen bör ha ett så 

litet bortfall som möjligt, ju mindre bortfallet är desto mindre är osäkerheten.22 Det är dock 

nästintill oundvikligt att genomföra en undersökning utan något som helst bortfall.

Ett bortfall som är större än 5% kan leda till ett snedvridet resultat då man ska generalisera. 

Man bör följaktligen skilja på objektsbortfall och partiellt bortfall.23 Skillnaden mellan dessa 

är att objektsbortfall syftar till det bortfall som utgår från frågor som respondenterna med-

eller omedvetet inte besvarat. Ett partiellt bortfall innebär istället att respondenterna valt att 

inte genomföra intervjun trots en tidigare överenskommelse om att de ska vara med.24

I denna undersökning har det inte förekommit något objektsbortfall. De respondenter som 

ställt upp med att besvara våra frågor, har besvarat samtliga. Däremot finns det två partiella 

bortfall då revisorer från två olika revisionsbolag inte haft möjlighet att erlägga tid till att 

besvara intervjufrågorna. Dessa revisionsbolag var nämligen KPMG och Deloitte. 

2.5 Uppsatsens giltighetsanspråk

2.5.1 Reliabilitet

En hög reliabilitet skulle innebära att undersökningen har genomförts på ett tillförlitligt sätt. 

Detta betyder att man använt sig av en tillförlitlig metod vid datainsamlingen och att 

kunskapen tagits fram på ett sätt som ökar förtroendet för undersökningen. Då detta delvis är 

en kvantitativ undersökning så betyder det att reliabiliteten kan ses som en reproducerbarhet, 

det vill säga att möjligheten finns för utredning av hur pass väl mätningen i undersökningen 

kan reproduceras. Detta går att diskutera utifrån tre olika synvinklar. 25

                                                
22 1. Statistiska centralbyråns hemsida (2008-04-05)
23 2. Statistiska centralbyråns hemsida (2008-04-05)
24 Ibid
25 Infovoices hemsida (2008-04-05)
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 Inter-rater reliabilitet: diskuterar om undersökningen är fri från snedvridning av 

forskaren som mäter.

 Test-retest reliabilitet: diskuterar om mätningen påverkas av tiden, det vill säga om 

resultatet kommer att ändras om undersökningen genomförs vid en annan tidpunkt. 

 Internal consistency reliability: diskuterar om det finns någon samstämmighet i utfallet 

av ett fenomens olika delar.

I undersökningens kvalitativa utgår man istället ifrån kvaliteten på teknisk utrustning och på 

forskaren som samlar in data.26

Denna undersökning har delvis utgått från årsredovisningar och delvis från intervjuer med 

revisorer på olika revisionsbolag. Detta kan medföra svårigheter vid mätning av reliabilitet. 

Eftersom respondenternas svar kan ha påverkats av deras subjektiva värderingar så minskar 

detta reliabiliteten i undersökningen, främst då det finns en möjlighet till snedvridning. Vidare 

kan påpekas att den knappa tiden kan ha bidragit till väldigt ytliga svar, eftersom det inte 

fanns något utrymme för vidare fördjupning. Däremot kan sägas att ett visst mönster av 

samstämmighet har visat sig mellan resultatet, både gällande respondenterna och gällande 

årsredovisningarna.27

2.5.2 Validitet

En hög validitet innebär att det som mäts är av relevans för undersökningen. Med andra ord så 

handlar det om att använda sig av en lämplig metod vid rätt tillfälle. Begreppet validitet 

brukar ofta delas in i yttre respektive inre validitet.28

 Yttre validitet: handlar mestadels om i hur stor utsträckning man kan generalisera. 

Detta innebär att man diskuterar möjligheten till överförbarhet och tillämpning, hur 

pass väl resultatet kan tillämpas och för vem resultatet är lämpligt att tillämpas. 

 Inre validitet: handlar om trovärdigheten till resultatet. Här ingår kommunikativ 

validitet, deltagarkontroll och triangulering. Kommunikativ validitet diskuterar 

forskarens förmåga att kommunicera och om det på sin tur påverkar resultatets 

giltighet (oftast vid intervjuer). Deltagarkontroll handlar om respondenternas 

möjlighet till korrigering av sitt svar. Triangulering diskuterar möjligheten till att se ett 

fenomen utifrån olika synvinklar, oftast har olika forskare olika syn på ett fenomen.29

                                                
26 Ibid
27 Infovoices hemsida (2008-04-05)
28 Ibid
29 Ibid
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Undersökningens knappa antal respondenter kan ha påverkat generaliserbarheten. Det kan 

vara av slumpen att just dessa fem respondenter tycker likvärdigt, däremot kanske inte 

resterande revisorer håller med. Mot detta kan sägas att undersökningen avsett att undersöka 

erfarna inom området, nämligen auktoriserade revisorer. På så sätt kvarstår det faktum att de 

respondenter som intervjuas är kunniga kring detta fenomen. 

Urvalet är hämtat från fem olika revisionsbolag, vilket förhoppningsvis ska kunna leda till en 

bredare syn och därmed bidra till möjligheten att generalisera resultatet.  

Det faktum att undersökningen endast omfattar börsnoterade fastighetsbolag innebär att 

resultatet endast tar med de fastighetsbolag som är tvungna att använda sig av IAS 40 i sin 

bokföring. På så sätt ökar validiteten då undersökningen mäter inom rätt område. 

Det som kan ha påverkat validiteten negativt är den missförståelse som kan uppstå mellan 

forskaren och respondenten sinsemellan. Speciellt då respondenten inte kan återgå till sina 

svar och korrigera dem. 

2.6 Källkritik

Det är viktigt att man kritiskt granskar källan till den information som man erhållit. Detta 

måste göras för att kunna öka tillförlitligheten till hela undersökningen. 

I denna undersökning har informationen tagits fram från olika håll och med hjälp av olika 

metoder med baktanken att öka tillförlitligheten till undersökningen. Respondenter har valts 

ut noga i förväg och endast de kvalificerade har intervjuats. Vidare kan sägas att 

årsredovisningarna är reglerade med hjälp av olika lagar och regler, och på så sätt anses även 

dem källorna tillförlitliga.  

Vid kvalitativa undersökningar kan det lätt hända att undersökaren kan påverka svaren från 

respondenterna. Detta såg vi till att undvika genom att endast hålla oss till ämnet och på så 

sätt blev det svårt för respondenterna att påverka resultatet.

Intervjuerna genomfördes på de olika respondenternas kontor vilket förhoppningsvis gjorde så 

att de kände sig mer bekväma i miljön, och svaren som erhållits antecknades i block. På så 

sätt kunde respondenterna tala fritt utan att tänka på att de blivit inspelade och att det därmed 

fanns ett belägg för allt dem sagt. Däremot bör påpekas att två revisionsbolag utgjorde bortfall 

i undersökningen, de ville inte ställa upp på intervjun trots en tidigare överenskommelse.
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3 Teori

I detta kapitel redogörs den teoretiska referensramen som tillämpas inom redovisning av 

förvaltningsfastigheter. Teoriavsnittets syfte är att ge läsaren en inblick av en del utav många 

teorier som tillämpas inom just detta område. Först beskrivs teorierna innan införandet, 

därefter beskrivs den omarbetade versionen. Slutligen beskrivs redovisningens kvalitativa 

egenskaper.

3.1 Teoretisk referensram

Redovisningen är väldigt fattig när det gäller kopplingen till olika teorier. Den utgår mer från 

olika regelverk och standarder snarare än utifrån en konkret teori.

De standarder som denna undersökning har baserats på är just de standarder som utfärdats 

utav IASB (International Accounting Standards Board). Då är det visserligen inte så att 

undersökningen omfattar alla standarder, utan fokus har lagts på standarden IAS 40 (och 

RR 24). 

3.2 Kontinental och anglosaxisk tradition 

Den kontinentala och anglosaxiska traditionsteorin behandlar I-ländernas utveckling inom 

redovisningsområdet. Länder som ingår i den anglosaxiska traditionen är bland annat USA, 

Storbritannien, Irland, Holland med flera. Medan i den kontinentala traditionen ingår de andra 

västeuropeiska länderna samt Japan.30 Skillnaderna mellan redovisningstraditionerna kommer 

från de olika civilrättsliga traditionerna.  På grund av skillnader i ägarstrukturen av större 

företag leder detta också till stora skillnader mellan traditionerna. Länder där den 

anglosaxiska traditionen är känd, har företagen i större omfattning varit börsnoterade och haft 

bredare ägarspridning. Därmed har högre krav ställts på den externa redovisningen inom 

företagen. Däremot präglades den kontinentala traditionen av ägarintressen utifrån banker, 

stat och familjeintressen.31

                                                
30 Smith, Dag (2006) Redovisningens språk, s.67
31 Ibid
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Det främsta skiljetecknet mellan den anglosaxiska och den kontinentala traditionen berör 

självaste finansieringskällan. Framförallt beror den på huruvida företaget är finansierat med 

upplånat kapital respektive aktiekapital, det vill säga hur stort eget kapital företaget använder 

till finansiering. Redovisningsanpassningen i Sverige är mer präglat av ett anglosaxiskt 

synsätt. Därmed frångås den tidigare kopplingen mellan redovisning och beskattning. 32

3.2.1 Kontinental tradition 

Den kontinentala traditionen härstammar från nedskrivna lagar, där bolagsrätten ingår och 

som har lett till att redovisningen kan tillämpas där. Den kontinentala traditionen reglerar mer 

i lagstiftning än vad den anglosaxiska traditionen gör. Denna form av tradition följer främst 

lagar inom användningsområden som redovisningshandlingar, benämningar på poster och 

ordningsföljder i balans- och resultaträkningar.33 Den kontinentala traditionen har varit lite 

efter vad gäller utvecklingen av värderingsfrågor till skillnad från den anglosaxiska. De länder 

som ingår i denna tradition har inte reglerat värderingsfrågorna i lagstiftningen. I en del fall 

har skattelagsstiftningen angett det lägsta tillåtna värdet samtidigt som civillagsstiftningen 

angett det högsta tillåtna tillgångsvärdet. Detta har lett till att företagen hellre valt att använda 

sig utav de lägsta värdena för att på så sätt skjuta på sina skattebetalningar till framtiden. 

I praktiken har värderingarna kommit att styras av de olika skattereglerna. Länder som 

använder sig av kontinental tradition, exempelvis Tyskland, saknar nästintill helt regleringar 

och rekommendationer gällande redovisningen. 34

3.2.2 Anglosaxisk tradition 

Den anglosaxiska civilrättsliga traditionen kom till i början av 1000 talet.  Denna tradition 

bygger inte på så många nedskrivna lagar, utan här styrs redovisningens innehåll av redan 

fastställda rekommendationer som de olika redovisningsprofessionerna utvecklat. De här 

redovisningsprofessionerna kommer från de olika länderna som ingår i den anglosaxiska 

traditionen. Länder som präglas av denna tradition, exempelvis Storbritannien, har istället haft 

olika former av redovisningsregler inom lagen. Huvudsakligen har reglerna varit begränsade 

gällande uppställningsformen på resultat- och balansräkningen.35

                                                
32 Artsberg, Kristina (2005) Redovisningsteori, policy och praxis, s.89
33 Smith, Dag (2006) Redovisningens språk, s.68
34 Ibid
35 Riahi-Belkaoui Ahmad (2004) Accounting Theory 5th edition, s.252
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Den anglosaxiska traditionen har redan en färdig bild av hur en riktig redovisning ska se ut. 

Denna bild av redovisningen innebär att den ses som sann och rättvis. Därmed ska denna 

tradition kunna utveckla ytterligare redovisningsteori. 36

Det som kan tilläggas om dessa två traditioners synsätt är att, eftersom den anglosaxiska 

traditionen inte har många lagar som utgångspunkt kan den på så sätt sakna koppling mellan 

redovisning och beskattning. Detta innebär i sin tur att redovisningen kan komma att skilja sig 

i deklarationen. Den anglosaxiska redovisningen anses dock vara mer informativ och öppen 

än den kontinentala, eftersom man har en mindre försiktig redovisning.37

3.3 Redovisning innan införandet av IAS 40

Innan införandet av IAS 40 var det Redovisningsrådet och Årsredovisningslagen som styrde 

hur företag värderade förvaltningsfastigheter. Redovisningsrådets rekommendationer bygger 

till stor del på IAS/IFRS, men dessa skiljer sig åt på vissa områden där Årsredovisningslagen 

är betingande. Årsredovisningslagen berör de företag som anges i BFL det vill säga flertalet 

företag.38 Rekommendationerna som då US GAAP tagit fram, ska enligt amerikansk lag 

tillämpas av de börsnoterade företagen.39

Enligt Redovisningsrådets rekommendation (RR 24) skulle värdering av 

förvaltningsfastigheter ske till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar 

och eventuell nedskrivning. Den nya standarden IAS 40 bygger mycket på RR 24, men det 

som skiljer dessa två åt är att det inte är tillåtet att värdera till verkligt värde i balansräkningen 

enligt den tidigare metoden. Ska värderingen däremot ske till anskaffningsvärde, så måste 

man enligt RR 24 lämna upplysningar om det verkliga värdet. Enligt RR 24 så finns ett 

önskemål om att oberoende värderingsmän fastställer det verkliga värdet, dock är detta ingen 

nödvändighet. 40

                                                
36 Ibid
37 Smith, Dag (2006) Redovisningens språk, s.69
38 Den nya affärsredovisningen Bas (2007), s.125
39 Smith, Dag (2006) Redovisningens språk, s.69
40 Ibid
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I Sverige finns även andra normgivare. FAR (Förening Auktoriserade Revisorer), som är den 

äldsta normgivaren i Sverige inom revisionsområdet heter numera enbart FAR. Detta 

eftersom branschen även innefattar andra yrkesgrupper och specialister.41 De började ge 

vägledande råd i redovisningsfrågor redan i slutet av 40-talet. 

Det finns olika benämningar av FAR, nämligen ”rekommendationer” och ”uttalanden” 

eftersom de inte har rätt att utfärdiga bindande föreskrifter. FAR:s rekommendationer och 

uttalanden har varit, och är fortfarande, viktiga källor vid eventuella domstolstvister rörande 

företags bokföring, redovisning och revision.42

3.4 IAS/IFRS

IAS 40 och IFRS är internationella standarder som används inom EU i syfte att minska 

skillnaderna inom europeisk redovisning. Dessa standarder har utfärdats av IASB 

(International Accounting Standards Boards).  IASB ska verka för en internationell 

harmonisering av de redovisningsprinciper som används i olika länder världen över.43

Från och med år 2005 ska alla börsnoterade bolag som finns i europeiska unionen tillämpa de 

nya reglerna i deras koncernredovisning. De nya reglerna av IAS/IFRS har lett till vissa 

förändringar i bolagens koncernredovisning jämfört med de gamla regleringarna bland annat 

IAS 40.44

3.4.1 IAS 40

IAS 40 är en standard som arbetats fram av IASB och rör förvaltningsfastigheter. Standarden 

medger två olika alternativ för att redovisa förvaltningsfastigheter efter 

anskaffningstidpunkten. Antingen redovisas förvaltningsfastigheten till anskaffningsvärde 

med avdrag för ackumulerade avskrivningar eller så redovisas den till verkligt värde. IASB 

rekommenderar dock redovisning till verkligt värde.45

                                                
41 Den nya affärsredovisningen (bas2007) s.104
42 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS (2006) s.586
43 Ibid
44 Ibid
45 Ibid
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Standardens syfte är att ange hur företags förvaltningsfastigheter ska redovisas, samt vilka 

upplysningar som ska lämnas i samband med redovisningen. Oavsett vilken värderingsmetod 

som tillämpas ska företaget lämna uppgifter om i hur stor utsträckning det verkliga värdet 

baseras på olika typer av värderingar.46  

IAS 40 tar också upp rörelsefastigheter och förvaltningsfastigheter. Det som skiljer dessa två 

är att rörelsefastigheter innehas för produktion av varor eller tjänster, lagring eller för 

administrativa ändamål. Definitionen av en förvaltningsfastighet är att det är en fastighet 

(byggnad eller mark) som innehas av ägaren eller av leasingtagare (om leasingkontraktet är av 

finansiell karaktär) för att de förväntas generera hyresintäkter eller värdestegring. Skillnaden 

mellan dessa är att förvaltningsfastigheter ger upphov till kassaflöden som i stort sett är 

oberoende av företagets övriga tillgångar. Med detta som utgångspunkt kan företagen själva 

avgöra vilken fastighet som är rörelsefastighet eller förvaltningsfastighet. 

En förvaltningsfastighet ska endast redovisas som en tillgång om det är så att framtida 

ekonomiska fördelar kopplade till fastigheten kommer att tillfalla företaget, samt när 

fastighetens anskaffningsvärde kan beräknas på ett tillförlitligt sätt.47

Verkligt värde metoden

Verkligt värde definieras som ”det belopp till vilket en tillgång skulle kunna överlåtas mellan 

kunniga parter som är oberoende av varandra och som har ett intresse av att transaktionen 

genomförs”.48

Väljer man att värdera förvaltningsfastigheter till verkligt värde, så ska detta återspegla 

marknadsvillkoren på balansdagen. Efter första redovisningstillfället ska de företag som valt 

att redovisa förvaltningsfastigheten till verkligt värde värdera alla förvaltningsfastigheter till 

deras verkliga värden. Om det nu inte går att fastsälla på ett tillförlitligt sätt, exempelvis om 

det inte finns en fungerande marknad, ska förvaltningsfastigheter värderas till 

anskaffningsvärde i enlighet med IAS 16 (behandlar materiella anläggningstillgångar).49

                                                
46 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS (2006) s.585 –  
47 Ibid
48 Ibid
49 Ibid
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Priset på förvaltningsfastighetens verkliga värde är det pris till vilket fastigheten skulle kunna 

säljas i en transaktion mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och som har ett 

intresse av att transaktionen genomförs. Bästa uttrycket för ett verkligt värde erhålls från 

aktuella priser på en aktiv marknad för likartade fastigheter.50

Om aktuella priset på den aktuella marknaden saknas enligt det som står ovan, så beaktar 

företaget uppgifter av skilda slag som:

 Om aktuella priser på en aktiv marknad saknas, så kommer ett pris från en aktiv 

marknad för fastigheter av annat slag justeras med hänsyn till skillnaderna mellan 

fastigheterna. 

 Om jämförelseobjekt saknas ska man då se till de senaste priserna för likartade 

fastigheter fast på en mindre aktiv marknad. Priserna ska sedan justeras efter 

ekonomiska förändringar.

 En kassaflödesmodell används för beräkning av nuvärdet av de uppskattade framtida 

betalningsströmmarna.51

Anskaffningsvärde metoden

Anskaffningsvärdet definieras som ”det belopp i likvida medel som erläggs eller det verkliga 

värdet för annan ersättning som lämnas vid förvärv av en tillgång vid tidpunkten för dess 

förvärv”.52

När en anläggningstillgång införskaffas redovisas den första gången i balansräkningen till 

anskaffningsvärde. Anskaffningsvärdet skrivs av årligen och om något extra tillkommer ska 

kan man göra ytterligare nedskrivningar. Företaget måste dock vid värdering till 

anskaffningsvärde lämna upplysningar i årsredovisningen om det aktuella verkliga värdet.

Fastigheter som används för produktion och tillhandahållande av varor och tjänster eller för 

administrativa ändamål kallas för materiella anläggningstillgångar (IAS 16) och klassas som 

rörelsefastigheter.53

                                                
50 Ibid
51 Smith, Dag (2006) Redovisningens språk, s.189
52 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS (2006) s.585 –  
53 Ibid
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3.5 Kvalitativa egenskaper i redovisningen

Varje företag kan beskrivas i en branschanalys, vilket innebär att allt tas med som direkt 

påverkar det enskilda företaget och vice versa. Med detta menas att företaget är omringat av 

kunder, investerare, leverantörer och andra intressenter (aktörer, media, aktieägare, politiker 

med mera). Dock kan det finnas undantag vad gäller monopolföretag (företag utan 

konkurrenter).54

Eftersom det finns många intressenter inblandade i ett företag så måste företagen tillgodose 

dem med så korrekt information som möjligt av företaget för att de ska kunna ta till rätt 

ekonomiska beslut. I detta fall kan man ta hjälp av en rad olika kvalitativa egenskaper som 

utformas på ett sätt som intressenterna ska kunna använda sig utav. Dessa kvalitativa 

egenskaper delas in i tre stycken kategorier nämligen relevans, jämförbarhet och 

tillförlitlighet. Egenskaperna är något som IASB tar upp inom föreställningsramen.55

3.5.1 Relevans

Med relevans menas att informationen i redovisningen ska vara relevant, samt att 

informationen ska kunna användas som underlag för beslutsfattande. Informationen ska också 

påverka användarnas beslut genom att underlätta bedömningen av aktuella och framtida 

händelser eller genom att bekräfta eller ändra tidigare bedömningar. För att redovisningen ska 

vara relevant krävs det att den är aktuell, jämförbar och väsentlig.56

3.5.2 Jämförbarhet

Genom finansiella rapporter som företagen lämnar, får användarna möjligheten att kunna 

jämföra företagets resultat och ställning över en längre tidsperiod. Användarna ska även 

kunna jämföra företagets finansiella ställning med andra företag för att kunna bilda sig en 

egen uppfattning om bland annat värdeförändringar.57

                                                
54 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS (2006) s.7 –  
55 Ibid
56 Artsberg, Kristina (2003) Redovisningsteori, policy och praxis, s.12 –
57 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS (2006) s.7 –
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Användarna ska vidare informeras om de redovisningsprinciper som tillämpas då de 

finansiella rapporterna upprättas. Det är viktigt att jämförelseuppgifter av finansiella rapporter 

från tidigare år finns tillgängliga för användarna utifall de skulle vilja jämföra den finansiella 

ställningen över tiden.58

3.5.3 Tillförlitlighet

Informationen måste också vara tillförlitlig för att den ska vara användbar.59 Ett exempel är att 

informationen är tillförlitlig om den saknar väsentliga felaktigheter och inte är vinklad. 

Användarna ska kunna förlita sig på att det som sker inom företaget sker på ett korrekt sätt. 

Inom IASBs ramverk tas fem dimensioner för tillförlitlighet upp. Dessa är korrekt bild, 

innebörd och form, neutralitet, försiktighet samt fullständighet.60

                                                
58 Ibid
59 Ibid
60 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS (2006) s.13-14
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4 Empiri

Kapitlet tar upp det resultat som framkommit utifrån de olika intervjuerna och 

undersökningarna som genomförts. Först redogörs fastighetsbolagens redovisningsmetoder, 

därefter följer en sammanställning och Chi2-test av de intervjuer som genomförts.

4.1 Fastighetsbolagens värderingsmetod

Efter en del undersökningar utifrån olika fastighetsbolags årsredovisningar, har det visat sig 

att de flesta fastighetsbolag föredrar att använda sig utav verkligt värde då de bokför eller 

redovisar i sin årsredovisning. Utifrån de tio fastighetsbolag som ingår i undersökningen är 

det endast ett som använder sig av anskaffningsvärdet i sin redovisning. Vidare kan sägas att 

de flesta fastighetsbolag väljer att värdera sina förvaltningsfastigheter internt. Endast två 

fastighetsbolag använder sig av extern värdering (se nedan). 

Visserligen använder många fastighetsbolag både intern- och extern värdering på sina 

förvaltningsfastigheter, därför utgår denna undersökning från den metod som används mest 

inom de olika fastighetsbolagen. 

Fastighetsbolag: Redovisningsmetod:

1. Balder internt verkligt värde61

2. Brinova internt verkligt värde62

3. Castellum internt verkligt värde63

4. Fabege externt verkligt värde64

5. Hufvudstaden internt verkligt värde65

6. JM externt anskaffningsvärde66

7. Klövern internt verkligt värde67

8. Kungsleden internt verkligt värde68

9. LE Lundbergs internt verkligt värde69

10. Wallenstam internt verkligt värde70

                                                
61 Balder (2008-04-17)
62 Brinova (2008-04-17)
63 Castellum (2008-04-17)
64 Fabege (2008-04-17)
65 Hufvudstaden (2008-04-17)
66 JM (2008-04-17)
67 Klövern (2008-04-17)
68 Kungsleden (2008-04-17)
69 Lundbergs (2008-04-17)
70 Wallenstam (2008-04-17)
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4.2 Chi2-test

Alla test genomförs på 95% nivå

Formel för Medelvärdet 

Formeln för Chi2-test (i formeln även kallat X2)

Formel för frihetsgrad

Frihetsgrad = (r – 1)(k – 1)

Undantag:

Exempel: (1-1)(2-1) = 1

I formeln betraktas alltid resultatet (1 – 1 = 0) istället som (1 – 1 =1).

Kritiska värdet:
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4.2.1 Test av nollhypotes 1

H0: Företagen använder sig utav verkligt värde vid värdering av förvaltningsfastigheter

H1: Företagen använder sig inte utav verkligt värde vid värdering av förvaltningsfastigheter

Använder sig fastighetsbolagen av verkligt värde vid värdering av förvaltningsfastigheter?

Ja Nej Summan

Fastighetsbolag 9 1 10

Medelvärdet:

 = 10 / 2 = 5

Chi2

(9 – 5)² / 5 = 3,2

(1 – 5)² / 5 = 3,2

Chi2: 6,4

Frihetsgrad: (1-1)(2-1) = 1

(detta eftersom man alltid multiplicerar med 1 trots att 1 – 1 = 0)

Kritiska värdet: 3,84

Enligt uträkningarna så infinner sig vårt värde inom den kritiska zonen, detta innebär att 

nollhypotesen inte förkastas. Däremot om man ser till fastighetsbolagen inom denna 

undersökning, så finns det ändå ett fastighetsbolag som använder sig av anskaffningsvärde 

vilket innebär att nollhypotesen ändå kan förkastas i en del fall. Generellt sätt kan sägas att 

sannolikheten är stor att fastighetsbolagen använder sig av verkligt värde. 
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4.2.2 Test av nollhypotes 2

H0: Företagen föredrar extern värdering av förvaltningsfastigheter istället för intern värdering

H1: Företagen föredrar inte extern värdering av förvaltningsfastigheter istället för intern 

värdering

Föredrar fastighetsbolagen extern värdering av sina förvaltningsfastigheter istället för intern 

värdering?

Ja Nej Summan

Fastighetsbolag 2 8 10

Frihetsgrad:

 = 10 / 2 = 5

Chi2

(2 – 5)² / 5 = 1,8

(8 – 5)² / 5 = 1,8

Chi2: 3,6

Frihetsgrad: (1-1)(2-1) = 1

(detta eftersom man alltid multiplicerar med 1 trots att 1 – 1 = 0)

Kritiska värdet: 3,84

Enligt uträkningarna så infinner sig vårt värde utanför den kritiska zonen, detta innebär att 

nollhypotesen ska förkastas. Det finns visserligen en del fastighetsbolag som använder sig av 

extern värdering, men sannolikheten enligt våra beräkningar, är större att fastighetsbolagen 

använder sig utav intern värdering. 
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4.2.3 Test av nollhypotes 3

H0: Auktoriserade revisorer anser att den omarbetade versionen av IAS 40 har haft en positiv 

inverkan på företagens redovisning

H1: Auktoriserade revisorer anser inte att den omarbetade versionen av IAS 40 har haft en 

positiv inverkan på företagens redovisning

Anser auktoriserade revisorer att den omarbetade versionen av IAS 40 har haft en positiv 

inverkan på företagens redovisning?

Ja Nej Summan

Revisorer 3 0 3

Frihetsgrad:

 = 3 / 2 = 1,5

Chi2

(3 – 1,5)² / 1,5 = 1,5

(0 – 1,5)² / 1,5 = 1,5

Chi2: 3

Frihetsgrad: (1-1)(2-1) = 1

(detta eftersom man alltid multiplicerar med 1 trots att 1 – 1 = 0)

Kritiska värdet: 3,84

Enligt beräkningarna så infinner sig vårt resultat utanför den kritiska zonen. Detta innebär att 

rent matematiskt så bör nollhypotesen förkastas. Däremot enligt regeln med Chi2-test, ska 

man ha ett urval på minst fem respondenter för att få ett riktigt utfall. På så sätt blir detta 

resultat missvisande och man kan alltså inte säkerställa att nollhypotesen ska förkastas. 
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4.2.4 Test av nollhypotes 4

H0: Revisorerna anser att värderingsmetoden som företagen använder för sina 

förvaltningsfastigheter är något som har utvecklats till det bättre jämfört med tidigare år

H1: Revisorerna anser inte att värderingsmetoden som företagen använder för sina 

förvaltningsfastigheter är något som har utvecklats till det bättre jämfört med tidigare år

Anser revisorerna att värderingsmetoden som företagen använder för sina 

förvaltningsfastigheter är något som har utvecklats till det bättre jämfört med tidigare år?

Ja Nej Summan

Revisorer 3 0 3

Frihetsgrad:

 = 3 / 2 = 1,5

Chi2

 (3 – 1,5)² / 1,5 = 1,5

(0 – 1,5)² / 1,5 = 1,5

Chi2: 3

Frihetsgrad: (1-1)(2-1) = 1

(detta eftersom man alltid multiplicerar med 1 trots att 1 – 1 = 0)

Kritiska värdet: 3,84

Enligt beräkningarna så infinner sig vårt resultat utanför den kritiska zonen. Detta innebär att 

rent matematiskt så bör även denna nollhypotes förkastas. Även här består urvalet av endast 

tre respondenter och på så sätt får vi inget riktigt utfall. Även detta resultat blir missvisande 

och man kan alltså inte säkerställa att nollhypotesen ska förkastas.
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4.3 Intervjuer med revisorer

4.3.1 Intervju med Anders von Scheele (Öhrlings – PwC)

Anders von Scheele är en auktoriserad revisor som arbetar på Öhrlings. Han är även 

gruppchef för en av Öhrlings fastighetsgrupper. Anders är med andra ord engagerad inom 

detta ämne. 

Enligt von Scheele kan man säga att införandet av den nya standarden har gjort det relativt 

mer komplicerat än tidigare. Detta beror på att den tidigare värderingen inte utgjorde någon 

större fråga i sig, vilket den gör idag. Tidigare var det lättare eftersom marknadsvärdet sett 

över tiden alltid översteg anskaffningsvärdet minus avskrivning, därför behövdes ingen 

omvärdering av fastigheterna till verkligt värde. Det gör man däremot idag efter införandet av 

den omarbetade standarden IAS 40.71

Företagen har möjlighet att använda sig av både intern- och extern värdering när de ska 

värdera sina fastigheter till verkligt värde. Enligt von Scheele så värvar de flesta 

fastighetsbolag både intern- och extern värdering vid olika rapporteringstillfällen. Bolagen ser 

till att varje förvaltningsfastighet inom bolaget blir externt värderad med viss periodicitet, 

detta trots att dem tidigare värderat fastigheterna internt. Med detta sagt kan det vidare påpeka 

att de flesta fastighetsbolag föredrar att värdera sina förvaltningsfastigheter till verkligt 

värde.72

Von Scheele menar att införandet av den nya standarden har medfört vissa svårigheter. Initialt 

redovisas värdeförändringen olika i resultaträkningen, vilket gjorde jämförelse mellan 

bolagen svår. Trots detta har införandet av IFRS medfört att marknadsvärdena på 

fastigheterna ökat konstant, och detta på sin tur leder till att övergången till marknadsvärden 

blir relativt smärtfri. Enligt von Scheele har därför införandet av denna nya standard gett 

upphov till både negativa och positiva effekter.73

                                                
71 von Scheele, Anders, Auktoriserad revisor på Öhrlings – PwC, Stockholm 2008-05-13
72 Ibid
73 Ibid
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Som positiv inverkan menar han att redovisningen i sin helhet, efter införandet av den nya 

standarden, ger mer information än vad den gjorde tidigare. Däremot är det viktigt att tänka på 

att dålig kvalitet på de regelbundna värderingarna, ger upphov till en sämre redovisning än 

tidigare. Värderingsmännen är inte lika noggrann med värderingarna av 

förvaltningsfastigheterna nu när dem vet att det kommer att värderas om regelbundet 

framöver. Vidare, om fastighetsmarknaden skulle bli mer volatil (instabil) med stora 

svängningar skulle det medföra problem då värderingskåren får svårigheter att korta ner tiden 

mellan värderingsdatumet och rapporteringsdatumet.74

Von Scheele menar att införandet av IAS 40 har kommit att påverka både fastighetsbolagens 

samt revisorernas arbete. Införandet ställer högre krav vad gäller att lära känna marknaden, 

jämfört med tidigare. ”Det går inte längre att sitta kvar i båten och skriva av fastigheterna på 

100år.” 75 Visserligen har marknadsvärdena ökat sedan införandet av IFRS vilket inneburit att 

alla sett ut som vinnare. Däremot när marknaden viker sig, blir det självklart jobbigt för 

management att förklara varför ens egna bestånd har större värdenedgångar än 

konkurrenterna. Framförallt kommer det att ställas allt högre krav på värderingskåren som i 

sin tur måste våga ta tuffa beslut och samtidigt stå emot press från företagen. 

Vad gäller revisorns uppgift så måste dem ha en betydligt bättre koll på marknaden samt de 

affärer som gjorts. Denna kännedom krävdes inte tidigare. 

Vid nedgång krävs också en integritet av revisorn för att våga ifrågasätta värderingar som är 

gjorda av auktoriserade värderare.76

Trots alla dessa positiva och negativa effekter som uppkommit i samband med denna standard 

så anser han att denna standard borde få fortleva istället för att bytas ut. Han ställde istället 

frågan ”vad skulle man få istället?”.77

                                                
74 Ibid
75 Ibid
76 Ibid
77 Ibid
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Von Scheele menar att det är bättre att ha denna standard som branschen accepterat och rättat 

sig efter, än att ändra med jämna mellanrum. 

Han tycker att denna standard i sin helhet fungerar bra, så länge som man inte gör mycket mer 

än att köpa in fastigheter och förvalta dessa. Visserligen kvarstår en del oklarheter, men von 

Scheele tycker att man bör acceptera dessa då man inte kan täcka in alla situationer. I sin 

helhet tycker han att standarden IAS 40 är ”helt okej”, och han menar istället att det finns 

betydligt värre standards än just denna.78

                                                
78 Ibid
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4.3.2 Intervju med Olof Olofsson (Ernst & Young)

Olof Olofsson (fingerat namn) är en auktoriserad revisor på Ernst & Young, som arbetar inom 

den nystartade fastighetsgruppen ”Real Estate Group”. Detta innebär att han arbetar främst 

inom det område som har att göra med förvaltningsfastigheter.

Olofsson arbetade med värdering av fastigheter redan innan den nya standarden IAS 40 

infördes. Enligt honom finns det dock inga större skillnader mot förut vad gäller värderingen i 

sig. Däremot menar han på att beräkningen idag är annorlunda om man väljer att värdera varje 

år till verkligt värde istället för att använda sig av det anskaffningsvärde som står på fakturan. 

Den information man har idag kunde fås även tidigare, men det är svårare och mer komplext 

att ta fram den idag mot hur det var tidigare.79

Vid värdering av förvaltningsfastigheter innebär en intern värdering mindre kostnader, och 

detta duger väl enligt standarden. Däremot anser han att en extern värdering ibland kan 

föredras av olika företag för att öka förtroendet utifrån. En extern värdering ser bättre ut ur 

marknadssynpunkt, men den externa värderingen innebär dock högre kostnader. Vad gäller 

företagen, så menar Olofsson, att de flesta väljer att kombinera dessa två metoder istället för 

att bara tillämpa en.80

I valet mellan verkligt värde och anskaffningsvärde, så tror han alla bolag som finns med på 

börsen, hellre använder sig av verkligt värde i sin redovisning. Detta eftersom denna metod 

ger det bästa uttrycket för värdet, samt ger en mer rättvis bild. Det ser även bättre ut på 

marknaden på så sätt att jämförbarheten mellan olika bolag blir möjlig. Ett anskaffningsvärde 

säger inte särskilt mycket då det vanligtvis är mycket lägre än det verkliga värdet, speciellt 

om man anskaffat förvaltningsfastigheten långt tillbaka. ”Detta leder till komplikationer vid 

värdering av förvaltningsfastigheter som anskaffats under olika tidpunkter.” 81 Oftast har en 

förvaltningsfastighet som anskaffats 30 år tidigare ett mycket lägre anskaffningsvärde än en 

förvaltningsfastighet som anskaffats idag. Detta innebär att även om de båda 

förvaltningsfastigheterna nästan är identiska, så kommer den förvaltningsfastighet som 

anskaffats senast att ha det högsta värdet. På så sätt leder de olika metoderna till skillnader i 

värderingen.82

                                                
79 Olofsson, Olof, Auktoriserad revisor på Ernst & Young, Stockholm 2008-05-07
80 Ibid
81 Ibid
82 Ibid
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Komplikationerna som den nya standarden gett upphov till är en hel del. Olofsson beskrev 

några utav dem som han ansåg vara viktiga. För det första menade han att det just nu råder 

diskussioner angående hur företagen ska klassificera differenserna vid övergången från den 

tidigare standarden RR 24 till dagens IAS 40. Noterade bolag valde fem varianter att 

klassificera dessa differenser, och på så sätt försvårades jämförandet mellan dessa bolag 

ytterligare. 

Vidare talade Olofsson om förflyttning av fokus från förvaltningsfastighetens resultat till 

självaste värdeförändringen av fastigheten. I och med införandet av den nya standarden så 

anses resultatet inte vara lika viktigt längre. Som exempel på detta relaterade han till fallet 

med Wallenstam. I tidningen hade man skrivit om att Wallenstam hade gått ner i värde vilket 

visserligen inte var helt fel, däremot sa man ingenting om att Wallenstams förvaltning hade 

ökat. Man tar alltså bort fokus från driften på fastigheter som då istället borde ha varit 

huvudmålet.83

I sin helhet tycker Olofsson ändå att IAS 40 har haft en positiv inverkan på företagens 

redovisning. Företagens redovisning har utvecklats en hel del, speciellt då den nya standarden 

underlättat vid jämförelse av bolagen. Man har mer rättvisa bedömningar och 

värdeförändringen går att jämföra på ett bättre sätt. Detta jämfört med tidigare då man inte ens 

kunde relatera till någon värdeförändring eftersom man hela tiden utgick från det ursprungliga 

anskaffningsvärdet. 

Svårigheter föreligger ändå i revisorns uppgift. I och med införandet av standarden så har det 

blivit svårare att revidera. Tidigare utgick man från en faktura med ett fast värde, nu utgår 

man istället från upprepade bedömningar som är svårare att handskas med.84

Utifrån ovanstående anser Olofsson ändå att den nya standarden är bra. Däremot påpekar han 

att förutsättningen är att man ska uppdatera den. Ett förslag på omarbetning av standarden har 

kommit, och år 2009 kommer exempelvis alternativet till att använda sig av 

anskaffningsvärde att tas bort. Man anser att den metoden är överflödig i tiden, och därför kan 

en sådan uppdatering vara på sin plats.85

                                                
83 Ibid
84 Ibid
85 Ibid
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4.3.3 Intervju med Mikael Östblom (Lindebergs – Grant Thornton)

Mikael Östblom är en auktoriserad revisor som jobbar på Lindebergs. Idag går hans främsta 

uppgift ut på att arbeta med olika fastighetsbolag.  

Östblom menar på att införandet av den nya standarden IAS 40 har underlättat för de bolag 

som tillämpar den. Enligt honom så innebär den en ökad tydlighet av förvaltningsfastigheter. 

Den medför vidare en tilltagen beskrivning av hur företagen ska redovisa sina 

förvaltningsfastigheter.86

Enligt hans erfarenheter så använder sig dock företagen av både interna och externa 

värderingar. Det är förstås mindre kostsamt med intern värdering, men företagen tillämpar 

ändå en extern värdering periodvis om inte årsvis.

Vid valet mellan att värdering till verkligt värde respektive anskaffningsvärde så värderar de 

flesta bolag, som Östblom arbetar med, till anskaffningsvärde. Med andra ord så följer de 

fortfarande traditionen av den ursprungliga RR 24.87

Enligt Östblom, förekommer det en del skillnader om man värderar på olika sätt. Den största 

skillnaden, anser han, är att det verkliga värdet blir tydligare återgivet i balansräkningen och 

årsredovisningen. Han menar på att informationen blir bredare, och på så sätt leder detta till 

en ökad kunskap och tydlighet om värdet.88

Komplikationer uppstår förstås i samband med införandet av den nya standarden, men enligt 

hans åsikt så är detta upphov inte större än andra övergångsfrågor eller problematik. När han 

talar om komplikationer så syftar han på att införandet kan innebära större resultatskillnader 

mellan enstaka år och perioder. Detta eftersom möjligheten att beakta orealiserade 

värdeförändringar beaktas, vilket på sin tur kan ha stora negativa och positiva effekter på 

enskilda år eller perioder.89

                                                
86 Östblom, Mikael, Auktoriserad revisor på Lindebergs Grant Thornton, Stockholm 2008-05-08
87 Ibid
88 Ibid
89 Ibid
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Företagens redovisning har utvecklats positivt i samband med införandet. Detta beror på att 

redovisningen blivit mer detaljerad och innehåller tydligare instruktioner om hur 

redovisningen och värderingen bör ske. Detta fungerar som en bra vägledning för de som 

önskar så. För de bolag som använder sig av den nya standarden, så innebär den en ökad 

jämförbarhet då tydliga normer och instruktioner ges i rekommendationen. Mikael anser att 

den är bra och tydlig för de bolag som tillämpar den, och han anser vidare att den bör 

fortleva.90

                                                
90 Ibid
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4.4 Intervju med Ulf Nyqvist (VD på Botkyrka Byggen)

Ulf Nyqvist arbetar just nu som VD på Botkyrka Byggen som då är ett bostadsbolag. Enligt 

honom så har Botkyrka Byggen drygt hundrafyrtio fastigheter som dem förvaltar, och hela 

tiden utökas dessa. 

Enligt Nyqvist så har den nya standarden medfört en del effekter på bolaget. Dessa effekter 

berör främst självaste synen på bolaget, det vill säga på hur man visar upp det. Förändringarna 

är dock inte så stora menar han.91

När Botkyrka Byggen ska sammanställa sin redovisning så utgår dem från det bokförda värdet 

och därefter marknadsvärdet. En stor värdering görs var tredje år och däremellan så upprättar 

dem en kassaflödesanalys för justering av de mellanliggande två åren. Nyqvist menar alltså att 

de försöker kombinera det bokförda värdet med det verkliga värdet. 

Anledningen till att dem valt att redovisa på det sättet har att göra med rekommendationer de 

fått från sin revisor. Dock finns det ett önskemål från revisorns sida om värdering varje år, 

men Nyqvist menar på att det är onödigt då försäljningen av beståndet rör sig sakta. 

Försäljningen som sker är under en promille per år.92

Som tidigare beskrivit så sker en stor värdering av förvaltningsfastigheterna var tredje år, men 

däremot görs en intern analys av beståndet varje år i samband med årsbokslutet. Den senaste 

värderingen gjordes för två år sedan och då var det en extern värdering som utfördes av ett 

företag som heter Newsec. Den interna värderingen sker mellan åren, och då går man inte in 

på djupet som vid extern värdering då man även ser över marknadsvärden. En intern 

värdering kan därmed ses som onödig, men Nyqvist vill ha med den då den interna 

värderingen tar upp olika hyresförändringar och dylikt.93

                                                
91 Lundqvist, Ulf, VD på Botkyrka Byggen, Stockholm 2008-05-08
92 Ibid
93 Ibid
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5 Analys

I detta kapitel analyseras de resultat som respondenterna har frambringat, samt kopplar dem 

till de teoretiska referensramarna som har tagits upp under uppsatsens gång. 

Resultatet som vi har samlat in från olika revisionsbolag och årsredovisningar kan med god 

marginal konstatera att redovisningarna, efter införandet av IAS 40, blivit mer komplicerade 

än tidigare. En av anledningarna är att tidigare form av redovisning var lättare eftersom 

marknadsvärdet förr alltid översteg anskaffningsvärdet minus avskrivning. Av den 

anledningen behövde inte företagen värdera om fastigheterna till verkligt värde. Det får man 

däremot göra idag efter införandet av den omarbetade standarden. De allra flesta 

fastighetsbolag idag, enligt vår undersökning, väljer att värdera sina fastigheter till verkligt 

värde. 

Standarden har också bidragit till att fokus har flyttats från fastigheternas resultat och istället 

läggs på själva värdeförändringen av fastigheten. Resultatet anses inte vara lika viktig i det 

här sammanhanget, se till exempel fallet med Wallenstam. Man hade skrivit om att 

Wallenstam hade gått ner i värde vilket visserligen inte var helt fel, däremot sa man ingenting 

om att Wallenstams förvaltning hade ökat. Man tar alltså bort fokus från driften på fastigheter 

som då istället borde ha varit huvudmålet, enligt Olofsson på Ernst & Young. 

Enligt de data som har samlats in, menade alla respondenter att man kan använda sig av 

kombinationen extern- och intern värdering när man ska värdera fastigheter till verkligt värde. 

I vissa fall kan en extern värdering vara något som företagens revisorer rekommenderar. 

Bolagen ser till att vid vissa perioder skifta så att varje förvaltningsfastighet inom bolaget blir 

värderad externt och internt. En annan sak att tillägga, är att det är mer kostsamt att värdera 

externt än internt. Detta beror på att man, vid extern värdering, måste anställa värderingsmän 

eller värderingsföretag som ska värdera förvaltningsfastigheterna. Då kan man ställa sig 

frågan, ”varför ska man betala för något som man själv kan göra”. Som svar på detta så väljer 

de flesta fastighetsbolag att värdera externt, åtminstone periodvis, för att företaget ska få ökad 

förtroende från utomstående och för att det ser bättre ut ur en marknadssynpunkt. Utifrån våra 

Chi2-test är det stor sannolikhet att alla fastighetsbolag tillämpar extern värdering på sina 

förvaltningsfastigheter, och denna värdering görs då till verkligt värde. Detta utfall är ganska 

självklart för oss. 
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Visserligen finns det en del fastighetsbolag som använder sig utav den andra metoden, men i 

sin helhet och utifrån våra respondenters erfarenheter, så är detta den metod som fungerar bäst 

utifrån ett rättvist perspektiv. De flesta bolagen (se exempelvis Anders von Scheele på 

Öhrlings) kommer överens om att den nya standarden har medfört svårigheter, eftersom 

initialt redovisas värdeförändringen olika i resultaträkningen. Detta har gjort jämförelsen 

mellan bolagen svår. Däremot i sin helhet anses den ha underlättat jämförelsemöjligheterna 

mellan bolagen, eftersom förvaltningsfastigheternas värde uppdateras i tiden och på så sätt är 

likvärdiga fastigheter lika värde trots att anskaffningstidpunkten är olika. Med detta som 

utgångspunkt kan sägas att standarden har gjort att marknadsvärdena på fastigheterna ökat 

konstant, och på så sätt lett till att övergången till marknadsvärden lindrat en del av smärtan.

Övergången till den nya standarden har både haft positiva och negativa inverkan. Det som kan 

sägas vara positivt är bland annat att den nya standarden tillfört ett bredare informationsfält 

och på så sätt blir kunskapen och förståelsen bredare. Vidare leder detta till att olika 

intressenter kan ta bättre beslut som fungerar för alla. 

Det negativa är enligt Anders (Öhrlings) att det är sämre kvalitet på värderingarna som nu 

utförs regelbundet än tidigare, då man bara genomförde en värdering av fastigheten över alla 

år. Värderingsmännen är inte lika noggranna med värderingarna av förvaltningsfastigheterna 

nu när de vet att de kommer att värderas om regelbundet framöver. Skillnaderna i 

informationen är däremot relativt små gentemot tidigare, och vidare kan sägas att den är 

densamma men att själva informationsinhämtningen nu blivit svårare och mer komplex.

Standarden har enligt de flesta respondenterna ställt högre krav på de olika fastighetsbolagen 

och på revisorernas arbete. Detta genom att man som revisor ska lära känna eller ha bättre koll 

på marknaden samt de affärer som gjorts, jämfört med tidigare. Denna marknadskännedom 

var inget krav av tidigare tillämpade standarder, man behövde inte känna till 

värdeförändringar då man istället utgick från det ursprungliga anskaffningsvärdet. 

Standarden har dock också medfört en positiv utveckling för företagens redovisning. Denna 

beror på att redovisningen har blivit mer detaljerad och innehåller tydligare instruktioner om 

hur redovisningen och värderingen bör ske. Detta fungerar även som en bra vägledning för de 

småföretag som inte är börsnoterade men som ändå väljer att tillämpa den.
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Utfallet i denna undersökning menar dock att sådant inte är fallet. Chi2-testen tyder på att det 

inte finns något sannolikt samband mellan införandet av standarden och den positiva 

utvecklingen hos företagen. Mot detta bör ändå påpekas att det lilla urvalet som undersökts, 

kan ha förvridit resultatet, och på så sätt finns en möjlighet att utfallet varit annorlunda om 

respondenterna varit fler. Eftersom det genomförts kvalitativa intervjuer med kunniga 

respondenter så anses de svaren ändå vara mer tillförlitliga utfallet i testen. 

En del av de utfrågade revisionsbolagen tyckte att man ska ha kvar den omarbetade 

standarden för att den i sin helhet fungerar bra med tanke på omständigheterna.

Revisionsbolagen har anpassat sig och rättat sig efter den nya omarbetade standarden och 

menar därför att den ska vara kvar. Med tanke på omständigheterna så ska standarden inte 

ändras med jämna mellanrum för det skulle vara för mycket att handskas med.

Däremot anses det ändå vara av fördel att standarden uppdateras i tiden. När man idag anser 

att värdering till anskaffningsvärde är en överflödig metod, så bör man eventuellt i framtiden  

ta bort den metoden, vilket man nu ska göra år 2009.

De flesta revisionsbolag som ingick i denna studie var eniga om att det skulle vara bättre att 

använda sig av verkligt värde istället för anskaffningsvärdet (se exempelvis Olof Olofsson på 

Ernst & Young). Detta kan bero på att denna typ av metod ger ett bättre uttryck för värdet och 

ger en mer rättvisande bild av marknaden, samt att jämförbarheten mellan bolagen 

sinsemellan blir möjlig. 

Eftersom anskaffningsvärdet vanligtvis är mycket lägre än det verkliga värdet så säger den 

inte särskilt mycket om en förvaltningsfastighet, speciellt inte om den har anskaffats långt 

innan. Detta leder till att komplikationer uppstår när man ska värdera förvaltningsfastigheter 

som har anskaffats vid olika tidpunkter. Exempelvis kan man se på en förvaltningsfastighet 

som har köpts för flera år sedan. Denna förvaltningsfastighet har oftast ett mycket lägre 

anskaffningsvärde än en förvaltningsfastighet som anskaffas idag. Detta kan lätt ses om man 

jämför med dagens höga prisstegringar av bostäder. De som har haft ett hus sedan flera år 

tillbaka tjänar på dem, eftersom de har köpt huset billigt och kan sälja det dyrt med tanke på 

att bostädernas värde har ökat och troligen kommer att fortsätta öka.
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Eftersom det tidigare var anskaffningsvärdeprincipen som dominerade svensk 

redovisningstradition under en längre tidsperiod, så kännetecknades den av hög tillförlitlighet 

men låg relevans. Däremot, nu när den omarbetade versionen av IAS 40 har kommit till stånd, 

har verkligt värde införts i den meningen att redovisningen ska skapa en mer rättvisande bild 

av marknaden. Vidare kan påpekas att den, enligt IASB, även fungerar för att få en ökad 

jämförbarhet. Utifrån detta anser vi att enligt de svar vi fått in från intervjuerna och utifrån 

årsredovisningarna, är anskaffningsvärdet missvisande då det inte är aktuellt jämfört med 

verkligt värde som istället reflekterar värdet på marknadsvärden. Å andra sidan ska den 

värdering som tillämpas anpassas till de olika bolagens situation och redovisningssätt. 
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6 Slutdiskussion

Detta kapitel tar upp de slutsatser som författarna gjort utifrån sitt resultat. Vidare tar 

kapitlet upp lite egna reflektioner som uppkommit hos författarna i samband med 

genomförandet av undersökningen. Slutligen tar författarna upp några förslag på fortsatt 

forskning inom ämnesområdet.  

6.1 Slutsatser

I och med den nya standarden har företagen fått möjligheten att välja vilken värderingsmetod 

de vill använda sig utav. Metoderna som används är antingen värdering till verkligt värde 

respektive värdering till anskaffningsvärde. Utifrån resultatet kan man se att de flesta 

fastighetsbolag som denna undersökning innefattar, hellre använder sig utav verkligt värde 

snarare än anskaffningsvärde. Detta beror, enligt revisorerna som intervjuats, på att företagen 

hellre vill ge en rättvis bild av värdet på sina förvaltningsfastigheter. Trots att värdering till 

verkligt värde är en mer komplex metod än värdering till anskaffningsvärde. 

Syftet med undersökningen var att granska effekterna av den omarbetade standarden, och om 

dessa verkat positivt på utvecklingen. Enligt respondenterna, som består av auktoriserade 

revisorer, så har denna utveckling visat sig vara bra för företagen. Standarden har underlättat 

för intressenter att kunna jämföra de olika fastighetsbolagen på ett mer rättvist sätt, trots att de 

anskaffats vid olika tidpunkter. Däremot var det inte enbart positiva effekter som uppkommit 

utan det finns förstås en del komplikationer. Dessa berör främst klassificeringen av differens i 

värdering, samt hur fokus tagits från driften i förvaltningsfastigheten till självaste värdet utav 

den. 
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Företagens redovisning har dock utvecklats åt rätt håll då informationen blivit tydligare och 

man har rättvisare bedömningar av värdet. Detta har förstås lett till att revisorernas arbete 

blivit svårare att genomföra. Det har blivit allt viktigare för dem att känna till hur marknaden 

ser ut. Samtidigt måste de dels våga stå emot trycket från företagen och dels våga ifrågasätta 

värderingar som gjorts av auktoriserade värderare. 

För att återkoppla detta till uppsatsen syfte så tyckte samtliga respondenter ändå att 

standarden fungerade bra över lag, och därför anser de att den bör fortleva, förutsatt att den 

hela tiden uppdateras i tiden. 

6.2 Egna reflektioner

I samband med undersökningens slutprocess reflekterade vi själva en del på huruvida vi ansåg 

om denna standard varit positiv eller negativ. Utifrån våra erfarenheter, eller snarare 

revisorernas erfarenheter, så innebär värdering till verkligt värde en större förståelse och ökad 

jämförbarhet. Företagens årsredovisningar innehåller sådan information som lätt kan jämföras 

av intressenter, och på så sätt får även de ett underlag som ger dem möjligheten att fatta 

befogade beslut. Visserligen har övergången varit kostsam och komplicerad, men det anses 

vara värt besväret då standarden medför att fastighetsbolagens redovisningar blir användbara 

på kapitalmarknader inom EU. 

Detta är enligt oss väldigt viktiga egenskaper eftersom de innebär att IASB, i samband med 

införandet av den nya omarbetade standarden, lyckats uppnå sitt mål gällande en mer rättvis 

och likvärdig redovisning mellan EU-länderna. 

Det var rätt uppenbart för oss att fastighetsbolagen hellre skulle värdera till verkligt värde 

snarare än anskaffningsvärde just på grund av att det är till fördel för företagen att ha ett 

aktuellt marknadsvärde på sina förvaltningsfastigheter. Fördelen består i att marknaden har 

större förtroende för aktuella värden snarare än anskaffningsvärden, vidare kan påpekas att de 

aktuella värdena oftast är högre än anskaffningsvärdena och är därför att föredras. Utifrån 

detta var resultatet av undersökningen inte särskilt häpnadsväckande för oss. 

Med detta påpekat så kan man ställa sig undrande till varför möjligheten till att värdera sina 

förvaltningsfastigheter till anskaffningsvärde då finns med i standarden. Svaret på denna fråga 

fick vi från en av våra respondenter, som också ansåg att denna värderingsmetod var 

överflödig. Det är nämligen så att den möjligheten kommer att försvinna år 2009. 
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Gällande intern- respektive extern värdering, trodde vi att de flesta fastighetsbolag hellre 

skulle använda sig utav extern värdering. Detta var dock inte utfallet från våra Chi2-test. 

Snarare fick vi reda på att de flesta fastighetsbolag hellre tillämpar intern värdering eller en 

kombination utav båda snarare än att bara använda sig utav en metod. 

Möjligheten att värdera till verkligt värde har gjort, som tidigare påpekat, till att fokus tagits 

bort från verksamheten och istället lagts på värderingen av förvaltningsfastigheten. Detta var 

något som chockerade oss. Visserligen vill man veta vad fastigheten är värd, men ännu 

viktigare vid exempelvis anskaffning av förvaltningsfastigheter, så vill man veta hur självaste 

förvaltningen går. Om man ska anskaffa en förvaltningsfastighet, så vill man inte anskaffa den 

om resultatet hela tiden påvisar förlust, oavsett hur låg värderingen och anskaffningspriset än 

må vara. På så sätt kan vi tycka att den här standarden har varit till en nackdel, men trots detta 

anser även vi att denna standard är att föredra framför den tidigare (RR 24). 

6.3 Vidare forskning

Det som kan sägas om denna standard är att den idag anses vara positiv för företagen. Ur 

deras perspektiv har standarden medfört en positiv utveckling. Vi anser dock att det är för 

tidigt att säga ifall dessa effekter verkligen har ett samband med denna omarbetade standard, 

detta eftersom den bara tillämpats under drygt tre års tid. Ett förslag på vidare forskning kan 

vara att undersöka sambandet mellan företagens utveckling och tillämpningen av den nya 

omarbetade standarden. 

Denna standard är till för att motverka olikheter i de olika bolagens årsredovisningar. Syftet är 

att öka möjligheten till jämförbarhet utifrån intressenternas perspektiv. Nu har denna uppsats 

utgått från en undersökning omfattande svenska förvaltningsbolag och svenska revisorers syn. 

Det skulle vara intressant att se huruvida standarden tillämpas i resterande delen av Europa.

En vidare forskning skulle kunna visa om det finns skillnader mellan Sveriges sätt att tillämpa 

standarden respektive övriga Europas sätt att tillämpa den. 
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga 1

Intervjufrågor

Vi vore varmt tacksamma om du motiverar de svar du uppger.

1. Har införandet av den nya standarden IAS 40 gjort det lättare eller svårare vad gäller 

värdering av förvaltningsfastigheter? 

2. Föredrar företagen extern eller intern värdering av förvaltningsfastigheter? 

3. Föredrar företagen att värdera till verkligt värde eller till anskaffningsvärde? 

4. Anser du att det skulle göra någon skillnad om du hade valt att värdera på det 

alternativa sättet?

5. Har införandet av den nya standarden gett upphov till olika komplikationer?

6. Anser du att införandet av IAS 40 har haft en positiv inverkan på företagens 

redovisning i sin helhet?

7. Anser du att denna standard har bidragit till en positiv utveckling vad gäller företagens 

redovisning?

8. Hur anser du att IAS 40 påverkat förvaltningsfastighetsföretagens redovisning i 

allmänhet och ditt arbete i synnerhet?

9. Anser du att denna standard bör fortleva eller bör man byta ut den mot någon annan?

10. Vad har du för syn på denna standard i sin helhet?
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8.2 Bilaga 2

Intervjufrågor

Ulf Nyqvist: VD på Botkyrka Byggen

1. Hur många fastigheter har ni totalt?

2. Vilka effekter anser du att införandet av IAS 40 har medfört för ert bolag?

3. a. När ni värderar era fastigheter utgår ni från anskaffningsvärdet eller redovisar ni till 

verkligt värde?

b. Hur kommer det sig att ni valt just denna värderingsmetod?

4. Hur ofta värderar ni era fastigheter?

5. Vem är det som värderar fastigheterna? 

6. a. Använder ni er utav intern- eller extern värdering, eller använder ni er utav båda 

metoderna?

b. Hur kommer det sig att ni använder er utav denna metod?


