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Förord 
Denna magisteruppsats är skriven inom ämnet företagsekonomi med inriktning mot 
externredovisning. Studien berör auktoriserade revisorers perspektiv på kvaliteten av 
fastighetsbolagens koncernredovisning efter implementeringen av IAS 40 år 2005. 
 
Efter 10 lärorika veckor har vi kommit fram till målet. Vi vill rikta ett stort tack till de revisorer som 
har deltagit i denna studie, utan dem hade genomförandet av denna magisteruppsats varit omöjlig. Vi 
vill även passa på att tacka vår handledare, Eron Oxing för hans vägledning samt våra 
huvudopponenter Jenny Helin och Henrik Sparf för deras värdefulla åsikter och idéer under arbetets 
gång. 
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Sammanfattning 
Bakgrund och problem: Alla bolag noterade på en reglerad marknad inom den Europeiska Unionen 
skall från och med januari 2005 tillämpa gemensamma redovisningsregler, IAS/IFRS standarder, vid 
upprättandet av koncernredovisningen. I Sverige har även onoterade bolag fått möjligheten att 
frivilligt tillämpa dessa regler i koncernredovisningen. En skillnad som förekommer mellan tidigare 
svenskt och ny internationellt regelverk berör redovisningen av förvaltningsfastigheter, vilket framför 
allt påverkar fastighetsbranschens redovisning. I motsatts till redovisningsrådets rekommendation RR 
24 beviljar den nya standarden IAS 40 val mellan olika redovisningssätt. Förvaltningsfastigheter kan 
antingen redovisas till verkligt värde eller till anskaffningsvärde med komponentavskrivningar. Vid 
förstnämnda valet får bolagen vidare välja att låta interna eller externa värderingsmän utföra 
värderingen. Dessutom får de välja värderingsunderlag, där alternativen utgörs av antingen 
marknadsvärde eller andra värderingsmetoder som kassaflödesmodeller. Problemen med verkligt 
värde är att marknadsvärdet tenderar att följa inflationsutvecklingen och osäkerheten i värderingarna 
är stora. Detta i kombination med utökade valmöjligheter kan i sin tur vara skadligt för 
redovisningens kvalitativa egenskaper, relevans, tillförlitlighet, jämförbarhet och begriplighet. 
Eftersom IAS/IFRS reglerna redan har trätt i kraft finns de första indikationerna på vilka faktiska val 
svenska fastighetsbolag har gjort gällande redovisningen av förvaltningsfastigheter i bolagens 
publicerade koncernredovisningar för år 2004 samt i delårsrapporterna för 2005. Härigenom har 
intresset väckts berörande om det förekommer en enhetlig redovisning av förvaltningsfastigheter 
bland svenska noterade respektive onoterade fastighetsbolag? Har en praxis uppkommit, och Hur har 
kvaliteten av fastighetsbranschens redovisningsinformation påverkats av övergången till IAS 40 och 
framförallt av införandet av verkligt värde i redovisningen?  
 
Syfte: Syftet med denna undersökning har varit att, efter implementeringen av de internationella 
reglerna i koncernredovisningen år 2005, undersöka vilka val noterade respektive onoterade svenska 
fastighetsbolag har gjort vid redovisningen av förvaltningsfastigheter gällande värderingsprincip, 
värderingsmän och värderingsunderlag. Utifrån detta har sedan de möjliga bakomliggande orsakerna 
till dessa val samt effekterna på redovisningsinformationens kvalitativa egenskaper, tillförlitlighet, 
relevans, jämförbarhet och begriplighet undersökts med utgångspunkt från oberoende kunniga 
revisorers perspektiv. 
 
Metod: Denna studie grundar sig på dels en kvantitativ och dels en kvalitativ undersökning. Den 
förstnämnda kommer i uttryck genom en granskning av fastighetsföretagens finansiella rapporter och 
den sistnämnda genom intervjuer med ett antal oberoende revisorer med expertis inom området. 
 
Resultat och slutsatser: Samtliga noterade bolag har genom samarbete valt att redovisa sina 
förvaltningsfastigheter till verkligt värde. Anledning har framförallt varit att alternativet med 
komponent avskrivningar är för dåligt. Majoriteten av dessa bolag har även valt att låta både interna 
och externa värderingsmän utföra värderingen. Genom denna kombination uppnås bättre värderingar, 
kontroll och trovärdighet. Som värderingsunderlag har samtliga valt kassaflödesmodeller, vilket kan 
förklaras med att det sker för få transaktioner på marknaden som försvårar den direkta avläsningen av 
marknadsvärdet. Bland de onoterade bolagen i studien har endast fyra bolag, valt att efterfölja de 
noterade bolagens handlingar. På grund av deras storlek och marknadsnoterade lån vinner dessa bolag 
på att bli jämförbara med de noterade bolagen. Resterande onoterade bolag antingen avvaktar eller 
missgynnas av att byta regelverk. Av de kvalitativa kraven gynnas relevansen mest och 
tillförlitligheten gynnas minst, Även jämförbarheten och begripligheten blir bättre av 
redovisningsalternativet verkligt värde men det finns förutsättningar till att dessa gynnas mer i 
framtiden. Av noterade bolagens enhetliga val och onoterade bolagens varierande val kan slutsatsen 
dras att det förekommer en praxis endast bland de noterade svenska fastighetsbolagen. Eftersom tre 
av fyra kvalitativa krav gynnas kan även slutsatsen dras att kvaliteten av den svenska 
fastighetsbranschens redovisning blir bättre med införandet av verkligt värde.   
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Abstract  
Title: The Swedish real estate companies choices of valuation within investment properties and 

its further effects on the qualitative characteristics of accounting. 
-A study of the Swedish real estate companies listed and non - listed on the stock market, after the 

application of the international rule board. 
 
Background and Problem: From January 2005, all companies, listed on a stock market within the 
European Union, are required to prepare their consolidated accounts using common set of 
International Accounting Standards, IAS/IFRS. In Sweden, this opportunity has also been given to 
non-listed companies, to voluntary implement these rules in their consolidated accounts. One 
difference between Swedish accounting rules and contemporary International rules, deals with the 
accounting treatment of investment properties, which foremost affects the real estate market’s 
accounts. In contrast to the Swedish Financial Accounting Standards Council’s recommendation RR 
24, the new standard, IAS 40, permits a choice between different accounting alternatives. Investment 
properties can either be measured according to the Fair value model or the Cost model. By applying 
the Fair value model, enterprises get the opportunity to allow internal or external valuers to 
implement the valuation. Furthermore they can also choose if the fair value should be determined by 
market price/value or cash flow analysis. Difficulties concerned with the fair value model are that the 
market value has the tendency to follow inflation-developments and there is a high level of 
uncertainty in the valuation process. This combined with increased choices, can have negative effects 
on the qualitative characteristics of accounting; relevance, reliability, comparability and consistency. 
The International Standards has been implemented in Swedish companies and the first indications of 
the real estate companies’ choices regarding investment properties can be found in their published 
consolidated accounts for year 2004, as well as in the semi-annual reports for 2005. Therefore 
interests arose to find out if it exist any uniform accounting of investment properties among listed as 
well as non- listed Swedish real estate companies. Has a practice has occurred? and how has the 
quality of the real estate market’s accounting information been affected by IAS 40 and fair value? 
 
Purpose: The purpose of this study has been to state the choices the real estate companies, listed and 
non- listed, on the stock market, have made in compliance with accounting of investment properties, 
concerning the principles of valuation, valuers and the basis of valuation. On the basis of this, the 
possible causes of these choices and the further effects on the qualitative characteristics of the 
accounting; relevance, reliability, comparability and consistency, has been analyzed with independent 
auditors perspective on the subject.   
Method: This study has been carried out partly with a quantitative study of the real estate companies’ 
financial reports and partly with a qualitative study consisted of interviews with independent auditors. 
  
Result and Conclusion: All of the listed Swedish real estates companies have through cooperation 
chosen the Fair value model, mainly because the component depreciation is considered being a poor 
alternative. The majority have chosen both internal and external valuers to make the valuations. 
Through this combination companies can achieve better valuations as well as control and quality 
safety. All have chosen the cash flow analysis as the basis of valuation. This choice is due to the lack 
of a transparent market value. Only four of the non- listed Swedish real estate companies in this 
study, have chosen the fair value model. Due to their size and some loans listed on the market, these 
companies gain more by being comparable with the listed companies. The qualitative characteristic 
relevance is considered most beneficial, where reliability is considered least. Comparability and 
consistency are also considered beneficial, but there are some conditions to be considered for them in 
order to benefit more in the future. The conclusion can be drawn that there exist a uniform accounting 
of investment property only amongst listed Swedish real estate companies. Thereby a practice has 
occurred only amongst them. Since three out of four qualitative characteristics of accounting are 
considered being beneficial, the conclusion can be drawn that fair value measures have a positive 
effect on the Swedish real estates market companies’ accounts.  
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Förkortningar 
 
BFN  Bokföringsnämnden 

BFNAR Bokföringsnämndens allmänna råd 

EU Europeiska Unionen 

FAR Föreningen auktoriserade revisorer 

FASB Financial Accounting Standards Board 

IAS International Accounting Standard 

IASB International Accounting Standards Board 

IFRS International Financial Reporting Standards 

RR Redovisningsrådet 

SOU Statens offentliga utredningar 

ÅRL Årsredovisningslagen 
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 1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Under de två senaste decennierna har en växande global ekonomi dominerat omvärlden. Betydelsen 

av nationella gränser har blivit allt mindre och fler företag har etablerat sig på olika kontinentala 

marknader samtidigt som barriärerna för kapitalrörelsen har reducerats (Buisman, 2000). I takt med 

denna utveckling har krav ställts på harmoniserade internationella redovisningsregler inom den 

Europeiska Unionen (EU). Syftet med ett gemensamt redovisningsspråk har framförallt varit att öka 

insynen i företagens redovisning samt främja jämförbarheten mellan företag som verkar på 

aktiemarknader över de nationella gränserna. På så sätt kan de globala företagen medges en 

konkurrens utifrån redovisningsmässigt lika villkor, som i sin tur kan bidra till en mer 

ändamålsenligt, kostnadseffektivt och välfungerande kapitalmarknad. (SOU 2 003:71, Bilaga 2) 

 

I strävan efter enhetliga redovisningsprinciper, beslutade Europaparlamentet år 2002 att alla företag, 

vars aktier eller skuldbrev är noterade på en reglerad marknad inom EU, från och med 1 januari, 

2005, skall upprätta sina finansiella rapporter för koncernredovisning enligt standarder utfärdade av 

den dominerande internationella normgivaren, International Accounting Standards Board (IASB). 

Dessa standarder har tidigare benämnts International Accounting Standards (IAS), men dess 

efterträdande beteckningen är emellertid International Financial Reporting Standards (IFRS). (SOU 

2 003:71, Bilaga 2) Medlemsländerna i EU har vidare fått möjlighet att tillåta eller kräva att dessa 

regler även tillämpas på de onoterade bolagens koncernredovisningar samt på börsnoterade och 

onoterade bolagens årsredovisningar. Sverige har valt att inte tillåta svenska företag tillämpa reglerna 

i årsredovisningen. Däremot får de onoterade bolagen istället från Bokföringsnämndens allmänna råd 

(BFNAR) och Redovisningsrådets (RR) rekommendationer frivilligt välja att hämta vägledning från 

de internationella reglerna vid upprättandet av koncernredovisningen. (Pramhäll och Wikerfelt 2004, 

Finansinspektionen, 050210) 

 

De svenska noterade företagen, har tidigare tillämpat RR: s rekommendationer. Detta ledande 

svenska normgivarorgan vänder sig framförallt till aktiemarknadsbolag och har baserat 

rekommendationerna på IAS/IFRS, vilka för det mesta är förenliga med varandra. Härigenom har de 

svenska företagen redan kommit i kontakt med de internationella standarderna, men dock inte på alla 

punkter. Beroende dels på hinder i svensk lag och dels på andra starka skäl har delar av IAS/IFRS 

inte kunnat implementeras. (FAR, 2004) Skillnader som härigenom förekommer mellan RR: s 

rekommendationer och motsvarande internationella regler väntas vidare ha väsentliga konsekvenser 

för den svenska redovisningen i takt med att övergången numera har trätt i kraft.  
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En betydelsefull avvikelse som förekommer mellan regelverken och som kan medföra en del följder 

för framförallt fastighetsbolagens koncernredovisning, berör redovisningen av förvaltningsfastigheter. 

Med förvaltningsfastigheter avses de fastigheter som innehas i syfte att generera hyresinkomster eller 

värdestegring i framtiden, vilka skiljer sig från rörelsefastigheter som används vid varuproduktion i 

verksamhetens rörelse. Till skillnad från RR: s rekommendation 24 ”Förvaltningsfastigheter”, lämnar 

den motsvarande gällande IASB standarden, IAS 40 ”Investment property”, utökade valmöjlighet 

gällande värderingen och redovisningen av denna tillgång. I korthet innebär förändringen att bolag 

som innehar förvaltningsfastigheter numera kan välja mellan olika alternativ på tre områden. Första 

valet berör värderingsprincip, där alternativet står mellan verkligt värde enligt Fair Value Model eller 

anskaffningsvärde enligt Cost Model. Verkligt värde är i regel det belopp som tillgången kan 

överlåtas till mellan två kunniga och oberoende parter, närmare bestämd är det i detta fall motsvarigt 

med marknadsvärdet på fastigheten. Anskaffningsvärdet är det faktiska beloppet som betalas vid 

köpet. Vid en redovisning till verkligt värde följs valet av vem som skall utföra värderingen.  

Företagen kan antingen förlita sig på interna eller externa värderingsmän. Det tredje valet som följs 

berör värderingsunderlaget för verkligt värde som antingen kan utgöras av förvaltningsfastighetens 

marknadsvärde på balansdagen eller av andra värderingsmetoder som nuvärdesberäkningar av 

framtida kassaflöden. När en av värderingsprinciperna, verkligt värde alternativt anskaffningsvärde 

har utsetts, skall det vidare tillämpas löpande på hela fastighetsbeståndet av förvaltningsfastigheter. 

Vid en redovisning till verkligt värde skall de vinster alternativt de förluster som uppstår som följd av 

en värdeförändring, redovisas över resultaträkningen. (IAS 40, 2004)  

 

En redovisning av förvaltningsfastigheter till verkligt värde har tidigare inte varit möjlig bland 

svenska företag dels beroende på osäkerheten vid fastställandet av det verkliga värdet (Nordlund 

2004) och dels på grund av att den svenska redovisningen har präglats av försiktighetsprincipen. 

Denna princip förespråkar att tillgångar skall värderas försiktigt och vid val av två värden skall det 

lägsta värdet prioriteras framför det högsta (Artsberg, 2003). Med detta som underlag har således 

Årsredovisningslagen (ÅRL) endast tillåtit en värdering av anläggningstillgångar till 

anskaffningsvärde, vilket i sin tur har begränsat RR 24, till att endast medge en värdering av 

förvaltningsfastigheter till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar. (FAR 

2004, ÅRL 4 kap, RR 24,) 
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1.2 Problemdiskussion 

Införandet av IAS 40 i den svenska redovisningen från och med år 2005 berör främst de svenska 

fastighetsbolagen eftersom deras tillgångar till större del utgörs av förvaltningsfastigheter. En väntad 

fördel med standarden är att förvaltningsfastigheternas dolda värdeökningar som tidigare inte har 

synliggjorts numera kan lyftas fram, och en bättre bild av fastighetsbolagens värde kan avspeglas i 

balansräkningen (Gustavsson & Nordlund, 2001). Samtidigt kan dock en hel del andra dimensioner i 

redovisningen brista. Syftet med redovisningsinformationen är att förse bolagens samtliga 

intressenter, såsom aktieägare, långivare, stat och kunder med pålitlig helhetsinformation om 

koncernens ekonomiska ställning. För den skull ställs det en del kvalitativa krav på dess form och 

innehåll, vilka är relevans, tillförlitlighet, jämförbarhet och begriplighet (Knutsson, 050912, IASB: s 

Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements, 2005). Dessa krav måste 

vara uppfyllda för att redovisningsinformationen skall anses ge en rättvisande bild samt vara 

förknippad med god redovisningssed. Utökade valmöjligheter enligt IAS 40 i kombination med 

rådande svårigheter kring fastighetsvärdering kan dock innebära en hel del konsekvenser för 

framförallt den svenska fastighetsbranschens redovisning genom att de kvalitativa egenskaper för 

redovisningen kan komma att hotas. 

 

De olika valmöjligheter som IAS 40 medför och som företagen ställs inför när det gäller val av 

värderingsprincip, värderingsmän och värderingsunderlag innebär i sin tur att företagen får ett ökat 

ansvar till att själva bedöma vilket alternativ som är bäst. De negativa aspekterna med detta är att 

valen kan påverkas av subjektiva omdömen (Hope, 2004).  

 

Problematiken med verkligt värde är att värdeförändringarna skall redovisas över resultaträkningen, 

vilket innebär att periodens resultat kommer att påverkas. Ett flertal tidigare studier utförda i både 

Sverige och utomlands visar att det förekommer variationer i värderingar av fastigheter på +/- 10 

procent (Persson och Nordlund, 2004). För att verkligt värde skall bestämmas så korrekt som möjligt 

krävs det en perfekt marknad med aktiva och tillförlitliga fastighetspriser. Vid avsaknad av en sådan 

marknad skall fastighetens verkliga värde istället basers på liknande tillgångars värde eller på andra 

värderingsmetoder såsom exempelvis ortsprismetoder eller kassaflödesmetoder (Nordlund, 2004). 

Svårigheterna kring värderingarna i kombination med utökade valmöjligheter kan lämna plats för 

subjektivitet. Manipulationsmöjligheter kan därmed öka i syfte att styra resultatet i en viss önskad 

riktning. Under dessa förhållanden kan den korrekta bilden som redovisningen skall återspegla av 

företagets verksamhet rubbas och redovisningsinformationens relevans och tillförlitlighet kan 

försämras.  



 11

Den historiska fastighetsprisutvecklingen tyder på att marknadsvärdet på fastigheter kan svänga 

kraftigt. Dessutom uppvisar fastigheternas marknadsvärde cykliska förlopp över tiden, vilka i sin tur 

visar följsamhet med inflationstakten och den ekonomiska tillväxten (Persson och Nordlund, 2003). 

Eftersom verkligt värde motsvaras av marknadsvärdet kan detta innebära ett ytterligare problem för 

den korrekta bilden av företagets värde och redovisningsinformationens relevans.  

 

Eftersom de onoterat fastighetsbolagen inte regleras av lagstiftningen till att tillämpa IAS 40 kan 

följden bli att vissa fortsättningsvis väljer att tillämpa svensk regelverk, medan andra föredrar att följa 

IAS 40, beroende på dels vilket regelverk dessa bolag har valt och dels utökade valmöjligheter enligt 

IAS 40, kan därmed ytterligare problem väntas uppstå. Risken är att de svenska fastighetsbolagen, 

börsnoterade som icke börsnoterade, väljer att tillämpa olika regler och handlingssätt som i sin tur 

kan ge upphov till flera olika verkliga värden inom olika företag för samma typ av 

förvaltningsfastighet. Härigenom kan de svenska fastighetsbolagens koncernredovisning bli en 

blandning av verkliga värden och anskaffningsvärden (Svensson & Isacson, 2004). Under dessa 

förhållanden kan dels begripligheten av redovisningen försvåras och dels jämförbarheten mellan 

svenska fastighetsbolags redovisningsrapporter försämras. 

 
 

1.3 Problemformulering 

I skrivandets stund har IAS/IFRS reglerna redan trätt i kraft i koncernredovisningarna. De första 

indikationerna på vilka faktiska val de noterade respektive onoterade fastighetsbolagen har gjort 

gällande redovisningen av förvaltningsfastigheter inom koncernerna återfinns publicerade i 

årsrapporter för år 2004 samt delårsrapporterna för 2005. Härigenom har intresset kring följande 

frågor väckts.  

 

• Förekommer det någon enhetlig redovisning av förvaltningsfastigheter bland börsnoterade 

respektive icke börsonoterade fastighetsbolag gällande valet av värderingsprincip, 

värderingsmän och värderingsunderlag? Har en branschpraxis uppkommit?   

 

• Hur har kvaliteten av fastighetsbranschens redovisningsinformation påverkats av övergången 

till IAS 40 och framförallt av införandet av verkligt värde i redovisningen?  

 

 



 12

1.4 Syfte 

Syftet med denna undersökning har varit att, efter implementeringen av de internationella reglerna i 

koncernredovisningen år 2005, undersöka vilka val noterade respektive onoterade fastighetsbolag har 

gjort vid redovisningen av förvaltningsfastigheter gällande värderingsprincip, värderingsmän och 

värderingsunderlag. Utifrån detta har sedan de möjliga bakomliggande orsakerna till dessa val samt 

effekterna på redovisningsinformationens kvalitativa egenskaper, relevans, tillförlitlighet, 

jämförbarhet och begriplighet undersökts med utgångspunkt från oberoende kunniga revisorers 

perspektiv. 

 

1.5 Avgränsningar  

Både IAS 40 och RR 24 är omfattande regelverk. I denna studie kommer inga delar utöver vad som är 

aktuellt för valet av värderingsprincip, värderingsmän och värderingsunderlag att diskuteras 

ingående. Enligt RR 24 skall RR 17 ”Nedskrivningar” tillämpas vid nedskrivningsbehov. Enligt IAS 

40 skall vidare IAS 16 ”Property, Plant and Equipment” tillämpas då värderingsprincipen 

anskaffningsvärde föredras framför verkligt värde. Vid tillämpningen av denna princip skall vidare 

IAS 36 ”Impairment of Assets” tillämpas vid eventuella nedskrivningsbehov. Samtliga nämnda 

tillkommande regelverk har inte förklarats ingående i denna studie. Likaså gäller det för regelverken 

BFN och ÅRL. Skälet var att dessa ej utgjorde föremål för uppsatsens syfte. Denna studie har inte 

heller ämnat till att analysera de finansiella posterna i balansräkningen och resultaträkningen i detalj 

eftersom det var helhetseffekten som var av väsentlig aspekt i denna studie. 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 13

1.6 Definitioner 

1.6.1 Förvaltningsfastigheter 
 
Ett företag kan inneha olika typer av fastigheter där klassificeringen beror på användningsområdet. 

Det görs en gränsdragning mellan förvaltningsfastigheter och rörelsefastigheter. Den sistnämnda är 

fastigheter som används i företagets verksamhet för produktion och tillhandahållande av varor och 

tjänster eller för administrativa ändamål. Rörelsefastigheter används för försäljning i den löpande 

verksamheten och berörs ej av IAS 40. Förvaltningsfastigheter definieras på samma sätt i RR 24 och 

IAS 40, vilket följer som: 

 

”Fastigheter (mark eller en byggnad – eller del av en byggnad – eller båda)  

som innehas (av ägaren eller av en leasetagare om leasingavtalet klassificerats  

som en finansiell lease) i syfte att generera hyresinkomster eller värdestegring  

eller en kombination av dessa.”  

 
Mark som innehas för att ge en långsiktig värdestegring och byggnader som ägs i syfte att hyras ut är 

exempel på förvaltningsfastigheter. 

 
 
1.6.2 Verkligt värde 
 
I sammanhanget förvaltningsfastigheter definieras verkliga värdet enligt följande i RR 24 och IAS 40: 
 

”Det belopp till vilket en tillgång eller en skuld skulle kunna överlåtas  

mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och som  

har ett intresse av att transaktionen genomförs.” 

 
Detta värde är vanligen marknadsvärdet och skall vara det mest sannolika pris som kan erhållas på en 

aktiv marknad på balansdagen. 

 
 
1.6.3 Anskaffningsvärde 
 
Definitionen av anskaffningsvärdet anges i RR 24 och IAS 40 enligt följande: 

 
”Det belopp som betalas för en tillgång vid anskaffningen eller det verkliga värdet 

 av vad som erlagts på annat sätt vid anskaffningen” 
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1.7 Disposition 

En disposition över upplägget i studien har återgetts nedan: 
 
 
 
   
 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Källa: Egen modell 

 
 
 
 

Kapitel 1 Inledning: Här har det redogjorts för uppsatsens 
bakgrund, problem, syfte, avgränsningar och definitioner.

Kapitel 2 Metod: Här har det redogjorts för det metodiska 
tillvägagångssätt som har valts för att genomföra studien. 

Kapitel 3 

Empiri: Här har all insamlad material från regelverk, 
finansiella rapporterna och intervjuerna sammanställts. 

Kapitel 8 

Kapitel 5 

Kapitel 6 

Teori: Här har relevanta teorierna och vetenskapliga 
forskningar på området sammanställs. 

Resultat: Här har analysen sammanfattats och återknutits 
till studiens syfte. 

Slutsatser: Här har det redogjorts för studiens slutsatser, 
vilka har återknutits till problemdiskussionen och 
problemformuleringarna. 

Kapitel 9 

Förslag till vidare forskning: Här har en del förslag till 
framtida forskning inom samma område angetts.  

Analys: Här har analys och tolkning av det empiriska 
materialet gjorts utifrån den teoretiska referensramen. 

Kapitel 7 

Kapitel 4 

Kritisk granskning: Här har en diskussion kring studiens 
validitet, reliabilitet och generaliseringsbarhet förts. 
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Problem 
och Syfte FAS 1 FAS 2

Kvantitativ analys Kvalitativ analys

Fallstudie Surveystudie 

Sekundärdata: Fastighetsbolagens 
finansiella årsrapporter 2004 och 
delårsrapporter 2005 för koncernen  

Urval 1 
Noterade 

Fastighetsbolag

Urval 2 
Onoterade 

Fastighetsbolag
Urval 3 

Revisorer  

IAS 40 RR 24 

Värderingsmän 

Värderingsunderlag

Relevansen 

Tillförlitligheten

Jämförbarheten

Värderingsprincip 

Primärdata: Intervjuer per telefon 
och personliga möten med revisorer 

Begriplighet 

2. Metod  
Utifrån studiens problemformuleringar och syfte har det metodiska tillvägagångssättet valts som 

genererar lämpligast material. Detta tillvägagångssätt har klarlagts av Figur 2. För en ökad insyn har 

en beskrivning samt motivering till metoden återgetts i detta avsnitt.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

       

      Bakomliggande orsaker till valen 

                                                                                                                                        Effekterna på de kvalitativa kraven  

 
 
                                                          Anskaffningsvärde  
                                                          Verkligt värde 
 

                                                          Externa   
                                                          Interna 
 
                                                          Marknadsvärde       
                                                          Kassaflödesmodeller 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Källa: Egen modell 
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2.1 Tillvägagångssätt 
2.1.1 Undersökningens strategier och faser 
 
Värdering och redovisning av förvaltningsfastigheter i de olika bolagen och de kvalitativa begreppen 

i sammanhanget har varit omfattande. Därmed ansågs det nödvändigt att dels uppnå en bred och 

omfattande täckning samt dels en djupförståelse kring ämnet. Följaktligen bedömdes kombinationen 

av survey och fallstudie vara lämpligast som forskningsstrategi för att uppnå syftet med studien. 

Genomförandet av undersökningen delades vidare in i två faser. 

 

FAS 1 

I fas ett inriktades undersökningen på de val som noterade respektive onoterade svenska 

fastighetsbolag har gjort vid redovisningen av förvaltningsfastigheter i fråga om värderingsprincip, 

värderingsmän och värderingsunderlag. Detta gjordes framförallt för att klarlägga och jämföra hur 

dessa två bolagsgrupper, som tillsammans representerar större delen av den svenska 

fastighetsbranschen, förhåller sig till IAS 40 och dess valmöjligheter. Denna del av undersökningen 

krävde kännedom över flera noterade och onoterade bolags val. Därmed kom den bäst i uttryck 

genom en surveystudie.  Fördelarna med survey som forskningsstrategi var att överskådlighet över 

företagens val uppnåddes. Avigsidorna var dock att detaljer och djup förbisågs (Denscombe, 2000). 

 

FAS 2 

Resultatet från fas ett i samband med problematiken kring fastighetsvärdering utgjorde vidare 

riktlinjer för undersökningen i fas två. I denna fas gick undersökningen ut på att utifrån revisorers 

perspektiv, studera dels vad som kunde ha varit bakomliggande orsaker till bolagens val samt vilka 

effekter som kan ha medförts på redovisningsinformationens kvalitativa egenskaper. Detta utgjorde 

sedan underlag för analysen av hur kvaliteten av svenska fastighetsbranschens redovisning påverkats. 

På grund av svårigheter som förekommer vid värderingen av förvaltningsfastigheter och dess olika 

följder på de kvalitativa kraven var det nödvändigt med en djupgående analys. Härigenom blev det 

viktigt att inrikta undersökningen på ett fåtal objektiva enheter för att uppnå en detaljerad beskrivning 

samt djupförståelse. Följaktligen var fallstudie lämpligast som forskningsstrategi. Fördelen med 

denna strategi var möjligheten att koncentrera sig på dilemman i komplicerade situationer för att 

vidare motivera och förklara valen och effekterna av IAS 40 på redovisningens kvalitativa 

egenskaper. Dessutom kunde metodtriangulering tillämpas, där relevant data samlades in genom olika 

metoder och källor. Genom att sedan ställa data från olika källor mot varandra möjliggjordes 

jämförelser. Nackdelen var dock trovärdighetsaspekterna och att generaliseringar inte var möjliga 

(Denscombe, 2000). 
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2.2 Metodiskt angreppssätt  
2.2.1  Kvantitativ och Kvalitativ metod 
 
FAS 1 

Utifrån syftet har undersökningen i fas ett utgått från kvantitativa metoder. Kvantifieringen kom i 

uttryck genom att antalet ingående företag var många, medan de studerade variablerna endast var tre. 

För att ta reda på vilka val de noterade respektive de onoterade bolagen har gjort gällande variablerna 

värderingsprincip, värderingsmän och värderingsunderlag, granskades de finansiella årsrapporterna 

2004 och delårsrapporterna 2005 för koncernredovisningen. Den kvantitativa datainsamlingen 

kategoriserades och resultatet redovisades i form av tabeller i syfte att uppnå en överskådlighet och 

klarhet. Genom sammanställningen möjliggjordes en visuell utläsning av dels skillnaderna och dels 

likheterna mellan de ingående bolagens val. Utifrån detta och de underliggande teorierna kunde 

forskarna sedan dra slutsatser beträffande relationerna mellan de ingående företagens 

redovisningsval. Vid tillämpningen av kvantitativa metoder är forskarens inverkan på resultatet och 

förekomsten av subjektiva tolkningar nästintill obefintlig (Denscombe, 2000), vilket även kan påstås 

ha gällt i detta sammanhang. Utifrån samma metodiska tillvägagångssätt blir därmed resultatet 

samma även om någon annan utför undersökningen. Styrkorna med kvantitativa metoder i detta 

sammanhang var objektiviteten hos forskarna och möjligheten att utifrån en mängd data kartlägga 

relationer och mönster. Svagheten var däremot att detaljer förbisågs (Denscombe, 2000).  

 

FAS 2 

I fas två gick undersökningen ut på att analysera revisorernas perspektiv på dels de bakomliggande 

orsakerna till företagens val och dels hur redovisningsinformationens kvalitativa egenskaper har 

påverkats. För detta var tolkningar och förståelse av komplexiteten kring IAS 40 av central vikt. För 

ändamålet tillämpades kvalitativa metoder då de ansågs vara lämpligast som metod. Dessa kom i 

uttryck genom få antal revisorer och ett flertal undersökningsfrågor. Genom kvalitativa metoder 

erhöll forskarna djupgående data från revisorernas uttalanden och en ökad förståelse för dels varför 

bolagen har valt som de har gjort och dels hur den svenska fastighetsbranschens redovisning kan ha 

påverkats av dessa respektive val. Utifrån det empiriska materialet och det teoretiska underlaget 

genomfördes grundliga analyser för att sedan dra slutsatser. Resultatet presenterades i form av 

verbala beskrivningar. Fördelen med kvalitativ metod i detta sammanhang var att den gav upphov till 

en djupare insikt och bättre förståelse för helheten. Nackdelen var dock att generaliseringar ej var 

befogade från det insamlade materialet (Denscombe, 2000).   
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2.3 Urval 
2.3.1 Val av företag och respondenter 
 
FAS 1 

I fas ett ingick urvalsgrupperna noterade och onoterade svenska fastighetsbolag, vars huvudsakliga 

verksamhet utgörs av fastighetsförvaltning. Motivet till det förstnämnda valet var att dessa har 

skyldighet att upprätta sina koncernredovisningar enligt IAS/IFRS reglerna och berörs mer än andra 

börsbolag av IAS 40 då deras största tillgångspost utgörs av förvaltningsfastigheter. Med anledning 

av att även onoterade fastighetsbolag frivilligt kan tillämpa IAS 40, föll det sig naturligt att även 

inkludera dessa i studien. Dessa två företagsformer representerar tillsammans större delen av den 

svenska fastighetsbranschen. Därmed var deras redovisningsval för förvaltningsfastigheter väsentligt 

för analysen av de bakomliggande orsakerna och hur kvaliteten av den svenska fastighetsbranschens 

redovisning påverkats av övergången till IAS 40. Urvalet av de noterade fastighetsbolagen bestämdes 

vidare med hänsyn till noteringar på någon av de reglerade svenska marknaderna, Aktietorget, NGM, 

och Stockholmsbörsen. Företag noterade på dessa marknader är reglerade till att obligatoriskt följa 

internationellt regelverk och därigenom IAS 40 (SOU 2 003:71, Bilaga 2). De noterade svenska 

fastighetsbolagen, vars kärnverksamhet består av fastighetsförvaltning utgör ett begränsat antal, 

närmare bestämt tolv stycken, vilka är allmänt kända genom affärsvärldens fastighetsindex. Därmed 

gjordes en totalundersökning och samtliga medräknades i studien. Alla återfanns noterade på 

Stockholmsbörsen. Dessa var Brinova, Capona, Castellum, Fabege, Fast Partner, Heba, 

Hufvudstaden, Klövern, Kungsleden, Ljungbergsgruppen, Wallenstam och Wihlborgs fastigheter. 

Bolag noterade på en inofficiell lista, som exempelvis Nya marknaden och Göteborgs OTC lista, 

omfattas inte obligatoriskt av IAS/IFRS reglerna och därigenom inte av IAS 40 (Ernst & Young, 

2005). Tornet är ett sådant fastighetsbolag med notering på Nya marknaden. I denna studie 

inkluderades dock detta bolag i kategorin noterade bolag. Bland de onoterade fastighetsföretagen som 

är koncernbolag gjordes ett bekvämlighetsurval där ett stickprov på tio bolag fick representera 

onoterade fastighetsbolagspopulationen. Dessa bolag var Akelius, Akademiska hus, AP Fastigheter, 

CA fastigheter AB, Humlegården, Stena fastigheter AB, Platzer fastigheter, Realia, Vasallen och 

Vasakronan.  
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FAS 2 

Eftersom syftet med studien var att belysa de bakomliggande orsakerna och effekterna på de 

kvalitativa kraven från revisorernas perspektiv, blev således revisorerna urvalsgruppen för 

undersökningens andra fas. Kraven som ställdes i syfte att förhindra förvrängningar av verkligheten, 

var att dessa skulle vara experter på området IAS 40 men dock med en oberoende ställning. Ett 

ytterligare krav var att revisorerna skulle vara verksamma på något av de stora revisionsbyråerna 

Deloitte, Ernst & Young, KPMG samt Öhrlings PricewaterhouseCoopers i Stockholmsområdet. På 

grund av intervjuernas karaktär samt författarnas tids - och resursbegränsningar avgränsades 

undersökningen till dessa revisionsbyråer inom detta geografiska område. Urvalet av revisorerna 

skedde genom bekvämlighetsurval, på grund av att det vore närmast omöjligt att komma i kontakt 

med ett stort antal revisorer på området och att få svar från alla. Genom revisionsbolagens hemsida på 

Internet och respektive informationscenter återficks tillräckligt med vetskap om vilka som var 

relevanta för undersökningen.  

 

2.4 Litteraturstudie 

Författarna bedrev litteraturstudier genomgående under hela arbetets gång i syfte att utöka den egna 

kunskapen kring problemområdet samt skapa ett teoretiskt ramverk för studien. För 

bakgrundsinformationen studerades relevanta artiklar från branschtidskrifter såsom fastighetsvärlden, 

fastighetstidningen, fastighetsnytt och balans. Information i form av broschyrer och artiklar erhölls 

även från revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Ett flertal vetenskapliga artiklar och 

avhandlingar på området IAS 40, verkligt värde, anskaffningsvärde och redovisningens kvalitativa 

krav genomlästes och efter en bedömning utifrån innehållsmässiga kvaliteter (Denscombe, 2000) 

valdes somliga till att skapa det teoretiska ramverket i denna studie. Som underlag för olika lagar och 

rekommendationer såsom RR 24 och IAS 40 användes regelverken FAR och IASB. 

Informationssökningen efter skrifter och forskningsrapporter gjordes främst via databaser såsom 

Miks och Libris via Stockholms stadsbibliotek och biblioteket på Södertörns Högskola samt 

sökmotorn Google på Internet. Även referenslistor i tidigare forskningsrapporter och studier 

beaktades i syfte att hitta relevanta artiklar. Samtliga valda skriftliga källor såsom 

forskningsrapporter, tidigare undersökningar, vetenskapliga artiklar och tidskrifter som det teoretiska 

ramverket byggdes på, har kritiskt granskats och valts efter relevans och aktualitet, varmed de ansetts 

synnerligen trovärdiga och nödvändiga för uppsatsens syfte (Denscombe, 2000). Nyttorna med 

skriftliga källor var tillgängligheten medan nackdelarna var att de ursprungligen framtagits av andra 

personer för andra ändamål (Denscombe, 2000). 
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2.5 Datainsamling 
2.5.1 Primärdata och sekundärdata 
 
Data i undersökningen har varit av såväl primär- som sekundärkaraktär. För undersökningens fas ett 

har data i huvudsak bestått av sekundär data i form av företagens finansiella rapporter för 

koncernredovisningen och för fas två har data främst utgjorts av primärdata i form av intervjuer med 

revisorer.  I detta avsnitt har en presentation av sekundärdata valts att återges först med anledning av 

att den samlades in först och tillsammans med valda teorier bildade en grund för intervjufrågorna och 

insamlingen av primärdata.   

 

FAS 1 

Sekundärdata i fas ett utgjordes av de noterade respektive onoterade fastighetsbolagens finansiella 

koncernrapporter för år 2004 och 2005. Eftersom företagen redan har, i koncernredovisningens 

årsrapport 2004, tagit fram jämförelsetal och redogjort för övergången till IAS/IFRS reglerna (Brade, 

Olsson, & Winkvist, 2005) valdes således både årsrapporterna för 2004 samt delårsrapporterna för 

2005 att granskas. Från företagens respektive hemsida på Internet kunde dessa relevanta rapporter 

laddas ner och erhållas. Från årsrapporterna och delårsrapporterna hämtades informationen om vilka 

val fastighetsbolagen har gjort gällande värderingsprincip, värderingsmän och värderingsunderlag. 

Redovisningsvalen framgick tydligast och mer omfattande i årsredovisningarna under olika avsnitt 

såsom; förvaltningsberättelse, redovisningsprinciper och noter. Den hämtade informationen om 

noterade och onoterade fastighetsbolagens val sammanställdes sedan i två skilda tabeller varigenom 

en visuell överskådlighet och jämförbarhet mellan företagens val underlättades Nyttorna med 

sekundärdata var lättillgängligheten och kontrollbarhet medan avigsidorna var att den publicerade 

informationen i de finansiella rapporterna varit ämnad för andra ändamål än för denna studies syfte 

(Denscombe, 2000). 

 

FAS 2 

Primärdata i denna studie baserades på genomförda intervjuer med de deltagande revisorerna. Efter 

en kännedom om vilka som kunde vara relevanta för undersökningen kontaktades åtta revisorer per 

telefon och per e-post med en förfrågan om en personlig intervju. På grund av tidsbegränsning kunde 

dock inte alla medverka. Hälften av de tillfrågade valde att delta, varav två var verksamma på 

revisionsbyrån Deloitte. Av de övriga två revisorer var en verksam på revisionsbyrån Ernst & Young 

och en annan på Öhrlings PriceWaterhouseCoopers. Samtliga revisorer arbetade inom respektive 

Stockholmskontor och var auktoriserade med expertis på området förvaltningsfastigheter. På grund 

av tidsbegränsning hade dock ingen av de kontaktade revisorerna på KPMG möjlighet att delta i 
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studien. Med de deltagande revisorerna bokades intervjutider och samtliga respondenter fick tillgång 

till intervjufrågorna innan intervjutillfället. På så sätt fick de god tid på sig att i förväg sätta sig in i 

frågorna för att senare leverera välgenomtänkta svar. Alla intervjuer, förutom en, ägde rum via 

personliga möten på respondenternas respektive arbetsplats. En intervju skedde per telefon. Genom 

den personliga direktkontakten erhöll författarna fyllig data samtidigt som eventuella missförstånd 

snabbt kunde korrigeras. Intervjuerna skedde genom en halvstandardiserad och semistrukturerad form 

där samtliga revisorer fick svara på likartade frågor i samma ordning men med utrymme att svara fritt 

med egna ord.  Då respondenten på eget initiativ tilläts motivera samt förklara sina uttalanden blev 

intervjuerna flexibla och eventuell komplexitet i rådande problematik kunde förklaras. Dessutom 

kunde följdfrågor ställas, vilket bidrog till ytterligare djupgående och detaljerad information kring 

ämnet samt en ökad förståelse hos forskarna. Fördelen med besöksintervjuer var att svarsfrekvensen 

på samtliga frågor var hög och forskarna fick värdefulla insikter grundat på revisorernas kunskaper. 

Nackdelen var dock kostnaden i form av intervjutid för både författarna och respondenterna. I 

genomsnitt åtgick en timmes tid åt varje intervju (Denscombe, 2000). Samtliga intervjuer fångades 

upp med hjälp av en bandspelare samtidigt som anteckningar fördes som komplement. Härigenom 

undveks felaktigheter och risken för informationsförlust uteblev. Nackdelen med inspelning var dock 

att det förekom en viss spändhet hos respondenterna inledningsvis, samtidigt som de tenderade att 

korrigera sina svar. Efter en begäran av anonymitet från två av respondenterna beslutade författarna 

att samtliga intervjuer skulle anonymiseras i empirin, vilket bidrog till en mer avslappnad situation 

och revisorerna kunde tala fritt (Denscombe, 2000). 
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3. Teori  

3.1 Institutionell teori 

När företag hamnar i situationer där de måste välja mellan olika alternativ inom redovisningen utgår 

de visserligen från egna strategier och riktlinjer, men den externa omgivningens inflytanden är dock 

lång ifrån obetydlig (Hatch, 1997). Företag är nämligen inga slutna enheter, utan de samverkar med 

andra organisationer i en öppen omgivning. Val kan således ej enbart göras utifrån det enskilda 

företagets åsikter, andra företag, särskild de som verkar inom samma bransch har en betydelsefull 

inverkan. (Morgan, 1999) Den institutionella teorin försöker förklara varför det finns likheter mellan 

olika organisationer. Teorin menar att organisationer och deras omgivning påverkar varandra och det 

uppstår någon form av institutionell likformighet som beskrivs bäst av isomorfism när aktörer agerar 

på samma sätt. Ju starkare den institutionaliserade omgivningen är, desto mindre kan företagsledare 

fatta beslut som gynnar den egna nyttan. (DiMaggio och Powell, 1991, Hatch, 1997) 

Institutionalisering kan ske genom tre olika sätt, vilka benämns den reglerande, normativa och 

kulturkognitiva pelaren. (DiMaggio och Powell, 1991, Scott, 1995) 

 
3.1.1 Reglerande pelaren 
Institutionalisering kan ske genom att organisationer utsätts för flertal konkreta lagar och regler, vilka 

kan vara både formella och informella. De formella lagarna som ställs måste följas av företagen. 

Härigenom uppnås en intvingad beteende och en förutbestämd uppfattning om hur företag kommer 

att agera. Lagar och regler kan även ha en informell verkan då ett beroendeförhållande föreligger 

mellan företagen. Önskvärt beteende kan exempelvis vara intvingat i ett dotterbolag genom dess 

moderbolag. Önskvärt beteende kan även uppnås genom ett företags informella verkan på andra 

bolag inom samma bransch. (DiMaggio och Powell, 1991)  

 
3.1.2 Normativa pelaren 
Institutionalisering kan vara starkt beroende av värderingar och normer som förekommer inom en 

grupp. Dessa är oftast accepterade av alla och sätter riktningar för hur något skall genomföras. 

Gemensamma normer och värderingar uppkommer oftast på grund av att individerna är förenade 

genom utbildning och det professionella nätverket. (DiMaggio och Powell, 1991) 

 
3.1.3 Kulturkognitiva pelaren 
Institutionalisering kan vara beroende på faktorer såsom osäkerhet. En företagsledning kan i många 

situationer där val förekommer, ha svårigheter med att ta ställning. Osäker kan då leda till ett visst 

agerande, nämligen imitation av hur andra framgångsrika företag inom samma bransch har handlat.  

Dessa hålls som förebild och fördelarna är att det finns bevis för hur bra eller dåligt ett visst 
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handlingssätt fungerar. Härigenom reduceras osäkerheten och ett lämpligt val kan göras. Vidare kan 

företaget även imitera tidigare förekommande handlingssätt inom organisationen under förutsättning 

att det finns kännedom om att det har varit framgångsrikt. (DiMaggio och Powell, 1991) 

 

3.2 Legitimitetsteorin 

Legitimitetsteorin är nära anknuten till den institutionella teorin. Den hävdar att företagen har en 

drivande kraft att agera i enlighet med omgivningens normer, det vill säga vad som enligt dem anses 

rätt. Dessa normer ändras över tiden och företagen försöker anpassa sig därefter. Det existerar så 

kallade sociala kontrakt mellan företaget och dess intressenter, vilka företagen förväntas följa. I annat 

fall kan det leda till att intressenterna bryter de sociala kontrakten genom att avbryta kapitaltillförsel 

till företaget. (Brown och Deegan, 1998) Legitimitet är vidare ett tillstånd som råder när en enhets 

och dess omgivnings värderingssystem i all väsentlighet överensstämmer med varandra (Lindblom, 

1994 återgiven av Brown och Deegan, 1998). När företag inte beter sig som omgivningen förväntar 

sig kan deras existens vara hotad. För omgivningen är deras värderingar det rätta. Företagen kan 

därmed välja att följa vad som förväntas vara allmänt accepterad handlingssätt enbart för att vinna 

legitimitet. De företag som då avviker från detta handlingssätt riskerar att utstötas. Det finns därmed 

en möjlig tendens till att organisationer istället imiterar de framgångsrika och legitima. (Törnqvist, 

Lumsden och Marton, 2000) 

 

3.3 Utökade valmöjligheter och risken för subjektiv redovisning  

En teori som benämns positiv redovisningsteori försöker hitta och förklara vad som kan påverka en 

företagsledning när beslut mellan olika redovisningssätt skall fattas. Watts och Zimmerman, (1986) är 

två forskare inom detta område som hävdar att företagsledningen vid valsituationer kan agera i den 

riktning som verkar nyttomaximerade för den egna nyttan. Sayther (2004) framställer 

Enronskandalen som ett exempel till varför verkligt värde ej borde införas i redovisningen. Sayther 

(2004) menar att det ligger en hel del komplexa och osäkra bedömningar och antaganden bakom 

fastställandet av det verkliga värdet, vilket i sin tur kan ge ledningen möjligheten att genom små 

förändringar i värderingen åstadkomma stora effekter på resultatet. Intressenterna har vidare inga 

möjligheter att kontrollera företagsledningens prestationer och riktigheter i dessa utfall eftersom 

utvärderingsmöjligheter begränsas vid avsaknaden av perfekta värderingsmetoder. Barlev och 

Haddad (2003) som är medvetna om svårigheterna kring värderingen till verkligt värde menar ändå 

att manipulationsmöjligheterna är större vid tillämpningen av anskaffningsvärde. De menar att 

anskaffningsvärde återspeglar en förvrängd bild av företagets ekonomiska situation och resultat, 

vilket skapar maktutrymme för företagsledningen till att manipulera siffrorna utan att intressenterna 
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observerar det. Med verkligt värde däremot menar Barlev och Haddad (2003) att makten över 

värderingen överförs till intressenterna, varigenom manipulationsmöjlighet från ledningens sida 

minskar. Levy och Schuck (2003) är två forskare som har konstaterat att det föreligger en komplex 

och intensiv relation mellan företagsledningen och värderaren. De menar att företagsledningen har 

incitament till att påverka värderingsprocessen och värderingsresultatet både mot och från 

marknadsvärdet. Drivkraften att uppnå marknadstrovärdighet, noggrannhet och realistisk värdering är 

högst, men samtidigt menar forskarna att om företagsledningens ersättning är beroende av företagets 

prestationer, eller om hyresgranskningar och belåningar är beroende av sådan värdering, finns det 

incitament hos företagsledningen till att genom sin expertis, kunskap, informationsinnehav samt 

belöningsmakt påverka värderingen i syfte att uppnå önskat utfall. De kan även genom makten över 

värderingsprocessen, subjektivt välja ut värderingsmän som då kan sätta ett värde motsvarande det 

högsta eller det lägsta inom accepterat intervall, för att uppnå önskat resultat.  

 

3.4 Den historiska utvecklingen av fastighetspriserna 

Det har funnits en del åsikter om införandet av verkligt värde i resultaträkningen och 

balansräkningen.  Den historiska utvecklingen på fastighetsmarknaden har varit av väldigt varierande 

art, vilket i viss mån har lett till att många fastighetsbolag har gått i konkurs. Eftersom verkligt värde 

följer fastighetspriserna och är starkt beroende av marknadsförhållanden, kan dess införande i 

redovisningen ge en hel del påtagliga varierande utslag på företagens redovisningsresultat och 

soliditet i framtiden. (Persson och Nordlund 2003) I detta avsnitt har därmed fastighetsmarknadens 

utveckling under de två senaste decennierna beskrivits för en ökad förståelse.    

 

1980-talet utgjorde en speciell epok för den svenska fastighetsbranschen. Det var den höga 

inflationstakten, låga realränta och skattesystemet med höga marginalskatter som genom 

spekulationer drev upp fastighetspriserna. Förutom detta bidrog avregleringarna på kreditmarknaden 

till en likvid kapitalmarknad och sammantaget rådde det en optimistisk framtidstro på 

fastighetsmarknaden. Det dröjde dock inte länge innan utveckling vände. Under början av 1990-talet 

drabbades landet av en finans- och fastighetsmarknadskris som ledde till att fastighetsbubblan sprack 

och fastighetspriserna sjönk. Denna kris påbörjades med klara krissignaler på börsen som 

diskonterade ett prisfall på fastighetsbolagen under år 1989. Till en början togs inte dessa signaler på 

allvar. Anledningen kan ha varit dels fartblindhet av den tidigare utvecklingen och dels tron på att 

nedgången relativt snabbt skulle gå över. Trögheten i reaktionerna kan även ha berott på att de 

tillämpade värderingsmodellerna i kombination med hyressättningssystemen inte påvisade några som 

helst tecken på en kris vid tillfället, utan effekterna kom med en eftersläppning. Den mer påtagliga 



 25

effekten av fastighetsmarknaden kom inte förrän under hösten år 1990. Köpmotståndet växte och 

resulterade i mycket få avslut. Det blev tydligt att hyresmarknaden vacklade med sänkta hyresnivåer 

och ökande vakansnivåer. Kraftigt höjda räntor orsakade i sin tur en hel del kreditproblem. 

Fastighetspriserna föll allt mer och under 1991 konstaterades prisfall på omkring 25 - 40 procent. 

Många fastighetsbolags egna kapital raderades ut beroende på den höga belåningsgraden och 

resultatet blev en hel del konkurser. Från år 1992 inleddes en återhämtningsperiod på 

fastighetsmarknaden som fortgick fram till år 1996. Därefter växte förtroendet för 

fastighetsmarknaden och sedan dess har den haft en positiv riktning. (Persson och Nordlund, 2003) 

 

3.5 Problematik kring verkligt värde  

En fördel med verkligt värde är att företagen kommer undan problematiken med 

komponentavskrivningar. Vid tillämpningen av anskaffningsvärde ställs det nämligen strikta krav på 

att dela upp fastigheten i separata delar och skriva av dem efter respektive ekonomisk livslängd. Det 

råder dock en hel del svårigheter med att identifiera varje enskild komponents anskaffningsvärde och 

livslängd samt vad som kan vara en lämplig detaljeringsnivå. Detta ställer vidare stora krav på 

företagens rutiner, anläggningsregister och arbetsinsatser. (Nordlund 2004) Detta argument för 

verkligt värde är dock ej hela sanningen. Det finns även en hel del problematik kring verkligt värde 

som talar emot dess införande i redovisningen. Detta bottnar i framförallt två problemområden; dels 

bristande värderingsmetoder som i sin tur ger upphov till osäkerhetsintervall i värderingarna och dels 

det faktum att marknadsvärdena på fastigheter uppvisar cykliska förlopp över tiden där de följer 

inflationstakt och ekonomisk tillväxt. (Persson och Nordlund, 2003)  

 

I en studie har skillnaderna mellan IAS 40, verkligt värde enligt Fair Value Model och svensk 

redovisningslag, gällande förvaltningsfastigheter framhållits. En analys har gjorts kring hur Fair 

Value Model påverkar ett antal nyckeltal hos en del svenska företag som har förvaltningsfastigheter 

som primära tillgångar. Forskningen visar att näst intill alla företag erhåller en högre vinstnivå och 

lönsamhet vid tillämpningen av Fair Value Model jämfört med tillämpningen av de traditionsenliga 

svenska reglerna. Dock menar forskarna att den traditionsenliga svenska redovisningsregeln 

reflekterar det bakomliggande kassaflödet från verksamheten mycket bättre. Det berörs en hel del 

empiriska bevis som visar att det förekommer en varians och osäkerhetsintervall på +/- 10 procent, 

vilket kan leda till att innehållet i resultaträkningen och balansräkningen kan ifrågasättas. Orsakerna 

till denna osäkerhetsintervall konstateras vara att det är dels olika värderare som genomför 

värderingen och dels att precision i själva värderingen är svår att uppnå. Det faktum att 
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marknadsvärdet för vissa fastigheter inte är observerade på marknaden gör nämligen mätningarna 

svårhanterliga. Ytterligare slutsatser som dras i forskningen är att fastighetsvärdenas cykliska 

förändringar över tiden kan ha väsentliga effekter på vinster och eget kapital. De kan även genom sin 

inverkan på hyresnivåer och vakanser försvåra upprättandet av framtida prognoser avseende framtida 

kassaflöden. Därmed är det viktigt att fastighetsbolagen informerar om vad olika procenttal i 

värdenedgångar respektive värdeuppgångar kan innebära för effekter på dels soliditetsmått och dels 

lönsamhetsmått. (Nordlund 2004, Persson och Nordlund, 2003) 

 

3.6 Värderingsmän – interna och externa   

Fastighetsmarknaden kännetecknas av att vara en marknad där ingen fastighet är den andra lik. 

Informationen som finns på transaktionsmarknaden är i sin tur begränsad och otillgänglig. Det finns 

inget avläsbart marknadspris och istället måste värderingar tillämpas. Dessa värderingar går ut på att 

göra bedömningar av fastighetens förväntade försäljningspris utifrån olika metoder och antaganden 

om marknadsinnehållet. (Adair, Hutchison, MacGregor, McGreal och Nanthakumaran, 1996) Detta i 

kombination med att det är olika värderingsmän som utför värderingarna anses vara bidragande 

faktorer till det förekommande osäkerhetsintervallet. (Persson och Nordlund 2003) I en studie har 

Adair et al (1996) undersökt graden av variationsförekomst bland en grupp olika fastighetsvärderare 

som verkar inom en gemensam marknad och som utgår från samma antaganden. Genom att ha 

tillfrågat dessa att värdera ett antal fastigheter, har forskarna genom att jämföra resultaten av 

hyresvärderingarna, avkastningen och kapitalvärdet kommit fram till att variationsförekomsten 

överstiger gränsen på +/- 5 - 10 procent, vilket motsäger påståendet att osäkerhetsintervallet rymmer 

inom 5-10 procent av marknadsvärdet. Vidare konstaterar forskarna att variationen har sin grund i att 

olika värderare har olika erfarenheter, värderingssätt och tillgängligheten av data. Osäkerheten som är 

behäftad med verkligt värde kan således förstärkas ytterligare beroende på om värderingen sker 

internt eller externt. För att kunna minska denna osäkerhet är det viktigt att det råder samstämmighet 

mellan olika värderingsmän när det gäller tillämpning av värderingsmetoder och underlag och att 

dessa framgår tydligt i redovisningen (Persson och Nordlund, 2003). Enligt Persson och Nordlund 

(2003) är det även viktigt att i redovisningsrapporterna säkerställa att interna värderare inte har ett 

ägarintresse i det bolag vars fastigheter de värderar eftersom detta i samband med rådande osäkerhet i 

värderingsprocessen kan leda till minskad trovärdighet.  

 

Sandell (2001) anser det vara nödvändigt med externa värderingsmän för ett objektiv verkligt värde 

och kvalitetssäkring. Barth och Clinch (1998) återgivna av Dietrich, Harris och Muller (2000) har 

samma ståndpunkt och menar att externa värderingsmän kan ge upphov till mer exakta värderingar 
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eftersom de har större expertis och en oberoende ställning gentemot företaget. Samtidigt för forskarna 

ett motargument och menar att interna värderingsmän kan göra mer exakta värderingar eftersom de 

har tillgång till bättre intern information berörande tillgången som skall värderas. Dietrich et al (2000) 

har empiriskt kommit fram till att trovärdigheten i det fastställda verkliga värdet varierar beroende på 

företagets relation gentemot värderingsmännen. De menar att värderingar utförda av externa 

värderingsmän tenderar att vara mer trovärdiga. Detta eftersom det inte förmodas föreligga några 

partiska förhållanden, varigenom företagsledningens manipulationsmöjligheter uteblir. Ett tredje 

alternativ är att kombinera interna och externa värderingsmän. Eftersom de interna värderingsmännen 

oftast har god värderingskompetens kan dessa under årets gång uppföra egna värderingar och vid 

sidan konsultera externa värderingsmän. Det finns empiriska bevis som hävdar att vid sådana 

situationer uppkommer det avsevärt små skillnader mellan dessa två gruppers värderingsresultat. 

(Hunt och Hilton, 1997; Barth och Clinch, 1998; återgivna av Dietrich et al, 2000)  

 

Mallinson och French (2000) har i en annan studie berört samma problematik och menar att 

osäkerhetsintervallen är ett universellt fenomen som förekommer i fastighetsvärderingarna och är 

ofrånkomliga mestadels på grund av att det ej finns en faktisk köpare vid värderingstidpunkten. 

Värderaren måste istället göra en hel del antaganden för att komma så nära ett verkligt resultat som 

möjligt. Forskarna menar även att källorna till osäkerhet är rationella och kan identifieras. 

Osäkerheten beror på bristande kunskap och imperfekt information hos värderaren, vilka i sin tur 

leder till osäkra analyser. Processen att identifiera och beskriva osäkerhet är en stor vägledning att 

förbättra innehållet och trovärdigheten inom värderingen. Därmed är det enligt Mallinson och French 

(2000) viktigt att företagen är öppna om osäkerhetsaspekterna i redovisningen. Genom transparenthet 

kan trovärdighet vinnas hos både värderingsmännen och de tillämpade metoderna.  

 

3.7 Värderingsunderlag - marknadsvärde och kassaflödesmetoder  

Argumenten mot en värdering till verkligt värde har i huvudsak grundats på huruvida det verkliga 

värdet som motsvaras av marknadsvärde skall kunna fastställas på ett tillförlitligt sätt. (Rundfelt, 

2000) Det bästa sättet att fastställa det verkliga värdet är att utgå från aktuella marknadspriser vid 

värderingstidpunkten. Som tidigare har nämnts är dock denna metod ej alltid genomförbar i 

verkligheten på grund av att en del fastighetspriser inte är observerade på vissa delmarknader. 

(Nordlund, 2004) Det finns då ett antal metoder som företagen istället kan använda sig av. Enligt 

Nordlund (2004) kan dessa grovt delas in i två grupper, nämligen ortprismetoder och 

avkastningskalkylbaserade metoder. I den sistnämnda ingår så kallade kassaflödesmetoder. Utbudet 

av marknadsinformation och fastigheternas särdrag såsom läge, varaktighet i utnyttjandet, avgör 
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vilken metod som är lämpligast. Eftersom vissa delmarknader är relativt inaktiva och det sker få 

fastighetsförvärv kan det vara svårt att endast tillämpa en metod. Det hela beror på vilken typ av 

information som kan erhållas på marknaden. Den vanligaste avvägningen som görs är dock mellan 

ortsprismetoden och kassaflödesmetoden. (Nordlund, 2004) 

 
3.7.1 Ortsprismetoder 
Det verkliga värdet kan baseras på aktuella marknadspriser för liknande fastigheter och tillämpningen 

av ortsprismetoder. Denna metod är en så kallad jämförande värdering, vilket innebär att 

marknadsanalyser och bedömningar baseras på betalda priser för liknande jämförbara fastigheter på 

en fri och öppen marknad. Den primära informationskällan är aktuella överlåtelser på marknaden, 

men även historiska dokumenterade överlåtelser kan komma till användning om de betraktas som 

relevanta. Problematiken som föreligger vid värdering enligt ortprismetoden är att erhålla tillräckligt 

med jämförelseinformation från genomförda transaktioner på marknaden. Vidare är det problematiskt 

att bedöma vilka fastigheter som är jämförbara. De viktigaste aspekterna som dock bör beaktas är 

läge, skick, standard, utförande och storlek. Vid brist av jämförelsematerial bör istället andra 

geografiska delmarknader och fastighetstyper beaktas. När det gäller kommersiella fastigheter har de 

dock en hel del särdrag och låg omsättning vilket kan försvåra tillämpningen av denna metod.  

(Nordlund, 2004, Sandell, 2001) 

 
 
3.7.2 Kassaflödesmodeller 
Kassaflödesmodeller kan helt eller delvis utgöra underlag för bedömningarna av fastigheternas värde. 

Det hela beror på mängden marknadsinformationen. Kassaflödesmodeller bygger på löpande in- och 

utbetalningsströmmar där nuvärdesberäkningar görs på framtida förväntade inbetalningsöverskott. De 

väsentligaste parametrarna som kopplas till nuvärdesberäkningen utgörs av kalkylränta, driftnetto 

som exempelvis hyror, drift och underhållskostnadsnivåer. Om metoden tillämpas rätt kan förändrade 

förutsättningar över kalkylperioden fångas upp och ge en realistisk bild av likviditetsförhållanden 

över tiden (Nordlund 2004). Teoretiskt sett skall dock hänsyn tas till en real värdeminskning av hyror 

och realvärdeökning av underhållskostnader som följd av att fastigheten åldras och blir omodern. I 

praktiken finns det tendens till att sådana reala hyresdeprecieringar förbises. Anledningen är att de 

framtida hyresinbetalningarna fastställs utifrån kontrakterade hyror vid värderingstidpunkten, vilka 

följer inflationens utveckling. Framtidsinriktade kassaflödesberäkningar som inte är teoretiskt 

korrekta kan ge en missvisande bild av verkligheten. Som följd kan detta innebära försvårade 

omständigheter för bland annat investerare vid olika bedömningar av objektets värde och nytta.  

(Nordlund, 2004) 
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3.8 Redovisningens kvalitativa egenskaper 

För en välfungerande kapitalmarknad erfordras det att befintliga och potentiella kapitalinnehavare gör 

goda investeringsbeslut. För detta behöver kapitalplacerare och kreditgivare förses med användbar 

redovisningsinformation berörande företagens utförda prestationer och deras finansiella ställning. 

Redovisningsinformation som uppfyller dessa kriterier är väldig värdefull för kapitalallokeringen i 

samhället. Företagens intressenter har olika önskemål från redovisningsinformationen beroende på 

varierande förutsättningar såsom utbildning, kunskap och användningen av informationen. (Knutsson, 

050912) Det är dock inte meningen att finansiella rapporter skall avslöja bästa investeringsbesluten 

eller enbart tillgodose enskilda investerares, kreditgivares och samhällets mål. Meningen är snarare 

att tillgodose samtliga aktörer på kapitalmarknaden med information som kan vara till nytta vid dels 

ekonomiskt beslutsfattande och vid dels utvärdering av företagsledningens lämplighet. (Reither, 

1997, Eccles och Holt, 2005) Eftersom det är praktiskt omöjligt för företagen att tillgodose alla 

intressenters enskilda behov måste således en avvägning göras. Redovisningen måste utformas med 

utgångspunkt i allmänna krav som kan sägas vara gemensamma för samtliga intressenters 

användbarhet. (Knutsson, 050912) Utifrån detta har IASB utformat fyra kvalitativa krav som ställs på 

företagens redovisning. Dessa är relevans, tillförlitlighet, jämförbarhet och begriplighet. Figur 3 ger 

en överskådlig illustration om vad dessa krav innebär. 

 

 
Figur 3: Källa Egen bearbetning av modell från Eccles & Holt, 2005 samt data från IASB: s framework for the 
preparation and presentation of Financial Statements. 
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3.8.1 Relevans 
Ett av de betydelsefulla kraven som ställs på företagens finansiella rapporter är att informationen 

skall vara relevant. Den skall bidra med väsentlig information som tidigare inte har varit känd i syfte 

att vägleda användaren vid ekonomiskt beslutsfattande. Informationen är relevant då den bidrar till att 

minska osäkerheten kring ett aktuellt besluts följder, samt då den underlättar, utvärderingar av 

historiska händelser, bedömningar av aktuella förhållanden och skattningar om framtiden. Det finns 

tre olika samverkande aspekter på relevans nämligen prognosrelevans och återföringsrelevans och 

tidpunkten. (Knutsson, 050912, IASB: s framework och SFAC No 2 återgivna av Hermann, 

Saudagaran, Thomas, 2005) 

 
Med prognosrelevans menas att användaren nyttjar information om företagens historiska och 

nuvarande finansiella ställning och prestationer, för prognoser om framtiden. Prognosrelevansen ökar 

genom att uppgifter om avvikande och specifika förhållanden lämnas i form av tilläggsupplysningar 

och noter. (IASB: s framework och SFAC No 2 återgivna av Hermann et al, 2005) 

 
Herman et al (2005) har utifrån ett internationellt perspektiv konstaterat att en redovisning av bland 

annat fastigheter till verkligt värde, enligt undantagsregeln i IAS 16, ger upphov till mer relevant 

information än vad historiskt anskaffningsvärde gör. I sin studie har de berört forskningar 

genomförda i bland annat Australien (Barth och Clinch, 1998, Easton, Eddey och Harris, 1993) och 

England (Aboody, Barth och Kasznik, 1999) som alla visar att en värdering till verkligt värde ger 

upphov till mer relevant information för framtagandet av prognoser och gynnar användbarheten av 

redovisningsinformationen vid beslutsfattande. Herman et al, (2005) konstaterar att vid 

förvärvstillfället är anskaffningsvärdet och det verkliga värdet likställda men över tiden tenderar 

dessa att avvika. Informationen om fastigheternas positiva värdeutveckling är ett mer aktuellt värde 

att ha i redovisningen eftersom den korrelerar bättre med aktiepriserna. Detta ger upphov till att bättre 

aktuella prognoser kan upprättas för bland annat förklaringar och förutsägelser av nuvarande och 

framtida vinster. De menar att verkligt värde även ger relevant information för förutsägelser av 

utdelningsrestriktioner.  

 
Med återföringsrelevans menas att användaren utifrån redovisningsinformationen utvärderar 

historiska händelser i syfte att kontrollera riktigheten av tidigare prognoser och beslut. Detta är av 

central vikt för investerare eftersom de härigenom kan dra viktiga lärdomar av tidigare handlingar för 

att i framtiden göra bättre prognoser och fatta bättre beslut vid liknande situationer. (IASB: s 

framework och SFAC No 2 återgivna av Hermann et al, 2005) 
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Herman et al (2005) menar även att återföringsrelevansen gynnas mer av verkligt värde jämfört med 

anskaffningsvärde. De förklarar det med att anskaffningsvärdet per definition inte ändras över tiden, 

men i vanligaste fall minskar det med ackumulerade avskrivningar, vilket snarare leder till 

missvisande information om de verkliga förhållandena som i sin tur kan orsaka felorienterade 

prognoser vid återföringsrelevans. Härigenom kan inte de tidigare förväntningarna bekräftas och 

rättas till med hjälp av redovisningsinformationen. För att återföringsrelevansen skall gynnas krävs 

det således att redovisningsinformationen är baserad på aktuella ekonomiska förhållanden, vilket 

uppnås med omvärderingar vid en given redovisningstidpunkt. Enligt studier i USA (Alciatore, 

Easton, och Spear, 2000, Nurnberg och Dittmar, 1997) anses anskaffningsvärde vara relevant i de fall 

som det överskrider värdet på förväntade kassaflöden. De menar att den återger nödvändig 

information berörande nedskrivningsbehov. Herman et al (2005) argumenterar emot det här och 

menar att så ej är fallet eftersom även nedskrivningen styrs framförallt av det verkliga värdet.  

 
Ytterligare en aspekt som har betydelse för relevansen är tidpunkten för avlämnandet av 

informationen. För att redovisningsinformationen skall vara användbar vid ett beslutstillfälle måste 

den vara aktuell, vilket innebär att den måste presenteras vid rätt tidpunkt. I de fall informationen inte 

är tillgänglig när den fordras kan den förlora sin förmåga att påverka användarens framtida beslut. 

Externa rapporter bör således inte lämnas allt för lång tid efter redovisningsperiodens slut. (Knutsson, 

050912, IASB: s framework och SFAC No 2 återgivna av Hermann et al, 2005, Reither, 1997)  

 
Enligt Barlev och Haddad (2003) anses en redovisning till anskaffningsvärde sakna relevans för att 

den är baserad på historisk data, som i sin tur är oanvändbar för aktuella beslut och prognoser om 

framtiden. Följaktligen kan de finansiella rapporterna bli missvisande och bilden av den ekonomiska 

verkligheten kan bli snedvriden. Barlev och Haddad (2003) menar att en redovisning till verkligt 

värde påvisar tillgångarnas värde vid redovisningstidpunkten, vilket är mer aktuellt. Härigenom 

reflekterar balansräkningen fastigheternas verkliga värde och resultaträkningen ger en bättre bild av 

verksamhetens verkliga ekonomiska värdeskapande. När den ekonomiska verkligheten återspeglas 

mer rättvist i de finansiella rapporterna tillgodoses användaren med mer fullständig, transparent och 

sann information, vilket kan användas som beslutsunderlag och kontroll av företagsledningens 

ansvarsfrihet. Damant (2003) håller med och menar att verkligt värde i resultaträkningen ger upphov 

till användarvänlig information för samtliga företag, investerare, analytiker och marknader. Sandell 

(2001) menar att med verkligt värde i balansräkningen och resultaträkningen synliggörs dolda 

värdeökningar och informationen grundas på mer aktuella värden och informationen reflekterar en 

mer rättvisande bild av den ekonomiska verkligheten. Sayther (2004) delar dock inte denna syn och 

menar istället att verkligt värde är ett relevant mått i sig men eftersom det är behäftad med allt för 
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många subjektiva bedömningar bör det således ej föras in i resultaträkningen eftersom det kan leda 

till missvisande information. 

  

3.8.2 Tillförlitlighet 
Ett annat krav som ingår i IASB: s framework är tillförlitlighet, vilket berör 

redovisningsinformationens förmåga att återge en ”korrekt bild” av företagets ekonomiska 

verksamhet. Utomstående intressenter måste kunna förlita sig på att den information som erhålls är 

representativt för den verklighet som beskrivs. Det finns flera centrala aspekter inom 

tillförlitlighetskravet som exempelvis; validitet, verifierbarhet, neutralitet, försiktighet, fullständighet 

och innebörd före form. Samtliga dessa måste uppfyllas för att tillförlitligheten skall bevaras. 

Validiteten går ut på att återge den ekonomiska verkligheten i organisationen på ”rätt sätt” i 

redovisningen, det vill säga att mäta exakt det som avses mätas. Verifierbarhet berör den producerade 

informationens sanningshalt. Verifierbarheten ökar genom tillämpningen av tillförlitliga mätmetoder 

samt användandet av flera oberoende värderingsmän. Härigenom kan inslagen av subjektiva 

bedömningar hindras och förekomsten av vinklad information kan utebli, vilket i sin tur kan leda till 

ökad tillförlitlighet. Finansiell information som inte återspeglar en korrekt bild av verkligheten 

behöver nödvändigtvis ej vara påverkade av subjektiva omdömen. Det kan istället bero på en hel del 

svårigheter som föreligger vid identifieringen av vissa transaktioner och händelser. 

Neutralitetsbegreppet innebär att redovisningsinformationen varken skall vara utvald eller vinklad i 

syfte att uppnå ett förutbestämt resultat eller för att gynna något specifikt intresse. 

Redovisningsinformationens innehåll skall helt enkelt vara oberoende av dess ekonomiska följder. 

(Knutsson, 050912, IASB: s framework och SFAC No 2 återgivna av Hermann et al, 2005, Reither 

1997) 

 

Herman et al (2005) hävdar att redovisningen av fastigheter till verkligt värde leder till ökad 

tillförlitlighet. Argumentet grundas på att kraven neutralitet och validitet uppfylls. De menar att en 

redovisning av fastigheter till anskaffningsvärde ej tillåter några uppskrivningar vid positiva 

värdeförändringar utan endast nedskrivningar då värdet har sjunkit. Detta anses därmed förvränga 

neutraliteten och validiteten. Sandell (2001) och Sayther (2004) menar att det som dock talar mot 

verkligt värde men för anskaffningsvärde berör verifierbarheten. Avsaknaden av en tillräcklig aktiv 

marknad och bristen i tillförlitliga värderingsmetoder, resulterar i låg verifierbarhet för verkligt värde. 

Genom priset i en underliggande genomförd transaktion är däremot anskaffningsvärde högst 

verifierbar. Herman et al (2005) kritiseras denna ståndpunk och menar att den ej gäller för alla typer 

av fastigheter. 
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Fullständighetsbegreppet innebär vidare att alla viktiga transaktioner och händelser som har inträffat 

under perioden skall ingå i redovisningsinformationen vid periodens slut. Informationen skall 

dessutom vara väsentlig i den mening att den underlättar användarens beslut. Försiktighetsbegreppet 

går ut på att tillgångarnas respektive skuldernas värden ej skall överskattas. Detta kriterium begränsar 

företagsledningarnas handlingsutrymme, och meningen med det är att inte ge en skönmålad bild av 

företagets ekonomiska ställning. Slutligen betyder innebörd före form att en affärshändelse eller 

transaktion skall redovisas efter den ekonomiska innebörden, alltså verkligheten framför den legala 

formen. Detta är dock endast aktuellt vid situationer då den ekonomiska och juridiska innebörden av 

en transaktion ej sammanfaller. (Knutsson, 050912, IASB: s framework och SFAC No 2 återgivna av 

Hermann et al, 2005, Reither 1997) 

 

Barlev och Haddad (2003) håller med om att det råder svårigheter i fastställandet av det verkliga 

värdet, men samtidigt förhåller de sig till att verkligt värde reflekterar en mer ”korrekt bild” av den 

ekonomiska verkligheten. De hävdar även att en värdering till verkligt värde leder till att finansiella 

rapporteringarnas transparenhet ökar vilket då håller företagsledningens inslag av subjektiva 

omdömen under kontroll, som i sin tur bidrar till ökad tillförlitlighet.  

 
 
3.8.3 Jämförbarhet 
Med jämförbarheten avses två olika aspekter; dels jämförbarhet mellan olika företag och dels 

jämförbarhet över olika perioder för ett och samma företag. För att användaren skall kunna fatta 

välgrundade ekonomiska beslut krävs det att denne kan jämföra olika nationella och utländska företag 

sinsemellan utifrån deras redovisningsinformation. För detta krävs det att företagen redovisar lika 

händelser och tillstånd på samma sätt.  Detta innebär att samma principer, mätmetoder, 

postklassificeringar och uppställningar bör tillämpas av samtliga företag kontinuerligt över åren. 

Jämförbarhet över tiden för ett och samma företag har betydelse för användaren vid upprättandet och 

följandet av prognoser där trender och prestationer skall urskiljas. Därför krävs det att företaget 

beräknar måtten enligt samma principer konsekvent mellan åren. Vid tillkomsten av nya lagar och 

rekommendationer måste företaget följaktligen visa vilken effekt förändringarna medfört på resultatet 

och den finansiella ställningen genom att räkna fram jämförelsetal från tidigare år. (Knutsson, 

050912, IASB: s framework och SFAC No 2 återgivna av Hermann et al, 2005, Reither, 1997) 

 

Jämförbarheten framhålls som ett av de viktigaste syftena med gemensamt internationellt regelverk.  

Enligt Sayther (2004) kan dock införandet av nya redovisningsregler, där en värdering av tillgångar 

till verkligt värde betonas, medföra negativa konsekvenser för jämförbarheten mellan olika företag. 
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Som en följd av bedömningarnas art och mängd kan det blir besvärligt att avgöra om dessa 

värderingar gjorts likartade i olika företag, vilket innebär negativa konsekvenser för jämförbarheten. 

Barlev och Haddad (2003) håller dock inte med om detta resonemang. De hävdar istället att en 

värdering till verkligt värde ökar transparentheten och då alla företag följer likartade uppsättningar av 

regler, ökar jämförbarheten. 

 

Herman et al (2005) påpeka att visserligen är många överens om att en värdering av tillgångar till 

anskaffningsvärde försämrar jämförbarheten, och att en värdering till verkligt värde hellre bör 

föredras, men de menar även att IASB: s regelverk snarare bör utkräva än att tillåta en omvärdering 

till verkligt värde. Detta med anledning av att en valmöjlighet mellan dessa två värderingsprinciper 

kan leda till svårigheter att identifiera likheter och olikheter mellan olika företags fastigheter om de 

värderas efter olika principer. Härigenom blir konsekvensen försämrad jämförbarhet. Ett viktigt 

kriterium för jämförbarhet är kontinuerlig tillämpning av samma värderingsmetoder och principer 

över tiden. Herman et al (2005) menar att med värdering till verkligt värde tillämpas en 

värderingsmetod genomgående över tiden, nämligen det aktuella värdet. En värdering till 

anskaffningsvärdet innefattar däremot en mixtur av olika värderingsmetoder vid olika situationer. I de 

fall som det förväntade framtida kassaflödet överskrider det bokförda värdet av tillgången, redovisas 

tillgången till anskaffningsvärdet. När värdet på det förväntade framtida kassaflödet istället 

understiger det bokförda värdet så skrivs tillgångens värde ned till det lägre verkliga värdet. Enligt 

Herman et al (2005) uppnås således en kontinuerlig tillämpning av bestående värderingsmetod bäst 

vid användningen av verkligt värde, vilket i sin tur är förenligt med ökad jämförbarhet.  

 
 
3.8.4 Begriplighet 
Med begriplighet menas att användaren av finansiella rapporter måste kunna förstå innebörden av den 

information som erhålls. Huruvida redovisningsinformationen är begriplig beror dels på dess 

utformning och kvalitet och dels på vilka kunskaper som användaren besitter. För att informationen 

skall uppnå någon nytta krävs det givetvis att den är användarvänlig men samtidigt förväntas 

användaren inneha en viss nivå av kunskap om redovisning, ekonomi och affärsverksamhet. 

Dessutom bör användaren ha en vilja till att flitigt studera informationen.  Användaren har vidare 

skyldighet till att skaffa sig erforderlig kunskap som saknas. Komplex information skall därför ej 

uteslutas på grund av att en användare har svårigheter med att förstå den (Eccles och Holt, 2005, 

IASB: s framework och SFAC No 2, återgivna av Hermann et al, 2005, Reither 1997).  
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Sayther (2004) menar att begripligheten kan komma att begränsas av en redovisning till verkligt 

värde. Komplexiteten kring värderingen och de åtskilliga bedömningarna och antagandena som är 

förenade med fastställandet av det verkliga värdet kan enligt Sayther (2004) orsaka att användaren ej 

förstår innebörden i redovisningsinformationen. 

 

I en fransk undersökning ifrågasätter Richard (2004) det faktum att införandet av verkligt värde i 

redovisningen leder till ökad informationsmängd och bättre kontroll av företagsledningens 

lämplighet. Forskaren menar att investerare tillgodoses med bra mängd information när 

redovisningen är baserad på både anskaffningsvärde och verkligt värde, där informationen om det 

sistnämnda snarare bör anges i not. Richard (2004) menar att det nya redovisningssättet, med utökade 

valmöjligheter och införandet av verkligt värde i redovisningen, leder enbart till förvirring hos 

investerare med minskad mängd information och sämre kontrollmöjligheter av företagsledningens 

prestationer. 

 
 
3.8.5 Avvägning mellan kvalitativa egenskaper 
Det finns olika uppfattningar bland olika forskare angående vilka av de kvalitativa kraven som är 

viktigast. En empirisk forskning visar att vikten av relevans och tillförlitlighet betonas framför 

jämförbarhet och begriplighet (Smith, 1996). I vissa situationer kan dock relevansen och 

tillförlitligheten hamna i konflikt med varandra. Det kan nämligen vara så att informationen 

presenteras i god tid för beslutsfattande utan att vissa transaktioners och affärshändelsers följder är 

allmänt kända. Detta resulterar i god relevans men försämrad tillförlitlighet. Vid sådana situationer 

bör dock informationen enligt Eccles och Holt (2005) presenteras på ett sådant sätt att relevansen 

framhålls. Solomons återgiven av Smith (1996) håller med och menar att relevansen måste anföras 

som viktigast, eftersom den utgör grunden för alla de andra egenskaperna I de fall som informationen 

är irrelevant spelar det nämligen ingen roll vilka andra egenskaper den har. I normala situationer är 

det dock nödvändigt att företagen strävar efter att uppnå en balans mellan alla dessa fyra egenskaper. 

Detta är av central vikt för den rättvisande återspeglingen av företagets verksamhet och 

redovisningsinformationens användbarhet (Eccles och Holt, 2005). 
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3.9 Teoretisk referensram 

Denna studie ämnade till att undersöka de bakomliggande orsakerna till fastighetsbolagens 

redovisningsval gällande värderingsprincip, värderingsmän och värderingsunderlag samt vilken 

inverkan dessa val har på redovisningens kvalitativa egenskaper. Fastighetsbolagens redovisningsval 

utgjorde därmed de oberoende variablerna i studien medan de kvalitativa egenskaperna utgjorde de 

beroende variablerna.  

 

När redovisningsreglerna tillåter företagen att göra val mellan olika redovisningsalternativ innebär det 

att företagen måste ta ställning till en mängd olika faktorer och göra bedömningar beträffande vad 

som kan vara lämpligast handlingssätt. Sannolikt finns det en mängd intentioner med besluten och 

ingen teori kan på egenhand förklara de bakomliggande orsakerna. För att på bästa sätt få en 

uppfattning om hur företagen har tagit beslut krävs det således en kombination av olika teorier. 

Företagens interna påverkan på beslut kan förklaras av bland annat Positiv redovisningsteori. I 

korthet menar denna teori att företagsledningen väljer det alternativ som maximerar den egna nyttan. 

Denna undersökning ämnade dock inte till att fördjupa sig kring den interna påverkan istället låg 

fokus på att urskilja om en eventuell branschpraxis hade uppkommit. Därmed var det väsentligt att 

belysa de bakomliggande orsakerna utifrån branschens och omvärldens inverkan. Som grund ansågs 

således kombinationen av den institutionella teorin och legitimitetsteorin vara lämpligast. 

Institutionella teorins grundtankar går ut på att utifrån tre olika pelare förklara organisationers likheter 

och hur företag inom samma bransch kan på grund av regler, osäkerhet och beroendeförhållanden 

fatta likformiga beslut. Legitimitetsteorin framhåller istället omgivningens värderingsnormer och dess 

effekter på företagens handlingssätt. Fastighetsbolagen kan i enlighet med IAS 40 grunda sina 

redovisningsval på vad som uppfattas rätt och riktigt av andra företag i samma bransch och deras 

omgivning. Verkligt värde är i enlighet med nya normer på redovisningsområdet, vilket av företagen 

och deras intressenter kan uppfattas som det rätta alternativet. Härigenom kunde det vid ett tidigt 

skede av studiens arbetsgång antas att fastighetsbolagen kommer att välja värderingsprincipen 

verkligt värde framför anskaffningsvärde eftersom den kan leda till att legitimitet vinns.    

 
För att förklara vilken inverkan fastighetsbolagens redovisningsval har på de kvalitativa egenskaperna 

är det viktigt att i grunden förstå problematiken och komplexiteten med valen av värderingsprincip, 

värderingsmän och värderingsunderlag samt vilka följder respektive val kan medföra för 

redovisningens kvalitativa egenskaper. Som utgångspunkt berördes därmed en mängd vetenskapliga 

perspektiv inom området, vilka utgjorde den teoretiska grunden för att i analysen förklara empirin om 

hur kvaliteten av den svenska fastighetsbranschens redovisningsinformation påverkats av övergången 

till IAS 40.  
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Redovisningen av förvaltningsfastigheter 

Anskaffningsvärde 

Ackumulerade årliga 
avskrivningar 

Nedskrivningar enligt  
RR 17 

RR 24 IAS 40 

Verkligt värde 
- upplysning i not 
- ej krav på externa 

värderingsmän 
- baseras på 

marknadsvärdet på 
balansdagen 

- ska avspegla 
inkomster från 
nuvarande och 
framtida hyresavtal 

Komponent 
avskrivningar 

Anskaffningsvärde 
enligt Cost Model 

IAS 16 

Verkligt värde 
enligt Fair Value 

Model 

Nedskrivningar 
enligt 

 IAS 36 

Redovisas i 
resultaträkningen 

Interna eller 
externa 

värderingsmän 

Marknadsvärde på 
balansdagen eller 
Kassaflödesanalys

4. Empiri 

4.1 Lagar och rekommendationer 

Innan den 1 januari 2005 var svenska bolag ej reglerade av lagstiftningen till att tillämpa IAS 40. 

Dessa var istället tvungna att upprätta sina koncernredovisningar i enlighet med svenska lagar och 

rekommendationer. För förvaltningsfastigheter gällde därmed RR 24. De onoterade företagen har 

dock fortsättningsvis möjligheten att välja mellan svenskt och internationellt regelverk. I detta avsnitt 

har de väsentliga skillnaderna mellan RR 24 och IAS 40 inledningsvis illustrerats i Figur 4 för att ge 

en överskådlighet av de väsentliga förekommande skillnaderna. Dessa följs sedan av mer ingående 

beskrivningar, vilka anses vara relevanta för ökad förståelse av tillkommande empiri. 

  

4.1.1 Skillnader mellan RR 24 och IAS 40  
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Figur 4. Källa Egen modell av data från RR 24 och IAS 40 
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4.1.2 Redovisningsrådets rekommendation RR 24 
  
Den 1:a januari 2003 trädde RR 24 i kraft. Denna standard anger hur svenska bolag skall behandla 

förvaltningsfastigheter i redovisningen. (FAR 2004, RR 24, sammanfattning p.1) RR 24 är vidare 

baserad på IAS 40 med undantaget av vissa valmöjligheter. (FAR 2004, RR 24, p.58) Enligt denna 

rekommendation skall förvaltningsfastigheter vid förvärvstillfället tas upp i balansräkningen till 

anskaffningsvärde. (FAR 2004, RR 24, p.17) Efter anskaffningstidpunkten skall, enligt RR 12 

”Materiella anläggningstillgångar”, årliga avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella 

nedskrivningar samt med tillägg för eventuell uppskrivning göras från anskaffningsvärdet. (FAR 

2004 RR 24, p.24) Dessa skall i sin tur redovisas som en kostnad i resultaträkningen. Eftersom 

avskrivningarna vanligtvis motsvaras av samma belopp årligen kommer inga större fluktuationer 

uppstå i resultatet, utan endast en årlig linjär minskning. För att förvaltningsfastigheter skall kunna tas 

upp som en tillgång i balansräkningen måste det vara sannolikt att den framtida ekonomiska nyttan 

som är förknippad med innehavet, kommer till del för företaget. Dessutom skall anskaffningsvärdet 

kunna beräknas på ett tillförlitligt sätt. (FAR 2004, RR 24, p.15) Förvaltningsfastigheterna skall 

vidare värderas till anskaffningsvärdet även om värdet på marknaden stiger. Uppskrivningar är endast 

tillåtna i undantagsfall, nämligen då värdeökningen är tillförlitlig, bestående samt väsentligt 

överskridande av det bokförda värdet. När en uppskrivning äger rum skall den vidare redovisas direkt 

mot eget kapital. (FAR 2004 RR 24 p.58, RR 12 p.36-37) Vid värde nedgångar råder dock 

annorlunda omständigheter. När en värdenedgång inträffar skall det bokförda värdet skrivas ned 

omedelbart, oberoende av dess varaktighet. Denna nedskrivning skall ske enligt tillämningen av RR 

17, ”Nedskrivningar”, och skall belasta periodens resultat. (FAR, 2004, RR 17, sammanfattning p.4) 

 

Eftersom en värdering till verkligt värde strider mot ÅRL, har detta vidare gett till följd att RR 24 

utelämnat en sådan alternativ värdering och i den bemärkelsen avviker från IAS 40. (FAR 2004 RR 

24, p.58) Dock kräver RR 24 att uppgifter om verkligt värde lämnas i form av tilläggsupplysningar i 

noter. (FAR 2004, RR 24, p.25) Det är vidare önskvärt, dock ej ett krav, att det verkliga värdet 

fastställs av externa oberoende värderingsmän. (FAR 2004, RR 24, p.26) Det verkliga värdet skall 

vidare baseras på marknadsvärdet, vilket är det sannolikaste pris som kan erhållas på en aktiv 

marknad på balansdagen. (Far 2004, RR 24 p 27, p.29) Vid avsaknad av en sådan marknad skall 

istället det verkliga värdet utgå från liknande tillgångars värde och reflektera inkomster från löpande, 

nutida och framtida hyresavtal. (FAR 2004, RR 24, p.31, p.37- 38)  
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4.1.3 Internationell standard IAS 40  
Den 1:a januari 2001 trädde den internationella standarden IAS 40 i kraft. Den huvudsakliga 

kontentan är att den möjliggör olika redovisningsalternativ för förvaltningsfastigheter i 

koncernredovisningen.  

 

Värderingsprincip: verkligt värde och anskaffningsvärde  

Enligt denna standard skall förvaltningsfastigheter vid det initiala förvärvstillfället värderas till 

anskaffningsvärdet, vilket motsvaras av inköpspriset och kostnader som är hänförbara till inköpet, 

med ingående transaktionskostnader. (IAS 40 p 20, p 23) Anskaffningsvärdet och det verkliga värdet 

är motsvariga vid förvärvstillfället. Efter anskaffningstidpunkten tillåts företagen däremot välja att 

antingen värdera förvaltningsfastigheterna enligt huvudregeln ”Fair Value Model” eller enligt 

alternativ regeln ”Cost Model”. Den valda principen skall vidare tillämpas löpande på hela 

fastighetsbeståndet. Eventuella byten av redovisningsprincip är endast tillåtet om det leder till en mer 

rättvisande bild i företagets finansiella rapporter. (IAS 40, p.30-31) 

 

Fair Value Model 

Den värderingsprincip som uppmanas av IAS 40 är en värdering till verkligt värde enligt Fair Value 

Model. Denna princip går ut på att redovisa förvaltningsfastigheter till verkligt värde på balansdagen 

och låta de vinster, alternativt de förluster som uppkommer genom värdeförändringar mellan olika 

perioder föras in i resultat räkningen, vilka därigenom kommer att påverka resultatet för den aktuella 

perioden. Denna princip anses ge en mer rättvisande bild av företagens finansiella ställning (IAS 40, 

p.35). 

 
Värderingsmän: externa och interna  
 
Vid fastställandet av det verkliga värdet enligt Fair Value Model tillåter IAS 40 företagen att göra ett 

val mellan externa och interna värderingsmän. Standarden kräver ej utan rekommenderar endast, att 

företagen baserar förvaltningsfastigheternas verkliga värde på värderingar av oberoende externa 

värderingsmän som innehar erkända och relevanta kvalifikationer samt aktuella kunskaper i 

fastighetsvärdering. Oberoende värderingsmän kan anlitas till att fastställa det verkliga värdet på 

antingen hela fastighetsbeståndet eller på endast en andel. Enligt IASB skall vidare en utförlig 

redogörelse ges berörande valet av värderingsmän (IAS 40, p.75). 
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Värderingsunderlag: marknadsvärde och kassaflödesmetoder 

Standardens ståndpunkt är att förvaltningsfastigheters verkliga värde i första hand skall bestämmas 

utifrån aktuella priser för liknande fastigheter med samma skick, lägen och hyresavtal på en aktiv 

marknad. Vid avsaknad av en sådan marknad skall istället aktuella priser för andra fastigheter på en 

aktiv marknad beaktas. Där justeringar utifrån förekommande skillnader skall vidtas. Vid ytterligare 

begränsningar skall istället hänsyn tas till senaste priserna på mindre aktiva marknader. Slutliga 

alternativet är att utgå från nuvärdesberäkningar av estimerade framtida betalningsströmmar, det vill 

säga kassaflödesmetoder. (IAS 40, p.38, p.45- 46) IASB kräver vidare utförliga redogörelser i form 

av tilläggsupplysningar om värderingsunderlaget för beräkningarna av det verkliga värdet.   

 
 
Cost Model 

Ett företag som väljer att redovisa förvaltningsfastigheter till anskaffningsvärde enligt Cost Model 

skall vända sig till IAS 16 ”Property, Plant, and Equipment”. Detta innebär att anskaffningsvärde, 

alltså det betalda beloppet för tillgången vid förvärvstillfället, skall dras av med ackumulerad 

avskrivning och eventuella nedskrivning. (IAS 40, p.56) Vid nedskrivningsbehovet skall vidare IAS 

36 ”Impairment of Assets” tillämpas. En skillnad mellan en redovisning till anskaffningsvärde enligt 

RR 24 och denna metod är att enligt IAS 16 är det inte möjligt att använda en vägd 

avskrivningsansats för det totala värdet på fastighetsbeståndet. Ett företag ska istället baserad på varje 

enhets nyttjandeperiod, identifiera och skriva av de väsentliga enheterna separat. Det redovisade 

värdet skall alltså delas upp i komponenter för respektive byggnad, vilka sedan skall skrivas av 

separat med hänsyn till dess livslängd. Detta är dock en oerhört tidskrävande och arbetskrävande 

process. (Nordlund, 2004) Även enligt denna princip skall upplysningar om det verkliga värdet 

lämnas i not för en mer rättvisande bild. (IAS 40, p.79) 
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4.2 FAS 1 – Fastighetsbolagens redovisningsval 

4.2.1 Noterade fastighetsbolags val  
 
 
Tabell 1: De noterade fastighetsbolagens val gällande värderingsprincip, värderingsmän och 
värderingsunderlag vid redovisningen av förvaltningsfastigheter.  
 
 
Noterade 
fastighetsbolag 

Värderingsprincip Värderingsmän Värderingsunderlag

Brinova  Verkligt värde Internt + Externt 6 årig kassaflödesmodell 
Capona Verkligt värde Intern + Extern 10 årig kassaflödesmodell 
Castellum  Verkligt värde Internt + Externt 10 årig kassaflödesmodell 
Fabege Verkligt värde Internt + Extern 5 årig kassaflödesmodell 
Fast Partner  Verkligt värde Internt + Externt 10 årig kassaflödesmodell 
Heba fastigheter Verkligt värde Extern 5 årig kassaflödesmodell 
Hufvudstaden  Verkligt värde Internt + Externt Avkastningsvärdering 
Klövern  Verkligt värde Internt + Externt 5 årig kassaflödesmodell 
Kungsleden  Verkligt värde Internt + Extern 5 årig kassaflödesmodell 
Ljungbergsgruppen  Verkligt värde Internt+ Extern 10 årig kassaflödesmodell 
Wallenstam Verkligt värde Internt Avkastningsvärdering 
Wihlborgs fastigheter Verkligt värde Internt + Extern 5 årig kassaflödesmodell 
Tornet Verkligt värde Internt + Externt 10 årig kassaflödesmodell 

 
Källa: fastighetsbolagens finansiella årsrapporter för koncernredovisningen 2004 och delårsrapporter januari- 
september för koncernredovisningen 2005 
 
 
Enligt tabell 1 har samtliga tolv noterade fastighetsbolag på Stockholmsbörsen och fastighetsbolaget 

Tornet, noterad på Nya marknader valt verkligt värde framför anskaffningsvärde som 

värderingsprincip. Dessutom har tio företag kombinerat interna och externa värderingsmän medan två 

enbart har använt sig av antingen externa alternativt interna värderingsmän. Samtliga bolag har även 

grundat sina värderingar på någon form av avkastningsmodell, varav femåriga och tioåriga 

kassaflödesmodeller var den mest förekommande.  
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4.2.2 Onoterade fastighetsbolags val 
 
 
Tabell 2: De onoterade fastighetsbolagens val gällande värderingsprincip, värderingsmän och 
värderingsunderlag vid redovisningen av förvaltningsfastigheter.  
 
 
Onoterade 
fastighetsbolag 

Värderingsprincip Värderingsmän Värderingsunderlag

Akademiska hus Verkligt värde Internt + Extern Kassaflödesmodell 
Akelius Anskaffningsvärde med 

avskrivningar 
Internt 5 årig kassaflödesmodell 

AP Fastigheter Verkligt värde Internt + Extern 10 årig kassaflödesmodell 
CA Fastigheter AB Anskaffningsvärde med 

avskrivningar  
(ÅRL, BFN) 

En värdering per år, 
dock okänt om det sker 
internt eller externt  

Sannolikt pris vid en 
försäljning 

Humlegården Anskaffningsvärde med 
avskrivningar 
(ÅRL, BFN) 

 
Extern 

Utgående hyror fram till 
omförhandlingstidpunkten 
och därefter åsätts aktuell 

marknadshyra 
Platzer Fastighet Anskaffningsvärde med 

avskrivningar 
(ÅRL, BFN, RR) 

 
Information saknas 

 
Information saknas 

Realia Anskaffningsvärde med 
avskrivningar 

 (RR 12) 

 
Intern bedömning 

Bedömning enligt  
(ÅRL, RR 17) 

Stena fastigheter AB Anskaffningsvärde enligt 
(ÅRL, RR 24) 

Internt 
 

Information saknas 
 

Vasakronan Verkligt värde Internt + Extern 
 

5 årig kassaflödesmodell 
 

Vasallen Verkligt värde Internt + Extern Hyresavtal 

 
Källa: fastighetsbolagens finansiella årsrapporter för koncernredovisningen 2004 och delårsrapporter januari – 
september för koncernredovisningen 2005 
 
 
Enligt tabell 2 har sex av de onoterade fastighetsbolagen i studien, valt att fortsättningsvis tillämpa 

svenskt regelverk. Fem av dessa bolag har valt att hämta vägledning från ÅRL och BFN medan ett 

bolag har angivit att de utgår från RR 24. Endast fyra av de onoterade bolagen har valt att följa 

internationellt regelverk och därigenom IAS 40. Dessa är Akademiska hus, AP fastigheter, Vasallen 

och Vasakronan. Samtliga dessa har i sin tur valt värderingsprincipen verkligt värde och en 

kombination av interna och externa värderingsmän. Tre av dessa bolag har även angett att de grundar 

värderingarna på kassaflödesmodeller medan ett bolag endast har angett att de utgår från hyresavtal. 
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4.3 FAS 2- Intervju med revisorer 

I detta avsnitt har en sammanställning av de genomförda intervjuerna med revisorerna presenterats i 

löpande text. På grund av anonymitet har dock intervjupersonernas namn utelämnats. Varje enskild 

respondent har istället tilldelats ett nummer i syfte att läsaren skall kunna följa samma persons svar 

genom varje del. Eftersom det har funnits en stark förbindelse mellan olika frågor har således varje 

enskilt avsnitt inletts med samtliga relevanta frågor som sedan följts av respondenternas respektive 

svar.  

 
 
4.3.1 Valet av redovisningsprincip - verkligt värde och anskaffningsvärde  
 

Varför tror Ni att noterade bolag har föredragit verkligt värde framför anskaffningsvärde? 
 

Vilket anser Ni är det optimala, verkligt värde eller anskaffningsvärde? 
 
 
Respondent 1: 

På grund av den lagstiftning vi har i Sverige har RR 24 endast kunnat rekommendera en redovisning 

av förvaltningsfastigheter till anskaffningsvärde med avskrivningar och verkligt värde i not. Den har 

inte kunnat i likhet med IAS 40 rekommendera en värdering av förvaltningsfastigheter till verkligt 

värde i balansräkningen och resultaträkningen. Avskrivningsprincipen är dock ett dilemma i sig. I 

praktiken har avskrivningar gjort på fastigheternas totala anskaffningsvärden. Det har vidare varit 

oklart om RR 24 talar för en avskrivning på detta sätt eller en komponentavskrivning. I samband med 

införandet av IAS 40 har dock denna oklarhet retts ut. Vid de fall som anskaffningsvärde tillämpas 

hänvisar IAS 40 till IAS 16. Denna standard talar tydligt för en komponentavskrivning. Detta är 

förmodligen ett av skälen till att flesta bolag har valt att tillämpa verkligt värde, alternativet är helt 

enkelt för dåligt. Även om komponentavskrivningar låter attraktivt innebär det ett alltför stort 

omarbete för företagen och allt för stora kostnader.  

 

Respondent 2 

Det har förekommit en hel del samarbete mellan företagen om vilket alternativ som är bäst. De har 

kommit fram till att verkligt värde är ett bättre alternativ jämfört med anskaffningsvärde och 

därigenom har alla tillämpat denna värderingsprincip för att det ger bättre underlag för beslut. 

Problematiken med en redovisning till anskaffningsvärde och avskrivningar uppstår då tekniskt 

livslängd inte motsvaras av den ekonomiskt livslängd. Teknisk livslängds är betydligt mycket längre 

än det ekonomiska. Detta förhållande gäller ofta fastigheter. Ett hotell har exempelvis en lång teknisk 

livslängd men man byter ändå ut ett badrum på grund av kommersiella skäl. Alternativet med 
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anskaffningsvärde och avskrivningar är ej fördelaktigt eftersom den inte reflekterar en korrekt bild av 

verkligheten, möjligtvis blir det bättre med komponentavskrivningar men den är besvärlig. Med en 

redovisning till verkligt värde blir det bättre. Man uppnår inte själva verkligheten men däremot 

kommer man ett steg närmare den. 

 
Respondent 3: 

IAS 40 går ut på att redovisa förvaltningsfastigheter till verkligt värde alternativt till historiskt 

anskaffningsvärde. Det sistnämnda valet inträffar ej förmodligen på grund av att rekommendationens 

huvudregel tar i uttryck att man skall redovisa till marknadsvärde. Verkligt värde är vidare inget nytt. 

Det har fastighetsbolagen jobbat med sedan tidigare då de har tagit fram värdet och redovisat det i 

form av not vid tillämpningen av RR 24. Det är en inarbetad rutin i svenska bolag, vilket kan vara en 

annan anledning till varför fastighetsbolagen har valt denna princip. En marknadsvärdering enligt IAS 

40 är en mer korrekt redovisning. 

 

Respondent 4 

IAS 40 som redovisningsprincip tillåter valet mellan två redovisningssätt. Vid valet av 

anskaffningsvärde skall man istället vända sig till IAS 16 som grovt sagt motsvaras av RR 24 med 

den skillnaden att avskrivningar skiljer sig åt. Enligt IAS 16 skall företagen göra 

komponentavskrivningar, vilket tidigare inte har varit ett krav i Sverige.  Komponentavskrivningar 

går ut på att dela upp fastigheten i olika komponenter enligt ett anläggningsregister och sedan skriva 

av varje separat del efter sin respektive ekonomisk nytta och livslängd. Ett bolag som äger 400 

fastigheter måste dela upp alla i olika grupper, vilket kan vara lite problematiskt. Vid ett eventuellt 

tak byte måste företagen hitta de delar som finns kvar av det gamla taket och som inte har skrivits av. 

Det måste vidare ske korrigeringar för detta innan det nya taket kan sättas in. Anläggningsregistret 

ställer enormt höga krav på hur det hela skall gå till. I praktiken är komponentavskrivningar väldigt 

svåra att genomföra och kostar mycket eftersom det kräver stora arbetsinsatser. De bolag som 

tillämpar denna metod är de som innehar rörelsefastigheter och regleras av IAS 16.  Dessa bolag har 

funnit att det är en enorm komplicerad arbetsprocess som kräver mycket tid och resurser, speciellt vid 

den här första övergångsfasen. Metoden är möjlig som sagt, men det kräver mycket rutiner varigenom 

kostnaderna överstiger nyttan och krav på ökad förståelse ställs på användaren. Detta är förmodligen 

den störta anledningen till varför bolagen med förvaltningsfastigheter inte har tagit till sig en 

redovisning enligt anskaffningsvärde. Tidigare har ju företagen gjort schablonmässiga avskrivningar 

med 1-2 procent på hela fastigheten. Metoden har inte varit så komplicerad men däremot har inte 

avskrivningarna motsvarat dem verkliga värdeförbrukningarna som uppkommit vid nyttjandet. Med 

verkligt värde som redovisningsprincip blir det således bättre och mer veklighetsanpassad.  
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4.3.2 Valet av värderingsmän - interna och externa 
 

Varför tror Ni att bolagen använder sig av både interna och externa värderingsmän? 
 

Vad anser Ni är det optimala, interna eller externa värderingsmän? 
 
 
Respondent 1 

Alla utgår från en och samma räknemodell, beräkningarna görs av ett datorprogram, där ett antal 

värden på utvalda parametrar för fastigheten införs. De flesta bolagen utför intern värdering där först 

en kontroll görs på värden som plockas fram utifrån företagens egen redovisning, sedan vänder sig 

företagen till ett antal värderingsmän på ett värderingsinstitut. Med dessa konsulterar företagen om 

dels de framtagna värdenas rimlighet och dels om vilka avkastningskrav som verkar rimliga. En del 

bolag värderar ett stickprov på 20 – 30 procent av fastigheterna med hjälp av externa värderingsmän 

en gång per år. Det finns ingen princip om hur det ena eller det andra skall tillämpas. Säger de att 

framtagna värdena verkar rimliga så är dem det. Fastighetsbolagen kan vidare marknaden bäst själva. 

De interna värderingsmännen som arbetar med detta besitter tillräckligt med kompetens och kunskap 

om marknaden och kan därmed själva göra dessa bedömningar rätt så bra. För att företagen inte tar 

hjälp från extern värderare behöver det inte innebära ett systematiskt fel och mindre trovärdighet.  

 
Respondent 2  

Många bolag använder sig av interna värderingsmän. Sedan brukar de ta hjälp utifrån av externa 

värderare en gång per år för att kvalitetssäkra värderingen. Den externa värderingen brukar oftast ske 

i samband med upprättandet av årsredovisningarna och omfattas av ett stickprov på cirka 25 procent 

av totala fastighetsbeståndet. Externa värderingsmän gör dock inte beräkningen bättre än de interna, 

eftersom det är fastighetsbolagen själva som har en bättre känsla för marknaden, hyresnivåer och 

kostnader.  

 

Respondent 3 

De interna värderingarna sker kvartalsvis. Det finns vidare inget krav på externa värderare, men flesta 

företag väljer ändå att externvärdera en andel, säg 20 procent av sitt fastighetsbestånd externt en gång 

per år, oftast i samband med årsrapporterna. Då om dessa avviker från interna värderingarna anges 

avvikelsen, men oftast brukar dessa värden ligga nära varandra när det sker ett informationsbyte 

mellan dem, vilket är bra. Det minskar osäkerhetsintervallet. Härigenom ökar kvaliteten i den interna 

värderingen. För att inte ha några externa värderingar alls tror jag inte att marknaden skulle uppskatta.    
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Respondent 4 

Företagen kan välja mellan interna och externa värderare.  Bolagen brukar rätta upp interna 

värderingsmodeller, vilket de inte är så dumma på. De har långa erfarenheter samt känner till 

förhållandena bäst själva eftersom värderingsprocessen är kopplade till deras kärnverksamhet. Det är 

en klar fördel att göra interna värderingar och inte vara helt beroende av externa. IAS 40 kräver 

vidare inga externa värderare men de uppmuntrar och förordar, vilket är bra som komplement. Ett 

flertal fastighetsbolag använder sig av externa värderingar för att få referensvärden, vilket är klokt, 

för både den egna tryggheten och för att styrka den egna värderingen gentemot omvärlden. Genom 

samarbete mellan dessa grupper brukar det uppstå väldigt små skillnader i värderingarna.  En extern 

värdering borde räcka för kvalitetssäkring. Flera kan kallas in om det är svårvärderade fastigheter, 

eller om värderingarna har hamnat åt helt olika håll. Värderingsmännen ska vidare vara oberoende. 

Dem skall man inte behöva ha hängslen över huvuden på. Det kan visserligen förekomma skillnader 

mellan interna och externa värderingar. Externa värderingsmän kanske absolut inte tar hänsyn till 

verkliga driftkostnader, men det gör däremot kanske bolagens interna värderingsmän. Externa 

värderingsmän kanske tar mer shabloonerade värden som egentligen inte hör ihop med verkligheten 

och då kan de komma fram till ett annat värde än vad interna kommer fram till. Det kan även vara så 

att externa värderare helt enkelt gör en annan bedömning. Samarbete är viktigt, och möjliga 

avvikelser bör anges i redovisningen. Oavsett vem det är som gör värderingarna är det viktig att 

kommunicera ut de olika antagandena på ett tydligt sätt genom redovisningen för att vinna förtroende.  

 
 
 
4.3.3 Valet av värderingsunderlag – marknadsvärde och kassaflödesmodeller 
 

Vad anser Ni är det optimala metoden att komma fram till verkligt värde? 
 

Varför tror Ni att majoriteten av bolagen tillämpar 5 åriga och 10 åriga kassaflödesmodeller vid 
fastställandet av det verkliga värdet och vilken är det optimala? 

 
 
Respondent 1 

Det bäst sättet att komma fram till ett verkligt värde är ifall det finns en potentiell köpare vid 

värderingsögonblicket. Man går då på faktiska försäljningar, det vill säga marknadspriset. I 

verkligheten är dock fastighetsmarknaderna olika transparenta. Det sker inte avsevärt många 

transaktioner vid just värderingstidpunkten. Därmed brukar företagen istället utgå från 

avkastningsprinciper. Kassaflödesmetod är den som vanligen tillämpas. Det handlar enbart om plus 

och minus.  Inbetalningar dras av med utbetalningar under ett visst antal år som vidare diskonteras 

med hjälp av en kalkylränta. Då räknar man med att fastigheten i princip säljs efter fem år eller tio år. 
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Sedan diskonterar man även försäljningspriset. Detta jämförs med ortsprismetoden för att vidare 

komma fram till verkliga värdet. Det finns vidare ingen regel om en kortare eller längre 

kassaflödesmodell skall tillämpas. Det hela beror på vilken typ av hyreskontrakt som föreligger och 

vilka antaganden som kan göras. Det värde som räknas fram med hjälp av kassaflödesanalys bedöms 

vidare om det verkar rimligt eller inte. Det råder en stor osäkerhet i fastighetsvärderingen. Det finns 

en säkerhetsmarginal på +/- 25 procent vilket innebär att företagen kan komma fram till olika verkliga 

värden och det kan förekomma väldigt stora variationer som berör väldigt mycket pengar. Vad som är 

sant och vad som är fel blir inte en lätt uppgift att avgöra. 

 

Respondent 2 

Alla värderingsmodeller syftar till att nå marknadsvärdet som är verkligt värde. Det optimala vore om 

en försäljning ägde rum. Härigenom skulle verkligt värde verifieras av försäljningspriset men i 

verkligheten inträffar detta sällan. Har man ingen köpare så måste istället en hel del antaganden och 

bedömningar göras utifrån olika metoder. Det finns tre metoder för att nå det verkliga värdet. Dessa 

är ortsprismetoden, avkastningsmetoden och produktionskostnadsmetoden. Grundmetoden är 

ortsprismetoden. Den är dock väldigt komplicerad därför att den kräver tillräckligt med statistiskt 

underlag för att kunna fastställa marknadsvärdet. Därför brukar istället dessa tre metoder kombineras. 

Värderingen kan exempelvis börja med produktionskostnadsmetoden och sen tas avkastningsmetoden 

in. Problematiken med den förstnämnda är att oftast överstiger det verkliga värdet 

produktionskostnaderna, vilket ger en felaktig bild. Problemet med avkastningsmetoden är att en 

kalkylränta måste sättas in där även riskfaktorn ingår. Många gånger kan både dessa metoder ge ett 

fel resultat när de sedan jämförs med verkligheten. Därför brukar en säkerhetsmarginal på +/- 10 

procent medräknas vid värderingar enligt avkastningskalkyler. Problematiken med ortsprismetoden är 

att marknaden kan ha ett toppris samt ett bottenpris för samma fastighet. Det vill säga ett bra pris och 

ett dåligt pris, men som båda ändå är ett marknadspris. Frågan blir hur stor skillnaden kan vara mellan 

dessa värden, vilket i sin tur kan bero på att de som gör investeringar har olika avkastningskrav. 

Vidare skall ett snittpris räknas ut som i sin tur kräver en hel del underlag. Det föreligger som sagt en 

hel del osäkerhet i respektive modell. Om kassaflödesmetoder tillämpas blir dock risken mindre ju 

kortare tid de beräknas på. Därmed blir resultatet ökad trovärdighet. Vidare beror det på vilken typ av 

kontrakt företagen har med sina hyresgäster samt vilken typ av karaktär fastighetens verksamhet har. 

Exempelvis om ett hotell jämförs med en kontorsfastighet på exakt samma ställe bredvid varandra 

med exakt samma kassaflöde, så får hotellet ett lägre värde därför att kalkylräntan är högre eftersom 

den verksamheten som bedrivs innebär större risk.  
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Respondent 3 

I verkligheten är det svårt att fastställa det verkliga värdet, speciellt på marknader som inte är så 

aktiva istället måste andra metoder tillämpas. Trots att rekommendationen tar upp olika typer av 

värderingsmetoder är det endast en modell som tillämpas i praktiken. Ortsprisjämförelser och ortspris 

jämförelser med justeringar existerar inte i praktiken. Det enda som används för att ta fram verkligt 

värde är kassaflödesanalyser med diskonterade flöden. Det finns praktiskt en enda metod, och 

företagen kan inte påverka resultaten genom metoderna. Oftast betraktar vi ett års kalkyler och 

företagen brukar använda sig av tio års kalkyler, vilket är det vanligaste bland företagen. Jämför man 

dessa ser man att det brukar vara ytterst få skillnader mellan dem i slutändan. Det går egentligen inte 

att säga om en kortare eller längre kassaflödesmodell är bättre. Det är helt enkelt olika värderare som 

har olika preferenser och egentligen blir inte resultatet så varierande, det är snarare en liten skillnad 

som inte har stora effekter.  

 

Respondent 4 

Bästa sättet att fastställa ett verkligt värde är om marknaden är aktiv och det går att utläsa 

marknadsvärdet. Ortsprismetoden är den metod som förordas, men den är ju inte riktigt möjlig därför 

att fastigheter på samma ort som står bredvid varandra kan ha helt olika priser. Det kan bero på olika 

aspekter som skick, utsikt, struktur och yta. Allting beror på vilken typ av kontrakt man har. Därmed 

kan en av dem värderas högre än den andra. Verkliga värdet kan vidare bero på efterfrågan. Om det 

finns tre budgivare, och om alla föredrar den blåa framför den svarta fastigheten, så drivs priset upp 

på den svarta. Ortsprismetoden är svår och produktionskostnadsmetoden är inte heller riktigt bra. Den 

säger inget om verkliga värdet. När företag bygger något så förväntar de att den skall vara värd 

mycket mer när den är klar än vad det kostade att bygga, därför funkar inte heller 

produktionskostnadsmetoden i praktiken. Det verkligt värde som erhålls beror på avtalen med 

hyresgästerna. Därmed landar värderingen i avkastningsmetoden som bästa alternativet. Det är ändå 

viktigt med en slutbedömning där rimligheten i det framtagna värdet bör bedömas. Valet mellan en 

kortare och längre kassaflödesmetod måste vila på bedömningar om förutsättningarnas förändlighet.  

Om absolut ingenting kan sägas om framtiden så kan det vara bättre med en fem årig 

kassaflödesmodell. Men kan någonting sägas om utvecklingen för några år så är det bättre med en tio 

årig kassaflödesmodell. Då räknas det diskonterade värdet separat för varje tio år och sedan görs en 

diskonterad evighetsanalys på elfte året och framåt.  
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4.3.4 Onoterade fastighetsbolagens val  
 
Varför tror Ni att endast en del av onoterade bolag har föredragit att tillämpa IAS 40 och verkligt 

värde framför anskaffningsvärde? 
 

Vad är det optimala att göra som ett onoterat bolag? 
 
 
Respondent 1: 

De onoterade företagen som kommer att börja tillämpa IAS regelverk är förmodligen de som klassas 

inom samma kategori som de noterade, det vill säga relativt stora bolag, vilka genom sin storlek 

vinner på att jämföras med de noterade bolagen. Förmodligen kommer en hel del att avvakta och inga 

av de mindre företagen kommer att tillämpa internationella regler och därigenom inte IAS 40. 

Onoterade bolag behöver egentligen inte tillämpa IAS 40 för att bli jämförbara. Det räcker med att 

dessa tillämpar RR 24. Då information om verkligt värde lämnas i form av en not kan jämförbarhet 

med övriga bolagen uppnås.  

 
Respondent 2: 
 
Det är endast de större onoterade bolagen som kommer att dra en nytta av IAS 40 eftersom det 

underlättar jämförelsen med bolag i den egna kategorin, nämligen de noterade. Kreditgivare tittar 

vidare på kassaflöde och verkligt värde. Genom en övergång till IAS 40 kan dessa tillgodoses med 

bra underlag vid långivning, men samtidigt kan de få ut informationen från tilläggsupplysningarna 

enligt RR 24. Som ett onoterat bolag bör man inte tillämpa IAS 40 men däremot RR 24, där 

marknadsvärdet anges i not. Omkostnaderna blir alltför stora med IAS 40 jämfört med nyttan den 

skapar.  

 
Respondent 3: 

För att ett företag skall tillämpa IAS 40 måste den följa hela IAS/IFRS paketet, vilket är ett ganska 

komplext regelverk. Därmed att inte vara ett noterat bolag och tillämpa IAS 40 är inget optimalt. Det 

uppstår alltför stora kostnader kontra de fördelar den för med sig. Däremot är det fördelaktigt att 

onoterade bolag tillämpar RR 24, vilket innebär att de kan ange denna information i form av not och 

upplysningar. Detta är ett bättre alternativ för de onoterade bolagen eftersom det drar för mycket 

krafter och resurser både internt och externt för att ha en fullständig IAS/IFRS redovisning.  

 
Respondent 4: 

Det är nog vidare ingen vits med att onoterade bolag med en miljards bestånd tillämpar IAS/IFRS 

regler och därigenom IAS 40, men det finns dock en hel del fördelar med att stora onoterade 

fastighetsbolagen gör det. De blir jämförbara, vilket är bra. En del av dessa bolag vill gå på 
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marknaden eftersom de har marknadsnoterade lån. Därför är det viktigt att de blir jämförbara 

eftersom banker är intresserade av verkligt värde. Bankerna är konkurrenssituationen och en 

tillämpning av IAS 40 i enighet med noterade bolagen ger en signal till marknaden att de tänker 

seriöst. 

 
 
4.3.5 Redovisningens relevans 
 

Kommer en redovisning enligt fastighetsbolagens val av verkligt värde, interna och externa 
värderingsmän samt kassaflödesmodeller att utgöra väsentligare underlag för tillbakablickande, 

aktuella samt framåtblickande prognoser? 
 

Är verkligt värde ett mer aktuellt värde att ha i redovisningen än anskaffningsvärde? 
 
Finns det några risker med dessa val som kan tänkas vara negativ för redovisningsinformationens 

relevans? 
 

 
Respondent 1: 

En redovisning av fastigheter till anskaffningsvärde med avskrivningar ger en förvrängd bild av 

verkligheten. Exempelvis om man ser på ett flygplan där delarna verkligen har ett bestämt livslängd 

kan de isärtas och bytas ut, men så är inte riktigt fallet med fastigheter. Börjar man plocka isär en 

fastighet efter sin ekonomiska livslängd så visar det sig att det som egentligen har plockats ut är 

installationen och 75 procent av fastigheten står kvar, det vill säga stommen, vilket i verkligheten har 

ett högre värde än anskaffningspriset. Som beslutsunderlag är således verkligt värdet mer aktuellt och 

nutidsanpassad. Det är vidare viktigt att se vad man vill få ut av informationen och vad det är som 

man egentligen vill redovisa. Det ena är ju avkastningen på fastigheterna, intäkter minus kostnader 

och vad detta ger för resultat i den löpande förvaltningen, och det andra är någon typ av 

värdeutveckling. I Sverige åtminstone är det fortfarande mer fixering vid hur stor avkastningen är och 

inte så betvivlat mycket på värdeutvecklingen. Även om verkligt värde må vara ett bättre alternativ än 

komponentavskrivningar så är det viktigt att påpeka att det ej är bästa redovisningsalternativet i sig 

eftersom det föreligger en hel del osäkerhet kring framtagandet av värdet. Verkligt värde är ett bättre 

alternativ än anskaffningsvärde men egentligen borde verkligt värde redovisas enligt vad RR 24 

rekommenderar, nämligen i form av tilläggsupplysningar. Detta är ett betydligt bättre 

redovisningssystem som täcker både delarna. Den ger information om verkligt värde men förhindrar 

inslagen av de reala värdeökningarna i redovisningen. Härigenom kan resultaträkningen fokuseras vid 

avkastningen och samtidigt kan beräkningar på värdeförändringen göras med hjälp av informationen 

som lämnas i not. Den svenska lagstiftningen räddade många företag under fastighetskrisen. Om de 

hade tvingats marknadsvärderas under den tiden hade ett antal av de noterade bolagen försvunnit 
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under den perioden, då de hade blivit tvungna att skriva ned värdet eftersom marknadsvärdet hade 

sjunkit rejält. Hade IAS 40 inträtt då hade förmodligen ett flertal fastighetsbolag gått i konkurs. 

 

Respondent 2: 

Visserligen är verkligt värde mer aktuellt än anskaffningsvärde eftersom det är hänförlig till den 

senaste genomförda värderingen, men å andra sidan kan det även vara en nackdel eftersom värdet kan 

komma att ändras mellan två värderingstillfällen och då är den inte så användbar för beslutsfattande. 

Vi har vidare ett nominellt skattesystem i Sverige och även ett nominellt redovisningssystem. Genom 

att införa marknadsvärde i Sverige införs ett realvärdetänkande, vilket innebär att värdena bör 

anpassas till nutiden och utvecklingen på marknaden, där korrigeringar görs till 

inflationsutvecklingen. Nackdelen är dock att anpassningen endast sker på tillgångssidan och inte på 

skuldsidan. Samtidigt som en realvärdeökning sker på tillgångssidan uppstår det ju även en 

realvärdesänkning på skuldsidan som det för närvarande inte tas hänsyn till. Härigenom handlar det 

om en hybrid i ett nominellt system som kan leda till missvisande redovisningsinformation som 

saknar relevans.   

 

Respondent 3: 

För att redovisningen skall ha någon typ av värde för beslut så måste den återspegla någon typ av 

verklighet som gäller vid redovisningstidpunkten. Verkligt värde är trots sina problem ett värde 

närmare verkligheten än vad anskaffningsvärde är. Med verkligt värde blir redovisningen en lättare 

instrumentboll för att snarare titta bakåt än framåt. Anskaffningsvärde är egentligen inte problematisk 

att handskas med. Det är ganska ”straight forward” vilket går ut på att utifrån ett köpekontrakt göra 

lite avskrivningar. Möjliga problemet är definitionen av vad som är en investering och vad som är en 

omkostnad när åtgärder vidtas på fastigheten. Det problematiska med anskaffningsvärde är snarare att 

det ger upphov till en ganska ointressant redovisning, speciellt när det handlar om gamla bestånd. En 

balansräkning med fastigheter som exempelvis har anskaffats på 1940-50 talet och som redovisas till 

anskaffningsvärde med avskrivningar blir helt ointressant. Detta eftersom det leder till väldigt låga 

värden. Det handlar om inga pengar alls egentligen, vilket inte stämmer överrens med verkligheten 

eftersom fastigheten i verkligheten är värd betydligt mycket mer. Verkligt värde är ett bättre mått som 

är realitetsanpassad. I en marknadsvärderad balansräkning kan det finnas felkällor, men det ger ändå 

en mer rättvisande bild av verkligheten. Information om vad fastigheterna är värda och vad bolaget är 

värd kan utläsas från redovisningsinformationen, vilket anskaffningsvärde inte säger någonting om. 

Fastighetsbolagen har jobbat med verkligt värde sedan tidigare. Det nya är att få in den i 

balansräkningen som i sin tur påverkar tillgångssidan. Ett problem med detta uppstår dock på 

skuldsidan, genom att uppskjutna skatter inte få diskonteras och skulderna inte får marknadsvärderas. 
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Detta resulterar i en haltande balansräkning. Det har kommit ett utkast om att företagen skall få 

värdera sin skuldsida till verkligt värde. Detta utkast kan börja gälla från och med år 2007.  

 

Respondent 4: 

Ett enhetligt val av värderingsprinciper bland företagen ger investerare allmänt sett bättre 

beslutsunderlag. En redovisning till anskaffningsvärde återspeglar varken företagets värde eller vad 

fastigheterna kan säljas för. Därmed är den irrelevant för beslutsunderlag om framtida prognoser. Det 

finns däremot goda förutsättningar att verkligt värde i balansräkningen ger en mer rättvisande bild av 

företagets ställning och resultatutveckling som följaktligen funkar bättre som beslutsunderlag. Med 

förutsättningar åsyftas att kunna övervinna svårigheterna kring värderingen. Eftersom fastigheternas 

värde inte direkt är avläsbart måste det ske en hel del arbete bakom för att kunna ta fram ett trovärdigt 

och pålitligt värde som reflekterar marknadsvärdet. Den ökade informationsmängden och 

avspeglingen av företagets verkliga värde ger upphov till att resultaträkningen blir mer intressant. 

Information om driftnettot fås ut men effekterna på sista raden, det vill säga på resultatet, kan bli av 

varierande art, vilket beror helt enkelt på om bolagen har sålt några fastigheter med övervärden i eller 

inte. Stora realiserade värdeförändringar kan väcka misstankar om rimligheten i värderingarna. 

Därför är det viktigt att företagen vid sådana situationer förklarar skillnaderna mellan försäljningspris 

och verkligt värde noga. Eftersom verkligt värde är föränderligt måste företagen även se till att ta 

ställning till det inom kortare tidsintervaller, snarare vid varje rapporteringstillfälle. I annat fall finns 

det risk att värdet bli inaktuellt och därmed saknar relevans. 
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4.3.6 Redovisningens tillförlitlighet 
 

Hur tror Ni att bilden av den ekonomiska verkligheten kommer att avbildas i redovisningen då 
verkligt värde tillämpas? 

 
Vilka problem ser Ni med verkligt värde i redovisningen jämfört med anskaffningsvärde som kan 

vara till nackdel för trovärdigheten? 
 

Kommer företagen att kunna påverka resultatet i önskad riktning med valet av verkligt värde och 
tillämpningen av kassaflödesmodeller? 

 
Är det interna eller externa värderingsmän som är mer förenliga med en tillförlitlig värdering? 

 
 

Vilka åtgärder kan företagen själva vidta för att minska risken för subjektiva bedömningar och 
uppnå neutralitet? 

 
Vilken roll har Ni som revisor? 

 
 

Respondent 1: 

En redovisning av förvaltningsfastigheter till anskaffningsvärde ger en bra bild av den ekonomiska 

verkligheten vid förvärvstillfället. Därefter är den inte så fördelaktigt, vilket dock alternativet, 

verkligt värde är. Den största problematiken med verkligt värde är osäkerheten som råder i 

värderingen. Det finns inget verkligt värde som är exakt och det finns en risk för fel bedömning, det 

är helt uppenbart. Till exempel om en fastighet har en livslängd på 50 år med säkrade intäkter för 3 

år, innebär det att intäkterna för resterande 47 år är bara antaganden vid nuvärdesberäkningen. Detta 

är ett stort osäkerhetsintervall som leder till stora variationer som i sin tur får stora inslag på 

resultatet, utan att det nödvändigtvis skulle innebära rätt eller fel från ledningens sida. Med 

anskaffningsvärde uteblir dessa värderingsproblem och värdet går att enkelt bevisa utifrån den 

transaktion som ligger bakom det hela.  Osäkerheten som råder i fastighetsvärderingen vid verkligt 

värde är vidare ej beroende på om bolagen använder sig av interna eller externa värderingsmän. 

Resultatet behöver inte bli mer tillförlitligt bara för att extern värderare används. Oavsett vem som 

gör värderingen är det resultatet av kalkylerna som visar värdet på fastigheterna. Det viktigt att 

företagen är transparenta med värderingsparametrarna. När de avgör de ingående parametrarnas värde 

bör de informera om det i redovisningen, vilket ökar trovärdigheten. Det är vidare en fördel om det är 

samma personer som utför värderingarna kontinuerligt då dessa är mer än andra insatta. Genom att 

titta på de faktiska försäljningarna som sedan äger rum kan jämförelser göras och alla kan vidare se så 

småningom hur pass riktiga värderingarna har varit. Detta blir som en typ av facit. Marknaderna är 

vidare olika transparenta. Stockholm exempelvis är förhållandevis en ganska transparent marknad 

eftersom många affärer görs och fastigheter säljs relativt mycket, varigenom ett mer tillförlitligt värde 
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för dem fastigheterna kan fastställas. Revisorernas uppgift är vidare att försöka minimera 

förekomsten av subjektivitet. Detta görs med hjälp av kontrollen. Det sista ansvaret ligger ändå hos 

revisorn som måste skriva på värdena. Därmed sker en kontroll och företagen kan inte köra med vilka 

siffror som helst. I de flesta fall som internvärderingen sker tar revisorn del av 

värderingsdiskussionen och kontrollerar företaget värden. 

 
 
Respondent 2: 

Med verkligt värde kommer man ett steg närmare den ekonomiska verkligheten jämfört med 

anskaffningsvärde. Men det föreligger en hel del problematik som i sin tur försvårar den korrekta 

avspeglingen. Eftersom det verkliga värdet är real anpassat innebär det att det kommer att följa 

inflationen och konjunktursvängningar, vilket i sin tur kan leda till enorma värdeförändringar med 

stora effekter på resultatet. Det är vidare en nackdel att skuldsidan inte är anpassad till dessa 

förhållanden. Sedan har vi ju osäkerhetsintervallett i själva värderingen. Självklart kan det vara så att 

företagen kommer fram till olika verkliga värden. Det är inga konstigheter, eftersom varje fastighet är 

unik och det finns en naturlig osäkerhetsintervall som är godtagbar. Men företagen kan inte sätta 

vilka värden som helst utan att visa att dem är rimliga. Skulle värdena avvika avsevärt mycket och 

hamna utanför intervallet så brukar oftast en externvärdering tas in, för en tredje parts syn, annars 

finns det risk för att en hel del misstankar väcks. Det kan ju exempelvis handla om svårvärderade 

fastigheter eller så kan det föreligga sådana omständigheter som gör att värdet avviker väldigt 

mycket. Men då är det viktigt att företagen blir mer transparenta i redovisningen och lämnar mer 

information som beskriver dessa omständigheter extra mycket. De bör ange noga vilka 

värderingsparametrar, tillvägagångssätt, antaganden som har gjorts under vilka 

marknadsförhållanden. Med öppenhet kan företaget slippa förknippas med subjektivitet. Sedan är det 

viktigt att företagen tar ställning till dessa värden vid varje kvartalsrapport. Med tanke på 

svårigheterna i bedömningarna och spannet bör företagen en gång per år göra utförliga genomgångar 

och värderingar från grunden av samtliga fastigheter. En sådan genomgång var tredje månad kan 

dock kännas lite jobbigt och inte många gör det. En del gör det men andra försöker istället fånga upp 

vad som har hänt och om det har uppstått radikala förändringar på marknaden sedan sista 

genomgången. Vid kvartalsrapporten brukar företagen normalt omvärdera 10-20 procent av sitt 

fastighetsbestånd och värdeförändringar bokförs, men för resterande delen av beståndet brukar de 

säga att värdet inte har förändrats väsentligt. Detta under förutsättning att hela marknaden inte har fått 

en hel ny syn på direkta avkastningskravet, för att det påverkar samtliga. Så omvärderingar för hela 

fastighetsbeståndet bör göras en gång per år, kvartalsvis bör ställning tas till väsentliga förändringar, 

men varje gång bör de grundläggande förutsättningarna bedömas. Sedan är det bra att jämföra 
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värdena. Fastighetstaxeringarna jämförs vart tredje år på hyreshusen och där görs ett riktigt grundligt 

förarbete, där avkastningskrav, hyresnivåer och ortsprisnivåer tas fram. Där finns i alla fall vart tredje 

år någon typ av facit att stämma av med. Efter fastighetskrisen i Sverige och fastighetsmarknadens 

utveckling därefter, har sammanställningar av olika avkastningskrav och olika hyresnivåer blivit allt 

mer transparenta, vilket ökar trovärdigheten. Ofta ligger riskkalkylerna i direktavkastningskravet. Ett 

antal av de stora värderingsinstituten publicerar den här typen av information som företagen vidare 

kan använda sig av för att stämma av sina fastighetsvärden med. Revisorernas uppgift är vidare inte 

heller obetydlig. Denne skall ju skriva på det hela och bekräfta att allt är rimligt. Därmed är det 

viktigt att som revisor vara insatt och delaktig i värderingsprocessen och kontrollera rimligheten i 

bedömningarna.  

 

Respondent 3: 

Med verkligt värde kommer som sagt balansräkningen få en mer framträdande roll. Den blir mer 

intressant. En försiktig revisor tycker säkert att anskaffningsvärde är mer förenligt med ett tillförlitligt 

värde, men jag tycker faktiskt inte det.  Jag tycker att ett verkligt värde är mer tillförlitligt då den är 

någon typ av avspegling av verkligheten. Detta förutsätter dock att företagen är tydliga med vilka 

parametrar som har ingått i värderingsmodellen och att värderarna har förstått dem parametrarna som 

påverkat modellen i form av avkastningskrav och långsiktiga vakanser och annat, samt att de har 

förstått själva matematiken i modellen. Finns dessa på sin plats så känner jag ”Comfort” med 

marknadsvärdena. Verkligt värde kommer leda till bättre redovisningskvalitet, men företagen 

kommer med största sannolikhet att får större slag i redovisningen. Kapitalet kommer hoppa upp och 

ned beroende på hur fastighetsmarknaden utvecklas. Värdeförändringarna är väldigt stora och de 

kommer att slå väldigt hårt i resultaträkningen, vilket det inte gjorde vid tillämpningen av 

anskaffningsvärde, speciellt de gamla anskaffningsvärdena som var relativt låga. De gjorde att 

företagen sällan råkade på värde nedskrivningar på grund av värdenedgångar. Fastighetsbolagen har 

själva varit emot att införa marknadsvärdet i sina balansräkningar just för att de inte ville ha 

värdeförändringarna över resultaträkningen. På något sätt skiljs ett fint resultat och ett realiserat 

resultat åt. Genom att se till förvaltningsresultat, hyror minus löpande kostnader, ges då ett 

förvaltningsresultat som företagen väldigt mycket jobbar med. Detta resultat bottnar i de orealiserade 

värdeförändringarna som kommer längre ner i resultaträkningen. Det tycks få fel fokus egentligen. En 

investerare är dock intresserad av dessa värdeförändringar som medföljs eftersom de är användbara 

för att avgöra bolagets värde och ställning. Rekommendationen säger ju även att värdeförändringar 

skall fångas upp och redovisas över resultatet, men i praktiken brukar gränser sättas upp. Osäkerheten 

i värdeförändringar kan vara höga. På grund av det kan det finnas flera olika verkliga värden, vilka är 

uppskattningar vid just det ögonblicket som värderingen sker. En tillgång är egentligen värd vad 
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någon är beredd att betala för den vid det ögonblicket. Dessa framtagna verkliga värden är således 

approximationer som inte är perfekta men som ändå är bättre än anskaffningsvärde. På grund av 

denna osäkerhetsintervall brukar således små värdeförändringar inom ramen för intervallet +/- 10 

procent oftast förbises. För att värdeförändringar skall ha någon effekt krävs det att de ligger utanför 

detta intervall, annars är det ointressant att ta med dem. Den förekommande osäkerheten beror vidare 

på att kassaflödesanalyser, värderingsmetoden är enbart bedömningar. Även om de faktiska hyrorna 

är kända är dock hyresnivåerna om exempelvis fem år enbart uppskattade. Det är vidare de 

långsiktiga flödena som är av intresse vid fastställandet av det verkliga värdet. För en fastighet idag 

görs det justeringar upp och ner både på hyresintäkter och på omkostnader. Det intressanta är att 

betrakta vad som är långsiktig vakansgrad jämfört med de vakansgrader som finns idag och då 

försöka sätta en avkastningsgrad på detta beroende på vart fastigheten ligger någonstans. I detta ligger 

vidare uppfattningen om vart räntor och inflationen är på väg, vilket inte underlättar saker och ting. 

Det föreligger alltså en hel del svårigheter i själva värderingsmodellen och noterade bolag har allmänt 

ett intresse av att redovisa så höga värden som möjligt för att uppnå högre värden på sina kurser på 

marknaden. Kritisk granskning är dock det viktigaste. En noga granskning av indata, parametrar, 

modellen i sig och utdata kan förhindra subjektivitet. Flesta aktörer har nog en känsla för marknaden, 

vilket hindrar företagen till att manipulera.   

 
 För att en revisor vidare skall skriva på en årsredovisning vill denne ha en oberoende 

externvärdering. Detta är dock inget krav enligt IAS 40, men de flesta noterade fastighetsbolag brukar 

ändå ha en externvärdering per år för att säkra och kontrollera sina framtagna värden. Härigenom 

minskar manipulationsmöjligheterna och neutraliteten ökar genom kontrollen. Risken är annars att 

det kan kännas ganska obehagligt att som revisor skriva på om en tredje part inte har tittat på värdena. 

Revisionsbolagen har oftast egna värderingsmän som revisorn vidare kan konsoltera med och 

härigenom få en ganska bra uppfattning om vilka värden som används på marknaden. Sen om dessa 

är rätt eller fel är svårt att avgöra, men om de är helt fel så betyder det åtminstone att hela marknaden 

har fel. Företagen skall se till att ha en så transparent redovisning som möjligt för att hindra 

förknippas med subjektivitet. Redovisningen skall vara öppen och lämna information om vilka 

parametrar som har ingått i värderingsmodellen. Den bör tala om vilka avkastningskrav som har 

använts vid olika lägen samt vilka långsiktiga vakansgrader som har använts. Den bör lämna 

information om vilka genomsnittliga hyresnivåer som har använts och vilka omkostnader företaget 

har haft. Detta vill företagen oftast inte fördjupa sig inom men ju mer transparent företagen är med 

dessa faktorer, desto lättare kan marknaden läsa en årsredovisning och göra sin egen bedömning. 

Företagen är ganska bra på att tala om vilka avkastningskrav som har tillämpats och i bilagor lämnas 

oftast ett värde på de faktiska hyresnivåerna. Men däremot är det sällan som de långsiktiga nivåerna 
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på dessa nämns. Oftast redovisas även den faktiska vakansen men ej heller den långsiktiga. I flesta 

fall är detta inget problem eftersom bedömaren eller användaren har egna uppfattningar kring dessa. 

Det viktigaste är dock att företagen följer IAS 40 och lämnar den information som standarden kräver. 

Härigenom kan läsaren själv bilda sig en hyfsad uppfattning om hur dessa värden är beräknade.  

 
Respondent 4: 

Verkligt värde talar om fastigheternas värde, vad bolaget är värt och hur den utvecklar sig, vilket är 

bra. Det är mer verklighetsanpassad, men det är fortfarande verkligt värde vilket är en liten utopi 

eftersom fastigheterna inte finns noterade på en marknad och det verkliga värdet är inte avläsbart. Då 

kommer antaganden, överväganden, bedömningar och värderingsmodeller in i det hela och där finns 

det inget som är rätt eller fel. Alla kan tycka lite olika, men i slutändan är det tillgång och efterfrågan 

på fastighetsmarknaden som måste bedömas för just den aktuella fastigheten. Det finns ju svårigheter 

med att hitta verkligt värde, vilket utan tvivel är en nackdel men verkligt värde är ändå det bästa 

under förutsättning att verkligt värde kan sättas utifrån en bästa bedömning. Anskaffningsvärden med 

schablonmässiga avskrivningar är hänförliga till en transaktion men metoden funkade inte så bra när 

det gällde avspeglingen av företagets värde. Riskerna och svårigheterna med verkligt värde är 

konsekvensen av bedömningar, uppskattningar och antaganden, vilka har en inneboende osäkerhet. 

Det kan förekomma olika verkliga värden utan att det behöver vara fel. Det gäller då att det som 

företagen säger är skäligt och om det berör svår värderade fastigheter gäller det att istället redogöra 

väldigt noga för hur dessa värden har kommit fram, speciellt om det slår stort mot resultatet. Dessa 

värderingar handlar om miljonbelopp, och på en tio miljarders bestånd så kan ett osäkerhetsintervall 

på bara +/- 5 procent kretsa kring en halv miljard kronor. Värdet kan alltså vara antingen 9,5 

miljarder eller 10,5 miljarder, vilket betraktas som naturlig osäkerhetsintervall.  

 

Företagen kan förhoppningsvis inte styra resultatet, men på marginalen kan de ändå göra det 

beroende på vilka antaganden och bedömningar det handlar om. Bolagen har vidare den erfarenheten 

och möjligheten att rätta upp interna värderingar utifrån kassaflödesmodeller eftersom det ligger nära 

deras kärnverksamhet. De är rätt så duktiga och kalkylerar oftast på egna köp uppgifter. Men det 

gäller att skapa trovärdighet genom att förklara dessa i redovisningen. Även externa bedömarna tror 

på att interna värderare gör bra ifrån sig. Det hela handlar om förtroende som blir ytterligare viktig 

just när verkligt värde aspekten kommer in i bilden. I samband med att direktavkastningskravet 

fastställs, vägs den specifika bedömda risken in, vilket kan vara olika och det i sin tur kan leda till att 

avkastningskravet kan hamna allt emellan 6-12 procent för ett och samma företag beroende på vart 

fastigheten ligger och hur den ser ut. Det är därifrån det hela styrs men risken finns att det kan hamna 

lite fel ändå. Företagen behöver värdera det som fås ut och inte bara acceptera den där slutgiltiga 
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siffran. De kan kvalitetssäkra bedömningarna genom att exempelvis använda sig av externa 

värderingsmän, referensvärderingar eller kanske genom att värdera en del av beståndet rullande 

kvartalsvis. Genom detta kan företagen visa att värdena de kommit fram till kanske inte alls har 

hamnat så fel och om de har gjort det kan den procentuella skillnaden mellan de interna och externa 

värderingsutfallen visas och förklaras. Det här ökar trovärdigheten. När det gäller verkligt värde är 

det viktigt att företagen tydligt visar utifrån vilka förutsättningar de har kommit fram till en bästa 

bedömning. Denna bedömning behöver inte nödvändigtvis vara den optimala sanningen men den bör 

vara företagets bästa bedömning. För mycket går det aldrig att göra men det är ju klart att det är svårt 

för företagen att ta stryk, och ingen nedgång har ju skett på marknaden. Negativa värdeförändringar 

är aldrig kul för företagen då det handlar om så stora belopp. Å andra sidan kan det inträffa 

värdeuppgångar någon annan gång. Visst handlar det om bedömningar och antaganden, men det 

gäller att skapa trovärdighet i det hela och företagen måste därmed beskriva väldigt mycket dessa 

bedömningar och antaganden i redovisningen. Åtgärder som företagen själva kan vidta för att minska 

risken för subjektivitet är att göra dels externa värderingar och dels efterhanduppföljningar utifrån 

försäljningar. Externvärdering kan göras för att det är oberoende och ökar trovärdigheten. Företagen 

kan vidare titta på reavinster eller förluster som uppstår vid försäljning. Om företagen gör reaförluster 

på allt de säljer så är det en signal på att de har för höga värden i balansräkning. Revisorerna och 

bolagen bör gemensamt analysera värdeförändringarna och vad de kan beror på. Även jämförelser 

med branschen är bra att göra. Exempelvis kan vägledning hämtas från svensktfastighetsindex som 

visar värdeutveckling i stort. Om den konstaterar en utveckling på två procent så är det lite konstigt 

om bolagen har en värdeutveckling på antingen noll procent eller tio procent. Det kan ju vara så att 

företagen har en utveckling som avviker så mycket men det gäller oftast nischade fastighetsföretag 

som då bör beskrivas ordentligt i analysen. Det är viktigt att företagen redogör utförligt i 

redovisningsinformationen om olika värderingssätt, bedömningar och antaganden som har gjorts 

inom hela värderingsprocessen. Är fastigheterna svårvärderade exempelvis projektfastigheter under 

uppbyggnad så bör situationen för dessa beskrivas extra noga. Exempelvis bör beräkningarna av 

upparbetningen anges då vinster tas ut. Det blir helt enkelt en känslighetsanalys i redovisning.  
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4.3.7 Redovisningens jämförbarhet 
 

Hur tror Ni att jämförbarheten kommer att påverkas mellan företagen? 
 

Hur tror Ni att jämförbarheten påverkas över tiden för ett och samma företag då verkligt värde 
tillämpas? 

 

 

Respondent 1: 

Det viktigaste för jämförbarheten är likformiga redovisningssätt och en tydlig beskrivning av 

resultatet från verksamheten och värdeförändringarna. Bland de noterade har alla valt samma princip, 

nämligen verkligt värde, vilket ökar jämförbarheten mellan de svenska fastighetsbolagen. 

Jämförbarheten över tiden beror helt enkelt på om företagen håller fast vid verkligt värde eller om de 

beslutar sig för att övergå till anskaffningsvärde, vilket inte är så troligt att det inträffar. 

Jämförbarheten kommer att vara störst bland de noterade bolagen. De utländska investerarna är mer 

intresserade av värdeutvecklingen och inte av avkastningskravet. Därmed blir de noterade företagen 

mer jämförbara även utifrån ett internationellt perspektiv.  

 
Respondent 2: 

Det finns en risk att jämförbarheten mellan företag blir sämre på grund av bedömningar och 

osäkerhetsintervallet, men å andra sidan reflekterar verkligt värde en bättre bild av verkligheten som 

även är fördelaktig för jämförbarheten. Vid tillämningen av anskaffningsvärde kan två företag inneha 

två olika fastigheter med helt skilda verkliga värden men som har samma anskaffningsvärden i 

balansräkningen. När verkligt värde nu införs i balansräkningen kommer dolda övervärden fram, 

viket ger en bättre bild av företagets värde och därmed bättre förutsättningar för jämförbarheten.  

 
Respondent 3: 

Samtliga noterade bolag har valt verkligt värde och alla kommer att utgå från samma bedömningar 

och osäkerhetsmarginaler. Detta är en fördel för jämförbarheten. Det hade varit förödande om vissa 

noterade bolag hade valt komponentavskrivningar medan andra hade valt verkligt värde. Det hade 

nog ställt till det för jämförbarheten. En annan aspekt som är viktig är att företagen utformar 

resultaträkningen på samma sätt och är transparenta. Ju mer transparent redovisning desto lättare blir 

jämförbarheten sett från investerares perspektiv. Fastighetsbolagen bör även satsa på att utforma 

resultaträkningen på ett enhetligt sätt, genom att bland annat redovisa orealiserade och realiserade 

värdeförändringar på liknande sätt.  
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Respondent 4: 

Eftersom det finns flera verkliga värden, finns det ett naturligt spann som gör att det kan bli svårt att 

jämföra olika företag på marginalen och med sig själv över tiden. Det finns vidare en eftersläppning. 

Går värdena ned eller upp i verkligheten så tar det lite tid innan detta syns i redovisningen. Den 

framtida värdeutvecklingen är okänd. Det är även okänt om bolagen kommer att följa utvecklingen 

eller om det blir en eftersläppning och förskjutningar. Detta kommer igenom i redovisningen när väl 

fastigheter säljs. Då om det uppstår en reavinst är det egentligen samma sak som att fastigheterna har 

värderats fel. Är vinsten 3 procent över det bokförda värdet är det ett naturligt fel. Men handlar det 

om 20 procent vinst så är det fel i värderingen. Antingen har fel modell använts eller så har 

bedömningarna och parametrarna varit felaktiga. Om inte annat så har företaget gjort en otrolig bra 

försäljning.  I grunden är det vidare viktigt att företagen har samma uppställning och utformning av 

resultaträkningen. Fram till idag har det dock förekommit en hel del brister i denna fråga.  

Resultaträkningen har varit en katastrof. Det har funnits fyra olika resultaträkningar med olika 

uppställningar och ingen jämförbarhet har förekommit mellan företagens resultaträkningar förrän på 

sista raden. Branschen har historiskt tagits sig ganska mycket frihet att hitta egna 

redovisningstolkningar, vilket har funkat bra tidigare. Jag menar rättvisande bild är ju begreppet. 

Normgivarna är de som sätter god redovisningssed och de menar att företagen inte kan göra helt 

annorlunda såvida det inte ger en mer rättvisande bild. Enligt detta bör företagen istället ställa en 

uppställning bredvid resultaträkningen och säga att den här uppställningen beskriver oss bättre och 

dessa är utfallen. Men detta har bolagen varit dåliga på och de är lite egna. Med verkligt värde är 

grunden bättre, men de måste hitta en ny branschstandard samt tillhöra en gemensam resultaträkning 

för ökad jämförbarhet.  

 
 
4.3.8 Redovisningens begriplighet 
 

Hur tror Ni att begripligheten kommer att påverkas av införandet av verkligt värde i 
redovisningen? 

 
Tror Ni att företagens intressenter besitter de kunskaper som krävs för förståelse? 

 
 
Respondent 1: 

För begripligheten är det viktigt att resultaträkningens utseende är likformig mellan alla bolag. 

Systemet med RR 24, där verkligt värde redovisades i not var egentligen inte helt bra. De siffrorna 

skulle behöva revideras så att de uppfattades lika av olika revisionsbolag. Däremot trycktes inget in i 

resultaträkningen, vilket ändå verkar vara en bättre lösning än IAS 40. Det finns risk att investerare 

kan vilseledas av siffrorna som det verkliga värdet representerar i resultaträkningen och därigenom 
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blir begripligheten sämre. Lösningen med not är bättre eftersom den ändå anger informationen av 

verkligt värde men som inte påverkar resultaträkningens utseende.  

 

Respondent 2: 

En ökad transparent redovisning av verkligt värde, där värderingsprocessen förklaras, utgör goda 

förutsättningar för en ökad begriplighet. Men samtidigt har mycket av informationen lämnats i form 

av tilläggsupplysningar sedan tidigare. Skillnaden är att verkligt värde numera införs i 

balansräkningen, vilket kan verka lite rörigt i betraktarens ögon, särskilt vid övergångsfasen. Det hela 

beror dock på användarens inneboende kunskaper och erfarenheter. Seriösa investerare är nog så pass 

mycket insatta i det nya systemet att det egentligen inte spelar någon roll vart det verkliga värdet 

anges. Den nya standarden ställer även högre krav på mer information i form av tilläggsupplysningar 

om då företagen genom detta informera så mycket som möjligt gällande vilka metoder som dem har 

använt sig av, antaganden, värderingsprocess samt vilka effekter förändringarna i värdet medför kan 

således begripligheten öka.      

 
Respondent 3: 

Jämfört med anskaffningsvärde och komponentavskrivningar blir det bättre kvalitet i redovisningen, 

men det ställs krav på läsaren att förstå informationen. Det gäller att ha en känsla för marknaden och 

de olika ingående parametrarnas värden. Å andra sidan tror jag inte att många läser 

årsredovisningarna. Det är många som är relativt okunniga och de kommer inte att förstå skillnaden 

egentligen. Detta gäller även en del av dem som har som uppgift att analysera årsredovisningarna, 

bland annat analytiker. Branscherfarenhet och kompetens är dock de viktigaste aspekter för 

begripligheten.  

 
 
Respondent 4: 

Med övergången till internationella regler och därmed IAS 40 sker det en hel del förändringar i 

redovisningen. Samtidigt som det ställs högre krav på företagen att lämna utökad information i 

tilläggsupplysningarna ställs det även högre krav på investerare att förstå dessa förändringar i 

redovisningsinformationen. Vid ett initialt skede av implementeringen kan begripligheten således 

tänkas avta men troligtvis kommer den öka med tiden när erfarenheter och kunskaper växer hos 

företagen och användarna. Verkligt värde är ändå lättare att tolka än de komplicerade 

komponentavskrivningarna. Viktiga förutsättningar för begripligheten och en lyckad redovisning är 

transparent redovisning och ny kunskap. Dessa är oerhört viktiga för att förstå samband och dra rätta 

slutsatser.  
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5. Analys 

5.1 De noterade fastighetsbolagen val  

Lagstiftningen kräver att noterade fastighetsbolag följer IAS/IFRS regelverk, härmed hade författarna 

vid ett tidigt skede av arbetsgången vetskap om att samtliga noterade fastighetsbolag framöver 

kommer att tillämpa IAS 40 vid redovisningen av förvaltningsfastigheter. Detta kan förklaras med 

institutionaliseringens reglerande pelare som DiMaggio och Powell (1991) har redogjort för. Det kan 

påstås att IAS 40 är en formell lag enligt den reglerade pelaren som leder till institutionalisering bland 

de börsnoterade företagen i denna fråga. 

 

5.1.1 Valet av värderingsprincip och de bakomliggande orsakerna  
Eftersom IAS 40 möjliggör ett val mellan två olika redovisningssätt förekom det inte lika god vetskap 

hos författarna angående vilket alternativ respektive bolag hade valt tillämpa. Empirin i denna studie 

visar att samtliga noterade svenska fastighetsbolag har valt att redovisa sina förvaltningsfastigheter 

till verkligt värde framför anskaffningsvärde med komponentavskrivningar, vilket innebär att ett 

likformigt handlingssätt har förekommit. Enligt tre av revisorerna är skälet till detta val att 

alternativregeln med anskaffningsvärde och komponentavskrivningarna är för dålig. Även om den 

låter attraktivt så ställer den alltför stora krav, vilka fordrar en hel del omarbete och kostnader som 

företagen inte är beredda att lägga ut. Företagen måste enligt denna princip uppföra ett 

anläggningsregister och skriva av varje separat del efter sin respektive ekonomiska nytta och 

livslängd, vilket i praktiken är en väldigt komplicerad process. Den tidigare avskrivningsprincipen 

har skett enligt mer schablonmässiga principer där hela fastigheten i regel har skrivits av med 1-2 

procent, vilket i sig inte har varit komplicerande men däremot har det inte motsvarat den verkliga 

värdeförbrukningen. Detta synsätt kan förklaras med att verkligt värde har valts med anledning av att 

komma undan problematiken med komponentavskrivningar som Nordlund (2004) har redogjort för. 

Vidare menar en av revisorerna att problemet med en redovisning till anskaffningsvärde och 

avskrivningar uppstår när teknisk livslängd är mycket längre än ekonomisk livslängd, vilket oftast 

gäller för fastigheter. Sålunda reflekterar inte denna värderingsprincip en korrekt bild av verkligheten.  

 

En annan revisor uttrycker att verkligt värde har varit en inarbetad rutin i svenska bolag sedan 

tidigare då de har redovisat den i form av tilläggsupplysningar, vilket har underlättat 

fastighetsbolagens val. Genom detta kan fastighetsbolagens val av verkligt värde förklaras med 

institutionalisering enligt den kulturkognitiva pelaren. Enligt DiMaggio och Powell (1991) kan ett 

företag nämligen imitera ett handlingssätt som tidigare har förekommit inom organisationen och som 

har bevisats vara framgångsrikt. Eftersom fastighetsbolagen sedan tidigare har arbetat med både 
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verkligt värde och anskaffningsvärde har både redovisningsprincipernas fördelar, nackdelar och 

effekter varit allmänt kända. Ställs detta i relation med argumentet om varför 

komponentavskrivningar valts bort, kan förklaringen bli att fördelarna med verkligt värde har ansetts 

vara överträffande fördelarna med anskaffningsvärde varigenom det första alternativet har 

föredragits.   

 
En revisor påpekar även att verkligt värde har föredragits eftersom den enligt IAS 40: s huvudregel 

tar i uttryck att verkligt värde är att föredra. En annan revisor intygar att det har förekommit 

samarbete mellan svenska fastighetsbolag angående vilket alternativ som är bäst att tillämpa. 

Härigenom har de gemensamt kommit fram till att verkligt värde bör föredras. Dessa resonemang 

bevisar att det även har förekommit en institutionalisering enligt dels den reglerande pelaren och dels 

den normativa pelaren som DiMaggio och Powell (1991) har beskrivit, samt enligt legitimitetsteorin 

som Brown och Deegan (1998) står som representanter för. Den förstnämnda kommer i utryck genom 

att IAS 40 tydligt talar om att verkligt värde är huvudprincipen, vilket ger en förutbestämd 

uppfattning om att många bolag kommer att tillämpa den. Det andra kommer i uttryck genom att 

fastighetsbolagen är förenade med varandra genom ett professionellt nätverk. Genom samarbete har 

gemensamma värderingar och normer vuxit fram angående redovisningen av förvaltningsfastigheter, 

vilket förklarar varför alla har gått i en och samma riktning. Det kan vidare ha förekommit olika 

åsikter bland omgivningen angående verkligt värde. Revisorer uttrycker på olika sätt sina åsikter om 

verkligt värde i redovisningen. En menar att verkligt värde ej uppnår själva verkligheten men att den 

kommer sanningen ett steg närmare och är således en mer korrekt redovisning och bästa alternativ 

som finns för närvarande. En annan revisor menar att verkligt värde visserligen är ett bättre alternativ 

än anskaffningsvärde men att det borde redovisas på ett sådant sätt som förhindra inslagen av reala 

värdeökningar på resultatet. De två andra revisorerna menar istället att det beskriver fastigheternas 

och företagets verkliga värde, vilket är bra. Dessa åsikter visar att omgivningen på olika sätt har 

uppfattningen om att verkligt värde har mer fördelar gentemot anskaffningsvärde. Detta resonemang 

kan även styrkas ytterligare av det faktum att anskaffningsvärde med komponentavskrivningar 

betraktas vara ett krävande och nästintill praktiskt omöjligt alternativ. Ifall några företag då hade 

avvikit från resterande och valt bort verkligt värde hade det i sin tur varit indikationer på att företagets 

värderingssystem ej samverkar med omgivningens. Härigenom hade risk uppkommit för avbruten 

kapitaltillförsel och utstötning. Fastighetsbolagens enhetliga val kan därmed även förklaras med en 

drivande kraft att uppnå legitimitet i syfte att bevara de sociala kontrakten som Brown och Deegan 

(1998) har nämnt.  
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5.1.2 Valet av värderingsmän och de bakomliggande orsakerna 
 Vid fastställandet av det verkliga värdet för förvaltningsfastigheter har majoriteten av de noterade 

fastighetsbolagen tillämpat intern värdering, men de har samtidigt delat åsikt med Sandell (2001) och 

ansett det även vara nödvändigt med externa värderingsmän som komplement. Samtliga revisorer i 

studien intygar att den interna värderingen är den mest förekommande bland fastighetsbolagen, vilket 

i sin tur oftast kombineras med externa värderingsmän i syfte att kvalitetssäkra värderingen och vinna 

trovärdighet. Den externa värderingen sker dock sällan på hela fastighetsbeståndet. Oftast värderas ett 

stickprov motsvarande 20–30 procent av hela fastighetsbeståndet externt en gång per år.    

 

Två av revisorerna håller med Dietrich et al (2000) och menar att kombinationen av intern och 

externa värdering är det mest fördelaktiga. De tydliggör detta genom att påstå att intern värdering är 

bra och att företagen ej bör förlita sig helt på externa värderare, men externa värderare förordas av 

IAS 40, vilket även uppskattas av marknaden och bör därmed användas som komplement. Externa 

värderare kan bidra med referensvärden varigenom rimligheten i dem internt framtagna värdena kan 

kontrolleras. Härigenom ökar trovärdigheten och kontrollen av företagsledningens prestationer. 

Revisorerna håller med Persson och Nordlund (2003) gällande vikten av samstämmighet mellan olika 

värderingsmän för att minska osäkerheten i redovisningen. Revisorerna intygar att det uppkommer 

avsevärt små skillnader mellan interna och externa värderingsmäns värderingar när dessa väl 

samarbetar, vilket överrensstämmer med det empiriska beviset framlagt av Hunt och Hilton (1997) 

samt Barth och Clinch (1998) återgivna av Dietrich et al (2000). 

 

Två av de noterade fastighetsbolagen har dock avvikit från majoriteten varav den ena har förlitat sig 

helt på externa värderingsmän medan den andra har förlitat sig endast på interna värderingsmän. Både 

dessa handlingssätt kan förklaras med resonemanget som förs av Barth och Clinch (1998) återgiven 

av Dietrich et al (2000). De menar att företag som endast använder sig av externa värderingsmän 

baserar sin handling på att det ger upphov till mer trovärdiga värderingar eftersom dessa har större 

expertis och en oberoende ställning gentemot företaget. Genom detta indikerar företaget att det inte 

förekommer några partiska förhållanden eller ägarintressen och trovärdigheten ökar. Samtidigt menar 

forskarna att interna värderingsmän kan upprätta mer exakta värderingar eftersom de inom företaget 

besitter bättre information. Två av revisorerna håller med det sistnämnda argumentet och menar att 

externa värderingsmän sällan gör bättre värderingar än de interna eftersom fastighetsbolagen kan 

marknaden bäst själva och har bättre känsla och kunskap för hyresnivåer och kostnader. De ser vidare 

inget systematiskt fel med att företagen inte tar hjälp från externa värderare. En av revisorerna 

påpekar dock att det kan kännas obehagligt att skriva på en årsredovisning som revisor om företaget 

inte har låtit en tredje part ta ställning till det verkliga värdet. Detta uttalande kan vidare tolkas med 
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det resonemang som har förts av Levy och Schuck (2003). Indirekt indikerar detta uttalande att det 

kan föreligga en viss relation mellan företagsledning och interna värderingsmän, där incitament kan 

förekomma från ledningens sida till att ha kontroll över värderingen, vilket kan vara en ytterligare 

förklaring till det bolagets agerande som endast har använt sig av interna värderingsmän.   

 

En av revisorerna håller med Mallinsson och French (2000) och menar att det viktigaste är att föra en 

öppen och transparent redovisning för att det vinner trovärdighet hos både värderingsmännen och 

värderingsmetoderna. Revisorn menar att externa värderingar är ytterst viktiga när det berör 

svårvärderade fastigheter. Vid situationer där det uppstår avvikelser mellan de interna och externa 

värderingarna kan det vidare bero på värderingsmännens olika antaganden. Det kan exempelvis bero 

på att de externa tillämpar mer schablonerade värden än de interna värderarna. Det är därmed viktigt 

med samarbete och att eventuella avvikelser och dess orsaker anges i redovisningen. Detta vinner 

trovärdighet hos intressenterna.   

 

Vid valet av värderingsmän kan det konstateras att majoriteten av bolagen har valt att tillämpat en 

kombination av interna och externa värderingsmän i syfte att vinna trygghet och trovärdighet. Detta 

kan förklaras med hjälp av dels institutionalisering genom den normativa pelaren framställt av 

DiMaggio & Powell (1991) och dels med legitimitet enligt Brown & Deegan (1998). Enligt empirin 

kan valet av värderingsmän vara en avgörande faktor för intressenternas trovärdighet gentemot 

företaget. IAS 40 kräver inte, men förordar externa värderare. De interna värderarna kan marknaden 

bäst men däremot kan de vara till nackdel för misstankarna mot subjektivitet. Vid ett 

ställningstagande angående detta val kan det därmed råda stor osäkerhet om hur företagen bör agera. 

Att majoriteten av fastighetsbolagen har valt att kombinera interna och externa värderingsmän, 

indikerar att dessa har gemensamma värderingar och normer om att ställt sig på den säkra sidan.  Med 

denna kombination vinns nämligen det bästa av två världar som inte kan leda till misslyckande. De 

vinner både kontroll och legitimitet genom att omgivningens båda sidor av värderingssystem bemöts, 

både de som är för interna och de som är för externa värderingsmän, hålls nöjda genom 

kombinationen. Beteendet hos de två fastighetsbolag som avviker från majoriteten kan dock inte 

förklaras med nämnda teorier men däremot av institutionella teorins kulturkognitiva pelare som har 

framlagts av DiMaggio och Powell (1991). Dessa företags val kan ha påverkats av att de sedan 

tidigare har använt sig av enbart interna respektive externa värdera som i sin tur har fungerat bra. 

Genom denna kännedom har de därmed valt att imitera tidigare förekomna handlingssätt. Enligt 

Brown och Deegan (1998) kan dock de som avviker från vad som uppfattas vara rätt av omgivningen 

riskera att förlora kapitaltillförseln från omgivningen. Gällande dessa företag och deras beslut har 

dock inga sådana generella slutsatser kunnat dras i denna studie.     
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5.1.3 Valet av värderingsunderlag och de bakomliggande orsakerna  
Som värderingsunderlag har samtliga noterade fastighetsbolag gjort ett enhetligt val och tillämpat 

avkastningsmodeller varav det vanligaste förekommande har varit nuvärdesberäkningar utifrån 

antingen femårig eller tioårig kassaflödesmodell. Två av fastighetsbolagen har endast angivit att de 

tillämpar avkastningsvärdering.  

 

Samtliga revisorer delar åsikt med Nordlund (2004) om att det bästa sättet att fastsälla verkligt värde 

är att utgå från aktuella marknadspriser på balansdagen, det vill säga utifrån en faktisk försäljning där 

verkliga värdet kan verifieras. Revisorerna hävdar dock i likhet med Nordlund (2004) att i 

verkligheten är fastighetsmarknaden olika transparenta och det sker inte tillräckligt många 

transaktioner på alla delmarknader, vilket i sin tur försvårar denna metod. Enligt Nordlund (2004) 

finns det två olika metoder som vanligtvis tillämpas, nämligen ortprismetoder och 

avkastningskalkylbaserade metoder. I den sistnämnda inkluderas kassaflödesmetoder. Två av 

revisorerna nämner dock en ytterligare metod, vilken är produktionskostnadsmetoden. En av 

revisorerna menar att ortsprismetoden är grundmetoden, men att den är väldigt komplicerad eftersom 

den kräver en hel del statistiska underlag och att det kan förekomma en toppris och en bottenpris som 

gör prissättningen komplicerad. En annan revisor hävdar att ortsprismetoden inte är riktigt möjlig och 

resonerar enligt Nordlund (2004) och Sandell (2001) att problematiken ligger i att avgöra vilka 

fastigheter som är jämförbara. Fastigheter på samma ort som står bredvid varandra kan ha helt olika 

värden beroende på skick, utsikt, struktur, yta, hyreskontrakt och efterfrågan. En tredje revisor för 

resonemanget längre och menar istället att ortsprismetoden inte existerar i verkligheten. Revisorerna 

som nämner produktionskostnadsmetoden menar att metoden inte är bra då den egentligen inte säger 

något om fastighetens verkliga värde, eftersom det oftast överstiger kostnaderna. Nordlund (2003) 

hävdar att den vanligaste avvägningen sker mellan ortsprismetoden och kassaflödesmetoden medan 

en revisor hävdar att samtliga kombineras.  De tre övriga revisorerna är dock överens dels med 

varandra och dels med Nordlund (2004) om att den vanligaste metoden som tillämpas i praktiken är 

kassaflödesmetoder, vilket även bekräftas av de noterade fastighetsbolagens val. Problematiken med 

kassaflödesmetoden är att sätta en kalkylränta där även riskfaktorn är medräknad, vilket många 

gånger kan leda till fel resultat när det väl jämförs med verkligheten, sedan baseras modellen på 

nuvärdesberäkningar utifrån underliggande hyreskontrakt, driftkostnader och antagna framtida 

hyreskostnadsnivåer.  

 
Det råder vidare en del meningsskiljaktigheter bland revisorerna gällande om en kortare eller längre 

kassaflödesmodell är mer fördelaktigt. En revisor menar att det inte finns något som tyder på att en 

kortare eller längre kassaflödesmodell är bättre, utan det hela beror helt enkelt på vilken typ av 
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hyreskontrakt och avkastning som företaget baserar sina antaganden på. En annan revisor håller med 

och menar att det förekommer ytterst få skillnader mellan en kortare och längre kassaflödesmodell 

som i slutändan sällan har betydelse. En tredje revisor håller med om att det hela beror på kontraktet 

och verksamhetens karaktär och tydliggör sitt resonemang med ett exempel, där ett hotell får lägre 

värde jämfört med en kontorsfastighet, eftersom hotellverksamheten innebär större risk. Samtidigt 

menar revisorn att en kortare kassaflödesmodell allmänt sett innebär mindre risk och ökad 

trovärdighet. Den fjärde revisorn menar dock att en kortare kassaflödesmodell bör antas när det råder 

en ovisshet om framtida förutsättningar och utveckling, men att det är bättre med en längre 

kassaflödesmodell om det finns någon kännedom om den framtida utvecklingen. Detta kan tolkas 

som att det viktigaste är att tillämpa det som reflekterar verkligheten bäst, det vill säga de 

underliggande kontrakten och förutsättningarna. Samtliga revisorer är överens om att det föreligger 

en hel del osäkerhet i värderingarna, vilka är beroende av de underliggande parametrarna, nämligen 

hyresnivåer, driftkostnader, kalkylräntor. Persson och Nordlund (2003) framhåller studier som har 

visat att det förekommer en osäkerhetsintervall på +/- 10 procent, vilket två av revisorerna håller med 

om. Studien utförd av Adair et al (1996) motbevisar detta och säger att värdeförändringen är större än 

så, vilket även en av revisorerna i denna studie hävdar genom att indikera att osäkerhetsintervallet 

kan hamna runt +/- 25 procent.  I enlighet med Adair et al (1996) hävdas det även här att de 

underliggande faktorerna till osäkerheten vilar i den mängd antaganden och bedömningar som måste 

göras vid otillgänglig marknadspris.  

 

De noterade fastighetsbolagens val av värderingsunderlaget kassaflödesmodell kan förklaras med att 

det är bästa alternativet att tillämpa vid förekomsten av inaktiva marknader, vilket verkar vara fallet 

för förvaltningsfastigheter. Metoden är vidare nära relaterat till kärnverksamheten och enligt 

Nordlund (2004) kan den ge en rättvisande bild av likviditetsförhållandena över tiden om den 

tillämpas rätt. Fastighetsbolagens val av femåriga respektive tioåriga kassaflödesmetoder kan vidare 

utifrån legitimitetsteorin framlagt av Brown & Deegan (1998) vara en indikation på deras risktagande 

och kännedom om framtida förutsättningar. Härigenom visar de en strävan efter att tillämpa metoden 

på rätt sätt för att ge en så verklighetsnära bild som möjligt i redovisningen för att uppnå legitimitet. 

Det enhetliga valet kan vidare förklaras av institutionalisering enligt den reglerande pelaren som 

framhållits av DiMaggio & Powell (1991). Eftersom IAS 40 vägleder företagen vid valet av 

värderingsunderlag genom fyra olika steg, varav det första är försäljningspris, det andra är priset på 

liknande fastigheter, det tredje är andra delmarknader och det fjärde är kassaflödesmodeller, kan 

således företagen inte avvika från dessa hur som helst. Eftersom de tre första alternativen sällan är 

applicerbara hamnar företagen i kassaflödesmetoder som enda alternativ.    
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5.2 De onoterade fastighetsbolagen val  

5.2.1 Valet av värderingsprincip och de bakomliggande orsakerna 
Bland de onoterade fastighetsbolagen som har ingår i denna studie återfanns det endast fyra bolag 

som har valt att tillämpa internationella regelverk och därigenom IAS 40. Resterande sex bolag har 

valt att tillämpa svensk regelverk vid redovisningen av förvaltningsfastigheter, varav endast ett bolag 

har angivit i sina finansiella rapporter att de utgår från RR 24. De övriga fem bolagen har valt att 

tillämpa BFN och ÅRL. Härigenom kan det konstateras att inget enhetligt val har förekommit bland 

denna bolagsgrupp och institutionella teorins normativa pelare framställd av DiMaggio och Powell 

(1991) har inget förklaringsvärde i denna fråga. Eftersom de onoterade bolagen frivilligt får välja att 

tillämpa internationella regelverk kan beteendet hos de fyra onoterade bolag som har valt att följa i 

noterade fastighetsbolagens spår ej heller förklaras med institutionalisering enligt den reglerande 

pelaren framställt av DiMaggio och Powell (1991). Däremot kan dels den kulturkognitiva pelaren 

framfört av DiMaggio och Powell (1991) och dels legitimitetsteorin framlagt av Brown och Deegan 

(1998) förklara handlingssättet. Den förstnämnda kommer i uttryck genom att de onoterade bolagen, 

som genom sin storlek betraktas jämförbara med de noterade bolagen, hamnat i en osäker situation. 

De har vidare valt att övervinna denna osäkerhet genom att imitera de framgångsrika inom sin 

bransch, nämligen noterade bolagen. Enligt en av revisorerna ger detta handlingssätt en signal till 

marknaden om att dessa är seriösa, vilket kan förklaras med att legitimitet föreligger. Omgivningen, 

exempelvis kreditgivare och långivare kräver att även de onoterade bolagen redovisar verkligt värde. 

Visserligen menar tre av revisorerna att dessa förväntningar hade kunnat uppfyllas genom 

tillämpningen av RR 24 då informationen om verkligt värde lämnas i not, men med IAS 40 uppnås 

jämförbarhet med de noterade på en högre nivå och därigenom vinns mer respekt och legitimitet. De 

övriga onoterade bolagens avvikande från noterade bolag kan just förklaras med dels det förstnämnda 

resonemanget och dels med revisorernas överrenskomlighet om att endast de större bolagen drar nytta 

av jämförbarheten och övergången till IAS 40. De större bolagen kan nämligen ha en hel del 

marknadsnoterade lån och därför är det viktigt ur konkurrenssynvinkel att dessa blir jämförbara med 

noterade bolag för att banker vidare baserar sitt beslut på verkligt värde och kassaflöden. Dessutom 

påpekar en av revisorerna att onoterade bolag som inte har övergett det svenska redovisningssystemet 

må ändra sig inom den kommande framtiden. Eftersom övergångsfasen nyligen har trätt i kraft, kan 

en del bolag vara osäkra på internationella regelverkens effekter och utfall, vilket kan vara en god 

anledning till att invänta och inte fatta några förhastade beslut. En av revisorerna ser vidare ingen 

nytta med att onoterade bolag övergår till internationellt regelverk och IAS 40. I likhet med andra 

revisorer påpekar denne att ett byte av redovisningssystem är omtumlande och resurskrävande både i 
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tid och i pengar, varigenom kostnaderna överstiger fördelarna den frambringar, vilket kan vara en 

annan anledning till varför flera onoterade bolag har låtit bli att överge det svenska regelverket. 

 

Alla fyra onoterade bolag som har valt IAS 40 framför svenska regelverk har i sin tur i likhet med de 

noterade svenska fastighetsbolagen valt att tillämpa verkligt värde som värderingsprincip. Detta val 

kan visserligen förklaras med revisorernas förhållningssätt om att alternativet med 

komponentavskrivningar är för dålig. Den främsta förklaringen kan ändock ges utifrån dels 

institutionella teorins kulturkognitiva pelare framställd av DiMaggio och Powell (1991) och dels 

legitimitetsteorin framförd av Brown och Deegan (1998). Troligtvis hade de onoterade bolagen valt 

anskaffningsvärde med komponentavskrivningar om det hade varit så att de noterade bolagen hade 

tillämpat det. Detta kan konstateras eftersom onoterade bolagens primära syfte med valet av IAS 40 

och verkligt värde har varit att uppnå jämförbarheten i redovisningen med de framgångsrika bolagen, 

nämligen de noterade fastighetsbolagen. Genom att dessa onoterade bolag har imiterat de 

framgångsrika bolagens handlingssätt uppnår de legitimitet och respekt från omgivningen som består 

av bland annat kreditgivare och långivare.  

 
5.2.2 Valet av värderingsmän och de bakomliggande orsakerna  
Samtliga fyra bolag har låtit både interna och externa värderingsmän upprätta värderingarna, vilket 

även kan förklaras med dels institutionella teorins kulturkognitiva pelare framställd av DiMaggio och 

Powell (1991) och dels legitimitetsteorin framförd av Brown och Deegan (1998). Eftersom 

majoriteten av de noterade har ett sådant handlingssätt har även de onoterade bolagen valt att följa i 

samma spår för att vinna legitimitet. Även dessa bolag i likhet med majoriteten av de noterade 

bolagen drar fördelar av att kombinera både interna och externa värderingsmän. Förutom att de vinner 

legitimitet på grund av att de har valt som de noterade fastighetsbolagen, vinner de även kontroll och 

trovärdighet för det verkliga värdet som framställs, vilket bidrar till ytterligare respekt från 

omgivningen. 

 
5.2.3 Valet av värderingsunderlag och de bakomliggande orsakerna 
Tre av dessa fyra bolag har angivit att de har valt antingen femårig eller tioårig kassaflödesmodell. Ett 

av bolagen har endast nämnt att de använder hyresavtal som värderingsunderlag, vilket kan tolkas 

som att det är någon typ av avkastningsmodell som upprättas, eftersom även kassaflödesmodeller är 

baserade på hyreskontrakt. Dessa val kan återigen förklaras med dels institutionella teorins 

kulturkognitiva pelare framställd av DiMaggio och Powell (1991) och dels legitimitetsteorin framförd 

av Brown och Deegan (1998).  Valet av värderingsunderlag kan även förklaras av den reglerande 

pelaren framställd av DiMaggio & Powell (1999). Enligt revisorerna är kassaflödesmetoden det 
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vanligaste förekommande värderingsunderlag eftersom marknadspriser är svåra att fastställa på 

inaktiva fastighetsmarknader. Fastighetsbolagen är vidare begränsade av lagstiftningen till att endast 

tillämpa godkända metoder och kan inte avvika från vad standarden fastställt som lämpliga metoder. 

Bland de fyra metoderna som IAS 40 möjliggör har sålunda kassaflödesmetoder ansets vara det bästa 

alternativet att tillämpa, vilket förklarar fastighetsbolagens enhetliga val av kassaflödesmodeller.   

 

5.3 Redovisningens kvalitativa krav 

5.3.1 Redovisningens relevans 
 
För att redovisningen skall ha någon typ av värde för beslut måste den återspegla någon typ av 

verkligheten. Enligt samtliga revisorer kan sällan den sanerliga verkligheten uppnås helt och hållet i 

redovisningen när det gäller fastigheter. Däremot påpekar samtliga att verkligt värde trots sina brister 

är ett mer realitetsanpassad alternativ i rätt riktning än anskaffningsvärde och avskrivningar. I fallet 

med fastigheter menar revisorerna att det sistnämnda alternativet ger en förvrängd bild av de verkliga 

förhållandena som gäller. En av revisorerna tydliggör detta med ett exempel där ett flygplan och en 

fastighet jämförs. Flygplanets delar har verkligen ett bestämt livslängd medan fastigheten till större 

delen utgörs av stommen som i sin tur snarare ökar i värde och överstiger det ursprungliga 

anskaffningspriset 

 
Enligt Knutsson (050912) och IASB: s framework och SFAC No 2 återgivna av Hermann et al (2005) 

är informationen relevant då den kan minska osäkerheten kring ett aktuellt besluts följder samt då den 

underlättar utvärderingar av historiska händelser, bedömningar av aktuella förhållanden och 

skattningar om framtiden. Med andra ord innebär det att informationen måste vara aktuellt och 

användbar som underlag för framåtblickande och tillbakablickande prognoser. En av revisorerna 

menar att med verkligt värde blir redovisningen en lättare instrumentboll för att snarare titta bakåt än 

framåt. Detta synsätt avviker från det som Herman et al (2005) påstår gällande prognosrelevansen och 

förutsägelserna om framtida vinster. Revisorns ståndpunkt kan tolkas som att det råder en hel del 

svårigheter i att säga något om framtida värdeutvecklingen eftersom det dels förekommer 

osäkerhetsintervaller i värderingarna och dels att verkligt värde visar följsamhet med inflationen, 

vilket i sin tur försvårar prognostiseringar om den framtida utvecklingen. Bättre tillbakablickande 

prognoser kan däremot upprättas med verkligt värde än med anskaffningsvärde. Detta kan enligt 

Herman et al (2005) förklaras med att verkligt värde återspeglar det aktuella ekonomiska förhållandet 

för den gångna tiden bättre än vad anskaffningsvärde gör. Genom att övriga historiska förhållanden 

för marknadsutvecklingen även är allmänt kända, blir det därmed lättare att utvärdera gamla beslut 

och dra lärdom av det.   
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Samtliga revisorerna är eniga med Barlev & Haddad (2003) och menar att verkligt värde i helhet 

uppfyller kriteriet aktualitet bättre än vad anskaffningsvärde gör. De håller med om att 

anskaffningsvärde saknar relevans för aktuella beslut och framtida prognoser eftersom den är baserad 

på historisk data. Två av revisorerna för resonemanget till sin spets och menar att med 

anskaffningsvärde blir resultaträkningen och balansräkningen ointressanta. De menar att detta 

förhållande gäller speciellt när det rör sig om gamla bestånd som skrivs av. Anledningen är att de ger 

upphov till väldigt låga värden som inte alls är realitetsanpassade. I likhet med Barlev och Haddad 

(2003), Damant (2003) och Sandell (2001) uttrycker dessa revisorer att intressanta resultaträkningar 

och balansräkningar fås med fastigheternas verkliga värden. De menar att fastigheternas dolda värden 

synliggörs och informationen reflekterar en rättvisare bild av de verkliga ekonomiska förhållandena. 

Revisorerna är dock medvetna om att det förekommer felkällor i en marknadsvärderad balansräkning, 

men trots det menar de att verkligt värde ger en mer rättvisande bild av fastigheternas och bolagens 

värde vid en given redovisningstidpunkt, varigenom informationen blir mer användarvänlig och 

relevant för beslutsfattanden.  

 
Herman et al (2005) påpekar att aktualitet även innebär att informationen skall presenteras vid rätt 

tidpunkt och vara presentabel för den tid som beslutet skall fattas. Utifrån detta resonemang kan det 

konstateras att en av revisorerna har ifrågasätta aktualiteten av verkligt värde en aning. Revisorn 

håller visserligen med om att verkligt värde är ett mer aktuellt värde än anskaffningsvärde men menar 

att det verkliga värdet är hänförlig till den senaste genomförda värderingstidpunkten och den säger 

ingenting om värde förhållandena på fastigheten mellan två olika värderingstidpunkter. Utifrån detta 

kan verkligt värde tolkas vara till nackdel för relevansen då beslut fattas mellan två 

värderingstidpunkter. För att relevansen skall bevaras krävs det således att företagen kvartalsvis tar 

ställning till det verkliga värdet och kontrollerar om väsentliga faktorer har uppstått som kan ha 

orsakat värdeförändringar.  I de fall detta utförs kan aktualitet kriteriet anses vara uppfyllt med 

verkligt värde och relevansen bevaras. 

 
Sayther (2004) menar att verkligt värde är ett relevant mått i sig men på grund av att den är behäftad 

med alltför många bedömningar är den till nackdel för relevansen och bör därför inte införas i 

resultaträkningen.  En annan möjlig nackdel med införandet av verkligt värde i balansräkningen 

framhålls av revisorerna. Dessa påpekar att det svenska redovisningssystemet och skattesystemet är 

nominellt och ett införande av verkligt värde innebär ett införande av realvärdetänkande. Detta 

eftersom verkligt värde anpassas efter marknadsutvecklingen och inflationen, vilket även Nordlund 

(2004) har konstaterat. Nackdelen är dock att realvärdeökningar på tillgångssidan ej kompenseras 

med realvärdesänkningar på skuldsidan och uppskjutna skatter får ej diskonteras. Genom detta 



 72

uppkommer en haltande balansräkning och risken finns att informationen blir missvisande och 

relevansen avtar. Enligt en av revisorerna har det dock kommit ett utkast om att företagen skall få 

även marknadsvärdera sin skuldsida, men det är ingenting som är aktuellt för närvarande. Utifrån 

detta kan det konstateras att verkligt värde är bra för relevansen men kan bli bättre som alternativ för 

förvaltningsfastigheter när väl skuldsidan får värderas till verkligt värde. Eftersom det redan har 

uppkommit ett utkast berörande denna fråga kan problemet därmed väntas bli löst inom den närmaste 

framtiden.  

 
En av revisorerna för resonemanget vidare och håller med Nordlund & Persson (2004) om att 

traditionsenliga svenska redovisningsregler reflekterar det bakomliggande kassaflödet från 

verksamheten bättre. Revisorn menar att Sverige traditionellt sett har varit mer intresserad av 

avkastningsgraden än av värdeförändringar och att verkligt värde således borde hållas utanför 

resultaträkningen och anges i not. Genom detta skulle resultaträkningen bli fokuserad på 

avkastningen och obalans i redovisningen skulle förhindras. En annan revisor håller dock inte med 

om detta och menar att intressenterna är intresserade av värdeförändringarna. Slutsatsen kan dras att 

relevansen till stor del beror på vad som användaren förväntar sig att informationen skall återspegla. 

En annan revisor menar vidare att det är enhetliga redovisningsprinciper som ger upphov till relevant 

beslutsunderlag eftersom jämförelser mellan företagen underlättas. Utifrån detta kan det konstateras 

att noterade fastighetsbolagens redovisningsinformation blir mer relevant eftersom samtliga har valt 

att redovisa förvaltningsfastigheter enligt samma principer.  

 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att förvaltningsfastigheternas verkliga värden är mer aktuella 

värden att ha i redovisningen än anskaffningsvärden. Fastighetsföretagen har länge haft dolda 

värdeökningar som inte har synliggjorts och med verkligt värde lyfts dessa fram varigenom 

resultaträkningen och balansräkningen blir mer intressanta och användarvänliga för beslutsfattande. 

Redovisningen blir mer relevant både för tillbakablickande och framåtblickande prognoser. Dock 

väntas återföringsrelevansen gynnas mer än prognosrelevansen eftersom det är betydligt lättare att 

prognostisera på det förflutna än på den okända framtida värdeutvecklingen. Prognosrelevansen 

väntas ändå dra mer fördelar av verkligt värde än av anskaffningsvärde, vilket beror på att det 

förstnämnda lyfter fram fastigheternas och bolagets realitetsanpassade värden i redovisningen. 

Relevansen i noterade fastighetsbolagens redovisningsinformation kommer att gynnas mest då dessa 

har gjort enhetliga val som underlättar jämförelser. Relevansen beror även till stor del på användaren 

och dess förväntningar av informationen. Den kan dock tillfälligt påverkas negativt av att endast 

balansräkningens tillgångssida kan marknadsvärderas. Enligt ett utkast väntas dock även skuldsidan 

få marknadsvärderas varigenom obalansen i balansräkningen väntas upphöra och relevansen bevaras.    
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5.3.2 Redovisningens tillförlitlighet 
Samtliga revisorer håller med Barlev och Haddad (2003) om att verkligt värde reflekterar en mer 

korrekt bild av den ekonomiska verkligheten än vad anskaffningsvärde gör. Genom att fastigheternas 

verkliga värden och bolagets värde synliggörs uppfylls kravet på validitet till en viss del som 

Knutsson (2003) och Herman et al (2005) har redogjort för. Dock menar revisorerna i likhet med 

Barlev och Haddad (2003) att det förekommer en del svårigheter med fastställandet av det verkliga 

värdet, vilka kan vara skadligt för tillförlitlighetens andra aspekter som verifierbarhet, neutralitet och 

försiktighet.  

 

Persson och Nordlund (2003) redogör för två väsentliga problem gällande verkligt värde, dels 

osäkerhetsintervallet och dels konjunktursvängningarna. Dessa problem är även de som revisorerna 

främst berör. Även om verkligt värde anses reflektera en mer verklighetsnära bild är den fortfarande 

en utopi. Eftersom marknadsvärdet sällan är avläsbart från transaktioner på marknaden måste 

värderingsmetoder tillämpas. Det finns vidare ingen exakt tillförlitlig metod att utgå ifrån därmed 

finns det nästan aldrig ett exakt verkligt värde. Revisorerna håller således med Sandell (2001) och 

Sayther (2004) om att anskaffningsvärde uppfyller kravet verifierbarhet bättre eftersom den är 

hänförlig till en genomförd transaktion. Samtidigt menar dock revisorerna att anskaffningsvärde ej är 

fördelaktigt att ha i redovisningen eftersom den i längden ger upphov till snedvriden bild som i sig 

kan leda till minskad trovärdighet. Herman et al (2005) kritiserar påståendet att verkligt värde ej är 

verifierbart och menar att det inte gäller för alla typer av fastigheter. En av revisorerna tydliggör 

förhållandet genom att beröra transparenheten på olika delmarknader för olika fastigheter. 

Exempelvis kan fastigheter belägna inom Stockholmsområdet vara mer transparenta eftersom det sker 

förhållandevis mer förvärv. Härigenom kan verkligt värde för fastigheter belägna inom detta område 

lättare fastställas och kriteriet verifierbarhet kan uppfyllas, vilket gynnar tillförlitlighet. Av detta kan 

det således konstateras att verifierbarheten för verkligt värde beror mycket på mängden transaktioner 

som sker och är inte helt omöjligt att uppnå för verkligt värde. 

 

För framtagandet av verkligt värde använder fastighetsbolagen kassaflödesanalyser som hjälpmedel. 

Beräkningen handlar inte om något annat än uppskattningar och antaganden. Till exempel om en 

fastighet har en livslängd på 50 år med säkrade intäkter för tre år, innebär det att intäkterna för 

resterande 47 år är bara antaganden. De långsiktiga hyresnivåerna och vakansgraden är sällan 

säkerställda. Även om revisorerna tidigare har påpekat att det är oväsentligt om en femårig eller 

tioårig kassaflödesmetod tillämpas, kan det dock konstateras utifrån det ovannämnda att en kortare 

kassaflödesmodell är mer fördelaktigt för tillförlitligheten eftersom den innebär mindre antaganden.  
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Osäkerhetsintervallet är vidare en ofrånkomlig faktor och företagen kan komma fram till olika 

verkliga värden på grund av olika antaganden och bedömningar, vilket även Mallinsson och French 

(2000) har påpekat. Sayther (2004) menar vidare att osäkerheten i bedömningarna kan leda till att 

företagsledningen genom små förändringar kan åstadkomma stora effekter på resultatet, vilket i sin 

tur intressenter inte har någon möjlighet att kontrollera. Revisorerna håller med om att det inte är en 

lätt uppgift att avgöra vem som har rätt eller fel och att subjektivitet kan förekomma på grund av 

svårigheter i värderingsmetoderna. De menar i likhet med Levy och Schuck (2003) att subjektiviteten 

kan förekomma eftersom bolagen är intresserade av att redovisa så höga värden som möjligt för att 

driva upp aktievärdet. Samtidigt förhåller sig revisorerna till att subjektiva inte kan ta hur mycket 

utrymme som helst. I likhet med Levy & Schuck (2003) menar de att det kan oftast endast ske på 

marginalen, där värdet kan sättas motsvarande det högsta eller det lägsta inom accepterad intervall, 

vilket är +/- 10 procent. Revisorerna menar vidare att intressenterna är medvetna om det här och 

oftast förbiser värde variationer inom detta intervall. Risken för subjektivitet och felbedömning är 

således uppenbart, men företagen kan inte leka med siffror hur som helst. Detta kan vidare anses vara 

till nackdel för neutralitetsaspekten varigenom tillförlitligheten ej uppnås.  

 
I likhet med Mallinson och French (2000) menar revisorerna att det är viktigt med en öppen och 

transparent redovisning för att vinna trovärdighet. Det gäller att redogöra för de olika antaganden som 

görs gällande aktuella och långsiktiga hyresnivåer, vakansgrader, avkastningskrav, inflationen, 

räntan, vilka som utför beräkningarna och vilka metoder som har tillämpats.  Detta leder till ökad 

trovärdighet genom att misstankar om subjektiviteten elimineras. En revisor indikerar att företagen är 

bra på att lämna uppgifter om dem kortsiktiga vakansgraderna, hyresnivåerna och avkastningsgraden 

men inte om dem långsiktiga. Detta kan tolkas som en nackdel för, neutralitetsaspekterna och därmed 

tillförlitligheten, men eftersom revisorn ändå tror att intressenterna har bra inseende på dessa 

parametrar innebär det att de kan göra egna bedömningar och kontrollera företagsledningens 

handlingar. Revisorerna påpekar även att olika verkliga värden behöver nödvändigtvis inte vara 

kopplad till subjektivitet. Det hela kan bero på svårvärderade fastigheter och nischade fastigheter som 

har varierande värdeutvecklingar. Att värdeförändringarna är stora kan även bero på den reala 

anpassningen, vilket i sin tur får stora inslag på resultatet. Dessa är ytterligare anledningar till varför 

en transparent redovisning kan vinna trovärdighet.  

 
En av revisorerna menar vidare att tillförlitligheten är oberoende av om det är interna eller externa 

värderare som utför beräkningarna. De övriga revisorerna håller med om att interna värderingsmän 

oftast besitter bättre kompetens och kan själva genomföra bra värderingar men samtidigt indikerar de 

att det skulle kännas lite obehagligt att skriva på som revisor om inte en tredje part hade tittat på 
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värdena. Härigenom tycks revisorerna dela åsikt med Sandell (2001) om att externa värderingsmän är 

nödvändiga för objektivitet och kvalitetssäkring, vilket i sin tur innebär högre tillförlitlighet. Ingen av 

revisorerna påpekar direkt i likhet med Levy & Schuck (2003) att subjektivitet kan ske genom valet 

av värderingsmän, men eftersom de påpekar att trovärdigheten ökar då externa värderingsmän vid 

sidan om interna konsulteras, kan det tolkas som att risken för subjektivitet är större vid enbart 

användandet av interna värderingsmän. Revisorerna ser vidare på sin egen roll som väsentlig för 

tillförlitligheten. Genom delaktighet och en god kännedom om värdena på de ingående parametrarna 

kan kontroll upprätthållas vilket begränsar manipulationsmöjligheterna ytterligare, varigenom 

tillförlitlighet kan uppnås.  

 

På grund av de antaganden och bedömningar som förekommer kan olika företag komma fram till 

olika verkliga värden. Dessa kan lätt kopplas till subjektivitet om redovisningen inte är transparent. 

Enligt Mallinson & French (2000) kan en transparent redovisning vinna trovärdighet hos både 

värderingsmännen och metoderna. För en ökad tillförlitlighet gäller det således att företagen anger 

vilka förutsättningar de har utgått ifrån och hur de har kommit fram till en bästa bedömning. Det hela 

går ut på att skapa trovärdighet. Majoriteten av fastighetsbolagen har använt sig av både interna och 

externa värderingsmän, vilket ökar objektiviteten och trovärdigheten varigenom neutralitetskriteriet 

delvis anses uppfyllas. Referensvärden utgivna av olika värderingsinstitut är bra att använda 

varigenom de interna värderingarna kan kontrolleras. Det är vidare bra om värdering av beståndet 

sker kvartalsvis. En revisor påpekar att oftast sker inga utförliga omvärderingar kvartalsvis och om 

det gör det är det endast på 10–20 procent av beståndet. Sedan är det snarare förändringarna på 

marknaden som analyseras vid varje kvartal. Detta kan vara till nackdel för tillförlitligheten med 

tanke på spannet och osäkerheten som förekommer. Men samtidigt menar revisorerna att det är de 

grundläggande förutsättningarna som är viktiga att bedöma, om dessa inte har genomgått radikala 

förändringar kan värdet ändå vara trovärdigt. En annan revisor påpekar att värdeförändringar inom 

intervallet +/- 10 procent är vidare inget som tas upp, på grund av det normala osäkerhetsintervallet 

som förekommer. En kritisk granskning är dock det viktigaste. Värdena kan stämmas av med 

värderingsinstitutens värderingar och faktiska försäljningar som uppstår. Ett företag som gör en hel 

del reaförluster är ett tydligt tecken på att värdena i redovisningen har varit överskattade vilket då kan 

kopplas ihop med subjektivitet. Utifrån goda kontrollmöjligheter kan det konstateras att 

företagsledningen inte kan manipulera värdena hur som helst och att neutralitet kriteriet som 

Knutsson (2004) och Herman et al (2005) har redogjort för kan anses vara uppfyllt under 

förutsättning att redovisningen är transparent och öppen, det vill säga fullständig.  

 



 76

Försiktighetskriteriet som Knutsson (2004) och Herman et al (2005) vidare har redogjort för kan 

anses inte uppfyllas med en redovisning till verkligt värde på grund av osäkerhetsintervallerna. En av 

revisorerna menar att en osäkerhetsintervall på bara +/- 5 procent i fastighetsvärderingarna kan leda 

till stora variationer eftersom det rör sig om miljarder bestånd. Enligt revisorerna kan ej 

subjektiviteten på marginalen förhindras. Även detta indikerar att verkligt värde ej uppfyller 

försiktighetskravet, vilket återigen kan anses bero på bristen i tillförlitliga mätmetoder. En av 

revisorerna påpekar dock att det väsentliga är att företagen gör bästa bedömning. Detta kan tolkas 

som att det är lika fel att vara försiktig som att ge en förskönad bild av förvaltningsfastigheternas 

verkliga värde i redovisningen. En försiktig redovisning kan vidare uppfyllas bäst av 

anskaffningsvärde med avskrivningar, men eftersom revisorerna är överens om att denna metod inte 

ger en rätt bild, kan det även anses att försiktighet i denna mening leder till minskad tillförlitlighet.  

 

5.3.3 Redovisningens jämförbarhet 
Alla noterade fastighetsbolagen har valt att redovisa sina förvaltningsfastigheter till verkligt värde 

vilket leder till en ökad jämförbarhet bland de svenska noterade fastighetsbolagen. De onoterade 

fastighetsbolagen som har valt att tillämpa IAS/IFRS regelverk är framförallt de som tillhör den 

större kategorin. Härigenom vinner även dessa bolag jämförbarhet med de noterade bolagen. För 

dessa onoterade bolag är jämförbarhetsaspekterna mest relevanta för att tillgodose kreditgivares och 

långivares behov av information, vilket är verkligt värde.  Knutsson (2004) och Herman et al (2005) 

redogör för jämförbarhetsaspekten och menar att den uppnås genom att företag tillämpar likformiga 

redovisningsprinciper kontinuerligt över åren, vilket innebär att de bör utgå från samma mätmetoder, 

postklassificeringar och uppställningar. Revisorerna håller med om detta men menar att 

fastighetsbolagen sedan tidigare har varit lite egna och utgått från olika uppställningar av 

resultaträkningen, vilket är till nackdel för jämförbarheten. För att denna jämförbarhet skall 

upprätthållas krävs det således att de tillhör en branschstandard med en enhetlig resultaträkning. 

Vidare krävs det att de redovisar tydlig resultatet från verksamheten och värdeförändringarna på 

liknande sätt.  

 

Revisorerna framhåller liksom Sayther (2004) att bedömningarnas art och mängd kan vara till 

nackdel för jämförbarheten eftersom det kan bli besvärligt att avgöra om dessa värderingar har gjorts 

på likartade sätt. En av revisorerna menar dock att det är oväsentligt eftersom samtliga utgår från 

samman osäkerhetsmarginaler. En annan revisor menar att jämförbarheten försvåras på grund av den 

eftersläpning som finns, vilket även Persson och Nordlund (2003) har redogjort för. Trögheten i 

reaktionerna när en värdeförändring uppstår är inte ovanligt. En del företag kan reagera på 

värdeförändringarna snabbt medan andra tar lite längre tid på sig. Genom detta kan jämförbarheten 
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missgynnas. En annan revisor påpekar dock att verkligt värde är bättre för jämförbarheten än 

anskaffningsvärde trots bedömningarnas art. Vid tillämpningen av anskaffningsvärde kan två olika 

fastigheter ha helt skilda verkliga värden men ändå ha samma anskaffningsvärden i balansräkningen. 

Med verkligt värde kommer varje enskild fastighets verkliga värde fram vilket är bättre 

förutsättningar för jämförbarheten.  

 
De utländska investerarna är mer intresserade av värdeutvecklingen på fastigheterna och inte av 

avkastningskravet. Därmed blir de svenska fastighetsbolagen som tillämpar IAS 40 även mer 

jämförbara internationellt. Enligt Herman et al (2005) borde IASB istället utkräva än att tillåta en 

redovisning till verkligt värde, eftersom det annars kan leda till att företagen väljer olika alternativ 

varigenom jämförbarheten försämras. Detta anses dock inte vara så väsentligt när det gäller svenska 

fastighetsbolagen, vilket kan förklaras utifrån både institutionalisering enligt den normativa pelaren 

framställt av DiMaggio och Powell (1991) och legitimitet teorin framställt av Brown och Deegan 

(1998). De noterade fasighetsbolagen har gemensamt utifrån det professionella nätverket kommit 

fram till vad som skall tillämpas, nämligen verkligt värde. Ingen av de noterade bolagen har avvikit 

från detta vilket i sin tur kan förklaras med att de förväntas handla likartade, för att vinna legitimitet. 

Företagen har förmodligen god kännedom om att marknaden och intressenterna inte skulle uppskatta 

om det hade förekommit en mixtur av olika redovisningssätt för förvaltningsfastigheter bland 

fastighetsbolagen eftersom jämförbarheten annars skulle missgynnas.  

 

Enligt Barlev och Haddad (2003) kan jämförbarheten öka mer dels då företagen följer likartade 

uppsättningar av regler, och dels då transparentheten ökar. Revisorerna håller med och menar desto 

mer information som lämnas kan intressenterna utifrån det göra goda bedömningar och jämförelser 

mellan olika bolag. I de fall verkligt värde för förvaltningsfastigheter redovisas till olika värden kan 

intressenterna utifrån mängden information avgöra orsakerna till dessa avvikelser och sedan grunda 

sina beslut därefter. En annan förutsättning för bevarad jämförbarhet är att företagen fortsättningsvis 

tillämpar verkligt värde och ej övergår till anskaffningsvärde med komponentavskrivningar. En av 

revisorerna menar dock att en övergång troligen ej inträffar.  

 

Utifrån revisorernas perspektiv och fastighetsbolagens val kan det konstateras att jämförbarheten 

mellan de svenska noterade fastighetsbolagen kommer att öka. Även jämförbarheten över tiden för ett 

och samma företag gynnas då förmodligen ingen kommer att byter redovisningssätt. Bland de 

onoterade företagen kommer dock jämförbarheten att missgynnas då det har skett varierade va av 

regelverk bland denna grupp. Möjligheten finns dock att jämförbarheten även för denna grupp gynnas 

i framtiden under förutsättning att flera väljer att redovisa enligt IAS/IFRS reglerna. 
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5.3.4 Redovisningens begriplighet 
Richard (2004) och Sayther (2004) menar att begripligheten kan komma att hotas med verkligt värde. 

Då verkligt värde är kopplad med komplexa bedömningar och antaganden, kan siffrorna endast leda 

till förvirring hos användaren, varigenom kontrollen av företagsledningens handlingssätt kan 

försämras. En av revisorerna håller med om att verkligt värde i resultaträkningen kan leda till 

vilseledning och anser att lösningen med notsystem därför vore ett bättre alternativ under 

förutsättning att siffrorna omarbetas. Enligt de övriga revisorerna är verkligt värde är en bättre 

beskrivning av företagets verkliga ekonomiska förhållanden. De menar således att begripligheten 

ökar med verkligt värde och håller med Nordlund (2004) om att det är ett mindre komplicerad 

alternativ jämfört med anskaffningsvärde och komponentavskrivningar. Samtidigt menar Herman et 

al (2005) och Eccles och Holt (2005) att komplex information ej bör utelämnas och att det ställs krav 

på investeraren att skaffa sig erforderlig kunskap för att förstå informationen, vilket även tre av 

revisorerna framhäver och menar att branscherfarenhet och kompetens är det viktigaste. En av 

revisorerna framhåller att seriösa investerare inte kommer att ha några som helst problem med detta 

och inte heller analytiker. Informationen kan dock verka lite rörigt i betraktarens ögon vid 

övergångsfasen men för övrigt kan slutsatsen dras att begripligheten kommer att öka med verkligt 

värde. Under förutsättning att redovisningen är transparent och att investerare såväl som företag 

utbildar sig samt att företagen utgår från en gemensam uppställning kan begripligheten öka mer med 

tiden.  

 

5.3.5 Avvägning mellan de kvalitativa egenskaperna  
Enligt den forskning som berörs inom den teoretiska referensramen bör en balans uppnås mellan 

samtliga kvalitativa krav men i vissa situationer kan dock dessa hamna i kläm med varandra. Det 

finns olika uppfattningar om vilka av de kvalitativa kraven som då är viktigast att redovisningen 

upprätthåller. Enligt Smith (1996) bör relevansen och tillförlitligheten bevaras framför 

jämförbarheten och begripligheten. Enligt Eccles och Holt (2005) kan dock relevansen och 

tillförlitligheten hamna i konflikt, varigenom relevansen då bör övervägas.  Utifrån analysen av de 

kvalitativa egenskaperna vid redovisningen av förvaltningsfastigheter i svenska bolag kan dock 

slutsatsen dras att relevansen övervinner de övriga kraven. Den gynnas mest av verkligt värde medan 

tillförlitligheten gynnas minst. Jämförbarheten och begripligheten bedöms även gynnas till en viss 

grad för närvarande. Dessa två sistnämnda kraven kommer dock att gynnas mer med tiden under 

vissa förutsättningar, nämligen att alla fastighetsbolagen utgår från en gemensam resultaträkning, 

med lika uppställningar och postklassificeringar, ökad transparenthet i redovisningen och utbildning 

hos företag som intressenter.   

 



 79

6. Resultat 
Syftet med studien var att, efter implementeringen av internationellt regelverk, undersöka vilka val 

noterade respektive onoterade fastighetsbolag har gjort vid redovisningen av förvaltningsfastigheter 

gällande värderingsprincip, värderingsmän och värderingsunderlag. Utifrån detta har sedan de 

bakomliggande orsakerna till dessa val samt effekterna på redovisningsinformationens kvalitativa 

egenskaper undersökts med utgångspunkt från oberoende kunniga revisorers perspektiv. Resultat som 

har framkommit ur empirin har redovisats nedan i punktform. 

   
Samtliga tolv börsnoterade fastighetsbolag har valt värderingsprincipen verkligt värde. 

• Enligt revisorerna har fastighetsbolagen gemensamt valt verkligt värde framför anskaffningsvärde 

och komponentavskrivningar dels beroende på att det sistnämnda alternativet ställer näst intill 

omöjliga krav samt dels beroende på att IAS 40 tar i anspråk att verkligt värde bör föredras.  

 
Tio av de börsnoterade fastighetsbolagen har valt att använda sig av både interna och externa 

värderingsmän. Två bolag har avvikit från detta varav den ena har använt sig av endast interna och 

den andra av endast externa värderingsmän. 

• Enligt Revisorerna har majoriteten valt både interna och externa värderingsmän för att både vinna 

kontroll över värderingarna och trovärdighet. De två bolag som har valt att avvika kan istället ha 

imiterat tidigare förekomna handlingssätt inom företaget.  

 
Som värderingsunderlag har samtliga noterade fastighetsbolag tillämpat nuvärdesberäkningar utifrån 

antingen femårig eller tioårig kassaflödesmodell. 

•  Revisorerna menar att det enhetliga valet av kassaflödesmodeller som värderingsunderlag beror på 

att det utifrån regelverket är enda bästa alternativet att tillämpa vid avsaknaden av avläsbara 

marknadspriser. Visserligen förekommer det ytterst få skillnader mellan en femårig och en tioårig 

kassaflödesmodell men fastighetsbolagens respektive val kan dock förklaras vara en indikation på 

deras strävan att tillämpa metoden rätt utifrån deras risktagande och kännedom om framtida 

förutsättningar.  

 

Bland de tio onoterade fastighetsbolagen har sex bolag valt att tillämpa svenskt regelverk, varav 

endast ett bolag har angivit att de utgår från RR 24 vid redovisningen av förvaltningsfastigheter. De 

övriga fem bolagen har istället tillämpat BFN och ÅRL. Endast fyra onoterade bolag har valt att 

tillämpa internationellt regelverk och därigenom IAS 40. Dessa har i sin tur valt verkligt värde som 

värderingsprincip och låtit både interna och externa värderingsmän utföra värderingarna. Som 

värderingsunderlag har majoriteten angivit att de har tillämpat kassaflödesmetoder. 
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• Revisorerna menar att de bolag som har valt svenskt regelverk har gjort det dels på grund av 

reservation och försiktighet som gör att de inväntar för att studera standardens effekter och dels på 

grund av att ett byte av redovisningssystem är omtumlande och kostsam som ej är fördelaktigt för 

de onoterade bolagen. De fyra onoterade bolagens val av IAS 40 indikerar att dessa på grund av sin 

storlek betraktar sig själva mer jämförbara med noterade bolag. Genom sina val förmedlar de en 

seriös bild till marknaden och vinner därmed legitimitet.  

 
Gällande effekterna av fastighetsbolagens redovisningsval på redovisningsinformationens kvalitativa 

egenskaper, relevans, tillförlitlighet, jämförbarhet och begriplighet kan det utifrån denna studie 

konstateras att relevansen gynnas mest medan tillförlitligheten gynnas minst. Det finns även goda 

förutsättningar till att jämförbarheten och begripligheten gynnas mer med tiden.    

 
• Med verkligt värde, som är ett aktuellt värde, blir resultat- och balansräkningen mer intressanta och 

realitetsanpassade eftersom fastighetsföretagens dolda värdeökningar lyfts fram i redovisningen. 

Informationen blir mer användarvänliga för både tillbakablickande samt framåtblickande 

prognoser, varav det förstnämnda gynnas mest. Detta bidrar till att informationens relevans ökar. 

  
• Med verkligt värde uppfylls kriteriet validitet eftersom fastigheternas värde och bolagets värde 

synliggörs. Till en viss del uppfylls även kravet neutralitet då fastighetsbolagen har använt sig av 

både interna och externa värderingsmän. Trots detta är dock verkligt värde en utopi osäkerheten i 

marknadsvärderingen är hög varigenom kravet på verifierbarhet och försiktighet åsidosätts. 

Tillförlitligheten har således bedömts hamnat i konflikt där den både ansetts öka och minska.   

 
• Jämförbarheten mellan svenska noterade fastighetsbolag och de fyra onoterade fastighetsbolagen 

som har valt IAS 40 kommer att gynnas mest då dessa har gjort likformiga val. Dessa bolags 

jämförbarhet gentemot utländska företag som har gjort liknande val kommer även att gynnas. 

Jämförbarheten kan dock förbättras med tiden under förutsättningarna att redovisningsprinciperna 

tillämpas kontinuerligt över åren och att fastighetsbolagen hittar en gemensam uppställning av 

resultaträkning att utgå ifrån.  

  
• I jämförelse med anskaffningsvärde och komponentavskrivningarna kommer verkligt värde att leda 

till ökad begriplighet. Det finns dock en risk att begripligheten initialt försämras något vid 

övergångsfasen, men anses ändå öka med tiden. Seriösa investerare och analytiker anses dock inte 

ha några större problem med detta. Genom ökad transparenhet och ökad kunskap finns det goda 

förutsättningar till att denna kvalitativa egenskap gynnas mer med tiden.  
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7. Slutsatser 
De frågeställningar som tidigt väcktes utifrån berörda problem i denna studie var följande:  

• Förekommer det någon enhetlig redovisning av förvaltningsfastigheter bland noterade 

respektive onoterade fastighetsbolag gällande valet av värderingsprincip, värderingsmän och 

värderingsunderlag? Har en branschpraxis uppkommit?  

• Hurdan har kvaliteten av fastighetsbranschens redovisningsinformation påverkats av 

övergången till IAS 40 och framförallt av införandet av verkligt värde i redovisningen?  

  
Med hjälp av empirin och det teoretiska underlaget i denna studie kan slutsatsen dras att en 

branschpraxis har förekommit bland noterade svenska fastighetsbolag då de har gjort enhetliga val 

vid redovisningen av förvaltningsfastigheter gällande värderingsprincip, värderingsmän och 

värderingsunderlag. Institutionaliseringens reglerande, normativa och kulturkognitiva pelare och 

legitimitetsteorin har stora förklaringsvärden till samtliga val.  

 
Med hjälp av institutionella teorins normativa pelare kan slutsatsen dras att börsnoterade 

fastighetsbolag genom samarbete och övervägning inom det professionella nätverket har valt 

värderingsprincipen verkligt värde framförallt på grund av att alternativet med anskaffningsvärde och 

komponentavskrivningar är för krävande och komplicerat. Då verkligt värde betonas som 

huvudprincip av IAS 40 kan slutsatsen dras att det enhetliga valet även påverkats av att metoden 

uppfattas som den gällande normen av omgivningen. Företagen agerar således i strävan efter att 

uppnå legitimitet och respekt. Även den institutionella teorins kulturkognitiva pelare har ett högt 

förklaringsvärde. Genom att företagen sedan tidigare har arbeta med verkligt värde i notsystem kan 

slutsatsen dras att de sedan tidigare har känt till metodens fördelar, som i sin tur bidragit till valet.  

 
Institutionella teorins normativa pelare kan användas till att förklara majoritetens val av både interna 

och externa värderingsmän. Slutsatsen kan dras att börsbolagen, utifrån liknande värderingar och 

normer, har gjort enhetliga val. Med hjälp av legitimitetsteorin kan slutsatsen dras att användandet av 

kombinationen interna och externa värderingsmän har gjorts i mån om att vinna legitimitet och det 

bästa av två världar. Med interna värderingsmän får företagen kontroll över värderingarna och 

markerar tydligt att de förlitar sig på att dessa utför bättre värderingar. Genom användandet av 

oberoende externa värderingsmän vinner företagen trovärdighet och respekt då de markerar att inget 

ägarintresse förekommer. Av de två bolag som har avvikit från majoriteten, har ena endast använt sig 

av interna värderingsmän medan den andra har använt sig av endast externa. I första fallet har vikten 

av kontroll betonats medan i andra fallet har betydelsen av oberoende varit dominerande. Med hjälp 

av institutionella teorins kulturkognitiva pelare kan dessa två bolags val även förklaras med att de har 

imiterat tidigare handlingssätt som har visats sig fungera bra.  
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Institutionella teorins reglerande pelare kan användas till att förklara fastighetsbolagens enhetliga val 

av kassaflödesmodeller. IAS 40 vägleder företagen vid valet av värderingsunderlag genom fyra olika 

steg, varav det första är försäljningspris, det andra är priset på liknande fastigheter, det tredje är andra 

delmarknader och det fjärde är kassaflödesmodeller. Företagen kan således inte avvika från dessa hur 

som helst. De tre första alternativen är sällan applicerbara när det rör sig om förvaltningsfastigheter 

på grund av det inte görs tillräckligt med jämförbara fastighetsförvärv. Slutsatsen blir att företagen 

hamnar i kassaflödesmetoder som enda accepterande alternativ. Metoden är nära relaterad till 

företagens kärnverksamhet och kan ge en rättvisande bild av likviditetsförhållandena över tiden om 

den tillämpas rätt. Brister med kassaflödesmodeller är dock att dessa är baserade på antaganden om 

framtida avkastningsnivåer, hyresnivåer och driftkostnader. Bedömningarnas art resulterar i 

osäkerhetsintervaller i värderingarna som kan ligga mellan +/- 10 – 25 procent. Det förekommer 

vidare ytterst få skillnader mellan en kortare och längre kassaflödesmodell som i slutändan sällan har 

betydelse. Med hjälp av legitimitetsteorin kan dock slutsatsen dras att fastighetsbolagens val av 

femårig respektive tioårig kassaflödesmodell är en indikation på deras risktagande och kännedom om 

framtida förutsättningar varigenom företagen visar en strävan efter att tillämpa metoden rätt i syfte att 

uppnå legitimitet. 

 
Majoriteten av de onoterade bolagen som har ingått i denna studie har valt att fortsättningsvis 

tillämpa svensk regelverk, varav ÅRL och BFN är de mest förekommande. Endast fyra bolag har valt 

att tillämpa IAS 40. För de onoterade bolagens handlingssätt som grupp är den institutionella teorins 

och legitimitetsteorins förklaringsgrad låg och slutsatsen dras att det varken har förekommit en 

branschpraxis eller ett enhetligt samarbete mellan dessa bolag. Den institutionella teorins 

kulturkognitiva pelare och legitimitetsteorin har däremot bra förklaringsvärde för de fyra onoterade 

bolagen som har valt IAS 40. Slutsatsen dras att dessa bolag, på grund av frivilligt val mellan olika 

regelverk, har hamnat i osäkerhet. De fyra bolagen kan delvis på grund av sin storlek och 

marknadsnoterade lån, ha valt att övervinna osäkerheten genom att imitera de framgångsrika inom sin 

bransch, nämligen de noterade bolagen. Denna slutsats styrkas även av att samtliga, i likhet med de 

noterade bolagen, har valt värderingsprincipen verkligt värde, interna och externa värderingsmän och 

värderingsunderlaget kassaflödesmodeller. Troligtvis hade de valt annorlunda om noterade bolag 

hade gjort det. Genom denna imitation uppnår de fyra bolagen jämförbarhet på en högre nivå och 

vinner legitimitet och respekt från omgivningen som består bland annat av kreditgivare och långivare. 

Beträffande de övriga onoterade bolagens val kan slutsatsen dras att det dels finns en reservation och 

försiktighet som gör att de inväntar för att studera standardens effekter och dels att ett byte av 

redovisningssystem är omtumlande och resurskrävande både i tid och i pengar, varigenom 

kostnaderna överstiger fördelarna. Slutsatsen kan även dras att utökade valmöjligheter enligt IAS 40 
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har lett till att svenska fastighetsbolagens koncernredovisningar i helhet blivit en blandning av 

verkliga värden och anskaffningsvärden.  

 
Utifrån denna studie, där effekterna av IAS 40 på redovisningsinformationens kvalitativa egenskaper 

har analyserats, kan slutsatserna bäst beskrivas med Figur 5. 

 
• RELEVANS 

• TILLFÖRLITLIGHET 

• JÄMFÖRBARHET 

• BEGRIPLIGHETEN 

 
Figur 5: Källa Egen modell utifrån empiri och analys i denna studie 

 
Enligt denna studie är övergången till IAS 40 och verkligt värde gynnsam för tre av de fyra 

kvalitativa egenskaperna, nämligen relevansen, jämförbarheten och begripligheten. Detta innebär att 

kvaliteten av fastighetsbranschens redovisningsinformation i helhet blir bättre av IAS 40 och verkligt 

värde. Relevansen främjas mest medan tillförlitligheten är den egenskap som gagnas minst.  

 
Verkligt värde som är ett mer aktuellt värde än anskaffningsvärde, lyfter fram fastigheternas dolda 

värdeökningar. Redovisningsinformationen återspeglar då en bättre bild av både fastigheternas och 

bolagets värde. Resultaträkningen och balansräkningen blir mer intressanta och användarvänliga för 

beslutsfattanden. Utifrån detta kan slutsatsen dras att relevansen ökar med verkligt värde eftersom 

informationen blir mer användbar för både tillbakablickande och framåtblickande prognoser. 

Bedömningarna om fastigheternas framtida värdeutveckling försvåras dock något på grund av 

osäkerhetsintervaller i värderingarna och det faktum att verkligt värde följer inflationen. 

Prognosrelevansen gynnas således inte i samma utsträckning som tillbakablickande prognoser gör. 

För att relevansen skall bevaras krävs det en transparent redovisning och att företagen kvartalsvis tar 

ställning till det värdet och kontrollerar om väsentliga händelser har inträffat som kan ha orsakat 

värdeförändringar. En möjlig nackdel med verkligt värde i balansräkningen är att realvärdeökningar 

på tillgångssidan inte kompenseras med realvärdesänkningar på skuldsidan och uppskjutna skatter får 

ej diskonteras. Genom detta blir balansräkning haltande, varigenom informationen kan bli 

missvisande och relevansen kan avta. Det har dock kommit ett utkast om att företagen även skall få 

marknadsvärdera sin skuldsida. När detta utkast tas i anspråk kan relevansen bevaras ytterligare. 

Utifrån studien har inga konkreta slutsatser kunnat dras berörande hur tillförlitligheten kommer att 

påverkas i framtiden. För närvarande kan det dock konstateras att tillförlitlighetsaspekten har hamnat 

Fastighetsbolagens val  
 
– Verkligt värde 
– Interna och externa    
   värderingsmän 
– Kassaflödesmodeller 
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i kläm där den både bedömts öka och minska. Med verkligt värde uppfylls kriteriet validitet eftersom 

fastigheternas värde och bolagets värde lyfts fram. Till en viss del uppfylls även kravet neutralitet då 

fastighetsbolagen har använt sig av både interna och externa värderingsmän. Trots detta är dock 

osäkerheten i marknadsvärderingen hög på grund av bristande värderingsmodeller, varigenom kravet 

på verifierbarhet, neutralitet och försiktighet i stort sett åsidosätts. Detta försvårar i sin tur kontrollen 

av vem som har rätt eller fel och subjektivitet kan ej förhindras på marginalen, vilket i sin tur är 

skadligt för tillförlitligheten.  För att tillförlitligheten skall öka mer i framtiden krävs det mer 

transparenta och öppna redovisningar. Företagen måste vinna trovärdighet genom att ange tydliga 

redogörelserna för de olika antaganden som görs gällande aktuella och långsiktiga hyresnivåer, 

vakansgrader, avkastningskrav, vilka som utför beräkningarna samt vilka metoder som har tillämpats.   

 
Slutsatsen kan dras att jämförbarheten mellan alla svenska börsnoterade fastighetsbolag och de fyra 

onoterade fastighetsbolagen som har följt IAS 40 kommer att öka då samtliga har valt likformigt 

gällande redovisningen av förvaltningsfastigheter och utgår från gemensamma antaganden och 

osäkerhetsintervaller. Dessa bolags jämförbarhet gentemot utländska företag som redovisar på samma 

sätt kommer även att öka. Däremot blir inte jämförbarheten lika fördelaktigt bland de onoterade 

bolagen då dessa har valt skilda regelverk Jämförbarheten mellan enbart de svenska 

fastighetsbolagen, börsnoterade som icke börsonoterade, kommer således ej förbättras. 

Jämförbarheten kan försvåras något på grund av den eftersläpning som finns med verkligt värde med 

metoden anses ändå leda till bättre jämförbarhet än vad anskaffningsvärde gör eftersom fastigheternas 

riktiga värden kommer fram. Med anskaffningsvärde försvåras jämförbarheten mellan två bolags 

fastighetsbestånd, då fastigheterna troligtvis är anskaffade vid olika tidpunkter med olika 

anskaffningsvärden. Jämförbarheten kan öka mer med tiden om likformiga redovisningsprinciper 

tillämpas av fastighetsbolagen kontinuerligt över åren och om de hittar en gemensam uppställning av 

resultaträkning att utgå ifrån. Jämförbarheten gynnas även av mer information i form av 

tilläggsupplysningar, varigenom intressenterna kan göra bättre jämförelser mellan olika bolag. 

 
Slutsatsen kan dras att begripligheten initialt kan försämras något vid övergångsfasen till IAS 40 men 

att den kommer att öka med tiden. Jämfört med anskaffningsvärde och de komplicerade 

komponentavskrivningarna kommer verkligt värde leda till ökad begriplighet. Överlag beror 

begripligheten på redovisningens transparenthet och den branscherfarenhet och kunskap som 

användaren har för att tolka informationen. Det nya regelverket ställer krav på mer 

tilläggsupplysningar men samtidigt förutsätts det att användaren skaffar sig ny kunskap för ökad 

förståelse. Seriösa investerare och analytiker anses dock inte ha några större problem med detta. 
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8. Förslag till vidare forskning 
 
Under arbetets gång har en del intressanta frågor dykt upp som på grund av tids och resurs 

begränsningar inte kunnat beröras ingående i denna undersökning. Istället har dessa angetts här som 

förslag till forskningsfrågor för kommande studier inom detta ämne.  

 

En intressant problematik berör skattehänseendet och skuldsidan som i skrivandets stund inte har 

kunnat marknadsvärderas. Det vore därmed intressant att i framtiden undersöka konsekvenserna av 

detta i samband med införandet av IAS 40. När nya skatteregler träder i kraft vore det intressant att 

undersöka dess effekter på redovisningen. 

 

Vidare vore det intressant att om några år utifrån en kvantitativ studie undersöka hur företagens val 

har fortskridit, om de har övergett verkligt värde eller inte och hur de kvalitativa egenskaperna kan ha 

påverkats utifrån intressenternas perspektiv.    
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9. Kritisk granskning 

9.1 Validitet 
Validitet visar i vilken utsträckning insamlad data och använd metod avspeglar verkligheten. God 

validitet kan uppnås genom att undersökningsmaterialet insamlas via metodtriangulering, samt att det 

hålls inom ramen för syftet (Denscombe, 2000). Validiteten för denna undersökning har ansetts vara 

relativ hög. Utifrån studiens problemområde och syfte gjordes noggranna litteraturstudier. Med ett 

kritiskt förhållningssätt där relevans och aktualitet betonades, valdes därefter relevanta 

forskningsrapporter för att grunda det teoretiska ramverket. Eftersom sekundärdata i undersökningens 

fas ett utgjordes av företagens finansiella koncernrapporter, kunde valen av värderingsprincip, 

värderingsmän och värderingsunderlag objektivt bearbetats fram av författarna. Dessa utgjorde 

tillsammans med det teoretiska ramverket grunden för utformningen av intervjufrågorna. För att 

studiens mätinstrument skulle vara effektivt valdes semistrukturerade frågor. Genom detta fick 

samtliga respondenterna samma grund att utgå ifrån för att sedan motivera sina svar. På så sätt 

skapades värdefull information för uppsatsens syfte. Respondenterna bestod av fyra revisorer, vilka 

valdes med utgångspunkt från att de är kunniga inom det aktuella ämnet med en oberoende ställning. 

De bedömdes kunna tillföra opartiskt relevant material till studien, berörande de bakomliggande 

orsakerna till fastighetsbolagens val och effekterna på redovisningens kvalitativa egenskaper.  

 
Det har även funnits aspekter som kan ha varit till nackdel för validiteten. En aspekt berör bortfallen 

av fyra revisorer. Genom dessa bortfall förlorades en mängd information, varigenom resultatet 

berörande orsakerna till fastighetsbolagens redovisningsval och effekterna på de kvalitativa 

egenskaperna kunde ha blivit annorlunda. En annan aspekt som kan ha varit negativ för validiteten 

berör intervjuernas art. I kvalitativa undersökningar kan ej riktigheten och trovärdigheten i 

respondenternas svar kontrolleras. Dessa kan på grund av olika orsaker medvetet eller undermedvetet 

skildra sina svar på ett sådant sätt som de tror är önskvärt av forskarna. En tredje aspekt som kan ha 

varit negativ för validiteten berör dels analysen av det empiriska materialet och dels de skriftliga 

källorna som det teoretiska ramverket byggdes på. Forskarna kan vid tolkningen av det empiriska 

materialet och de skriftliga källorna, omedvetet ha påverkats av sin sociala bakgrund och sina 

värderingar, vilket kan ha resulterat i omedvetet subjektivitet.  

9.2 Reliabilitet 
Reliabilitet mäter tillförlitlighet i studien. Forskarna skall kunna upprepa undersökningen flera gånger 

och uppnå samma resultat. Jämförelse med tidigare studier kan vara ett bra sätt att mäta reliabiliteten 

på (Denscombe, 2000). På grund av bekvämlighetsurvalet av revisorer samt den kvalitativa 

undersökningens karaktär har reliabiliteten i denna studie varit tämligen låg. På grund av att individer 
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får nya erfarenheter och nya värderingar kan deras uppfattning ändras med tiden. Därmed finns det 

inga garantier till att en liknande undersökning i framtiden leder till samma resultat gällande 

revisorernas uttalanden. Vid kvalitativa undersökningar där intervjuer används som metod 

förekommer det en oundviklig grad av subjektivitet hos forskarna vid tolkningen av det insamlade 

materialet. Detta beror på att forskarna kan registrera och uppfatta respondenternas svar på olika sätt. 

Trots att likartade frågor har ställts till samtliga intervjupersoner i denna studie skiftade dock svaren i 

karaktär. Respondenternas uttalanden kan ha präglats av viss subjektivitet i bedömningarna, vilket har 

resulterat i att svaren blivit olika. Detta har i sin tur resulterat i låg reliabilitet. Respondenternas 

samtliga uttalanden har dock stärkts av vedertagna teorier, vilket har gynnat reliabiliteten till en viss 

del. Tre av fyra intervjuer genomfördes via personliga möten medan en på grund av tidsbrist hos 

respondenten genomfördes via telefon. Vid det sistnämnda fallet har inte författarna kunnat påverka 

respondentens omgivning och de distraktioner den har inneburit, vilket har påverkat reliabiliteten 

negativt. Samtliga intervjutider bokades dock i förväg, varigenom respondenterna tilläts avgöra en 

passande tidpunkt där förhoppningsvis inga yttre störande faktorer var förekommande. Trots att 

intervjuerna ägde rum under en stressig period för respondenterna blev svaren utförliga. Detta 

möjliggjordes förmodligen genom att respondenterna i förväg försågs med intervjufrågorna, 

varigenom de fick god tid på sig att i förväg förbereda sig inför intervjuerna för att bidra med 

relevanta svar. Samtliga intervjuer fångades upp med hjälp av en bandspelare samtidigt som 

anteckningar fördes vid sidan om, vilket bidrog till att informationsbortfallet och felaktigheter 

minimerades, som i sin tur var till fördel för reliabiliteten. Bekvämlighetsurvalet som gjordes av 

onoterade fastighetsbolagen och revisorerna har resulterat i låg reliabilitet då dessa ej kan påstås vara 

representativa för hela populationen. Till en början tillfrågades åtta revisorer men endast fyra hade 

möjlighet att delta. Detta bortfall resulterade i ytterligare låg reliabiliteten eftersom utfallet hade 

kunnat bli annorlunda om antalet revisorer hade varit flera. Data i denna studie har vidare byggts på 

en kombination av kvalitativ och kvantitativ data, vilket har varit till fördel för reliabiliteten. 

9.3 Generaliserbarhet 
I denna studie gjordes ett bekvämlighetsurval bland de onoterade svenska fastighetsbolagen och de 

oberoende revisorerna, vilket har resulterat i låg reliabilitet eftersom dessa ej kan påstås vara 

representativa för hela populationen. Därmed har inga generaliserande slutsatser beträffande dessa 

som grupp kunnat dras. Generaliserbarheten beträffande de onoterade fastighetsbolagens val och 

revisorernas uttalanden i denna studie har således varit relativ låg och utfallen har endast gällt för 

denna undersökning, med de ingående företagen och revisorerna.    
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjufrågor: 

Valen och de bakomliggande orsakerna: 
 

1) Varför tror Ni att noterade bolag har föredragit verkligt värde framför anskaffningsvärde? 
 

2) Vilken anser Ni är det optimala, verkligt värde eller anskaffningsvärde? 
 

3) Varför tror Ni att bolagen använder sig av både interna och externa värderingsmän? 
 

4) Vad anser Ni är det optimala, interna eller externa värderingsmän? 
 

5) Vad anser Ni är det optimala metoden att komma fram till verkligt värde? 
 

6) Varför tror Ni att flesta bolag tillämpar 5-åriga och 10-åriga kassaflödesmodeller vid   
      fastställandet av det verkliga värdet, och vilken är det optimala? 

 
7) Varför tror Ni att endast en del av onoterade bolag har föredragit att tillämpa IAS 40 och 

verkligt värde framför anskaffningsvärde? 
 

8) Vad är det optimala att göra som ett onoterat bolag? 
 
 
 
Redovisningsinformationens relevans: 
 

9) Kommer en redovisning enligt fastighetsbolagens val av verkligt värde, interna och externa 
värderingsmän samt kassaflödesmodeller att utgöra väsentligare underlag för 
tillbakablickande, aktuella samt framåtblickande prognoser? 

 
10) Är verkligt värde ett mer aktuellt värde att ha i redovisningen än anskaffningsvärde? 

 
11) Finns det några risker med dessa val som kan tänkas vara negativ för 

redovisningsinformationens relevans? 
 
 
 
Redovisningsinformationens tillförlitlighet: 
 

12)  Hur tror Ni att bilden av den ekonomiska verkligheten kommer att avbildas i redovisningen 
då verkligt värde tillämpas? 

 
13)  Vilka problem ser Ni med verkligt värde i redovisningen jämfört med anskaffningsvärde som 

kan vara till nackdel för trovärdigheten? 
 

14)  Kommer företagen att kunna påverka resultatet i önskad riktning med valet av verkligt värde 
och tillämpningen av kassaflödesmodeller? 

 
15)  Är det interna eller externa värderingsmän som är mer förenliga med en tillförlitlig 

värdering? 
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16)  Vilka åtgärder kan företagen själva vidta för att minska risken för subjektiva bedömningar 
och uppnå neutralitet? 

 
17)  Vilken roll har Ni som revisor? 
 
 

Redovisningsinformationens jämförbarhet: 
 

18) Hur tror Ni att jämförbarheten kommer att påverkas mellan företagen? 
 

19) Hur tror Ni att jämförbarheten påverkas över tiden för ett och samma företag då verkligt värde 
tillämpas? 

 
 
 

Redovisningsinformationens begriplighet: 
 

20) Hur tror Ni att begripligheten kommer att påverkas av införandet av verkligt värde i 
redovisningen? 

 
21) Tror Ni att företagens intressenter besitter de kunskaper som krävs för förståelse? 

 
 
 
 

 Övriga kommentarer? 
 
 
 

 
 

 

 

 

 


