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Sammanfattning  

IFRS/IAS infördes i Sverige år 2005 och är ett nytt sätt att redovisa förvaltningsfastigheter för 

noterade fastighetsbolag inom EU. Tanken med denna standard var att förbättra den 

internationella kapitalmarknaden och att eliminera de stora olikheterna i redovisningen. 

IAS 40 ges ut av IFRS/IAS och handlar om förvaltningsfastigheter. Standarden IAS 40 ger 

börsnoterade bolag inom EU möjligheten att redovisa sina förvaltningsfastigheter till 

anskaffningsvärde eller till verkligt värde.  

 

Syftet med uppsatsen är att ta granska konsekvenserna vid tillämpningen av IAS 40 och 

revisorernas syn på detta. Samt att studera vilka värderingsmetoder som fastighetsbolagen 

använder och ifall standarden har gett positiva eller negativa påföljder för fastighetsbolagen. 

 

Uppsatsen innehåller kvalitativ och kvantitativ data. För kvalitativ data gjordes intervjuer med 

två auktoriserade revisorer, samt även en intervju med Frank Sadler från HEBA AB, som är 

ekonomichef. För kvantitativa data har informationen erhållits från tio årsredovisningar från 

noterade fastighetsbolag i Sverige.  

Slutsatsen från undersökningarna var att standarden är positiv för fastighetsbolagen. Verkligt 

värde prefereras framför anskaffningsvärde. Revisorer upplever standarden svårtolkad och 

komplicerad dock anser dem att den ger en bättre jämförbarhet mellan bolagen. 

Värderingsmetoden av bolagens förvaltningsfastigheter är mindre relevanta då bolagen 

värderar internt eller externt som de vill. 
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Definitioner 

Förvaltningsfastigheter 

Förvaltningsfastigheter är fastigheter som ägs av bolag i syfte att generera hyresinkomster, 

värdestegring, en tillhandahållandet av varor eller en kombination av dessa, det vill säga, 

endast av ägaren, leasetagare eller om ett avtal har klassificerats som en finansiell leasing.  

BFN 

Bokföringsnämnden är ett statligt expertorgan med uppgift att utveckla god redovisningssed. 

Nämnden ger ut regler och informationsmaterial om bokföringslagen och 

årsredovisningslagen. 

IASB International Accounting Standard Board 

Internationell standardsättare för redovisning.  

IASC International Accounting Standard Committee 

IASC grundades av olika slags organisationer världen om, främst av USA, Kanada och 

Storbritannien. Den grundades 1973 och skulle framstå som en oberoende organisation där 

deras uppgift är att ta fram accepterade internationella redovisningsregler. 

IFRS/IAS  

Infördes i Sverige 2005 och står för den internationella redovisningsstandarden där man 

hävdar att det är ett nytt sätt att redovisa för bolag inom EU. Denna redovisningsstandard 

strävar efter en internationell samordning av redovisningsprinciper som används i olika 

länder.  

RR Redovisningsrådet 

Redovisningsrådet meddelar redovisningsanvisningar för noterade bolag och kallas för 

redovisningsrådets rekommendationer. Organisationen består av representanter från både stat 

och näringsliv. Deras viktigaste uppgift idag är att tillämpa IFRS. 
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FASB  

Financial Accounting Standard Board har i uppgift att publicera accepterade 

redovisningsnormer i USA. 

Verkligt värde 

Det är beloppet till vilket en tillgång eller en skuld skulle kunna överlåtas mellan kunniga 

kontrahenter som i sin tur är oberoende av varandra och där man har ett intresse att en 

transaktion genomförs.  

Anskaffningsvärde 

Det belopp som erläggs vid anskaffningstidpunkten av en tillgång. 
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Förord 

Kandidatuppsatsen har fungerat bra under kursens samtliga faser. De problem som uppstod 

under uppsatsens gång löste uppsatsgruppen efter bästa förmåga. 

Kandidatuppsatsen är utfört i kursen Företagsekonomi C, Redovisning på Södertörns 

Högskola. 

Vi vill tacka de som varit oss behjälpliga under arbetet och uppmuntrat oss under arbetets 

gång. 

Särskilt vill vi tacka Frank Sadler, HEBA AB. Vi vill även tacka de som har ställt upp och 

låtit sig intervjuas med anonyma namn.  

Ett särskilt stort tack vill vi rikta till vår handledare Ogi Chun som har dirigerat oss i rätt 

riktning under kursen gång.   

Grupp 13 

Södertörns Högskola, Flemingsberg/Huddinge 

2010-01-12 
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1. Inledning 

I detta kapitel kommer vi att introducera arbetet med att först inleda med bakgrund, sedan 

beskriva uppsatsens problem och diskutera frågorna som uppstått kring problemet. Vidare 

kommer kapitlet innehålla uppsatsens syfte och dess avgränsning. 

 

1.1 Bakgrund  

IFRS/IAS infördes i Sverige år 2005 och sedan dess har börsnoterade bolag varit förpliktade 

att upprätta sina årsredovisningar i enlighet med standarden. Denna standard publiceras av 

IASB vars syfte är att uppnå en universal samordning av redovisningsmetoder som nyttjas 

utav olika länder över hela världen. IASB upprättar standarder och EU behandlar dessa för att 

kunna anta dem. När dem väl är antagna översätts de till flera medlemsländers språk och 

publiceras sedan i den Europeiska Unionens Officiella Tidning och därmed blir de aktuella för 

hela EU.1  

Innan införandet av IFRS/IAS tillämpade fastighetsbolagen Redovisningsrådets 24:e 

rekommendation, vars syfte var att ge upplysningar om hur fastighetsbolag skall redovisa 

deras förvaltningsfastigheter. Enligt rekommendationen skulle bolagen redovisa sina 

förvaltningsfastigheter enbart till det historiska anskaffningsvärdet.2 

Innan införandet av IFRS/IAS fanns det även en redovisningschef vid namnet Walter P 

Schuetze som gav ut en artikel år 2001, där han kritiserar de tidigare redovisningsnormerna 

som FASB gav ut. Revisorerna på den tiden ville inte redovisa tillgångarna till verkligt värde 

eftersom verkligt värde inte vägde så tungt. Men enligt Schuetze är värdering till verkligt 

värde ett bättre alternativ, då redovisningen ger en mer rättvisande bild av tillgångarna.3  

IFRS/ IAS gav ut standarden IAS 40 år 2005 som handlar om förvaltningsfastigheter och 

säger att fastighetsbolag skall redovisa antingen till anskaffningsvärde eller verkligt värde, där 

den sistnämnda vanligtvis utgörs av marknadsvärdet för fastigheter. Även i Schuetzes artikel 

                                                

1 Internationell redovisningsstandard i Sverige, IFRS/IAS 2006, sid. 3 
2 http://www.bfn.se/redovisning/RADET/radet.aspx 2009-11-30 
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tas det upp att tillgångar och skulder skall redovisas till dess verkliga värde.4 Dock finns det 

undantag som fastighetsbolagen måste ta hänsyn till. Detta undantag uppkommer i enlighet 

med IAS 40 punkt 53 vilket inträffar endast när verkligt värde inte kan fastställas på ett 

tillförlitligt sätt. I detta fall blir företagen tvungna att värdera fastigheten till 

anskaffningsvärdet i enlighet med IAS 16, Materiella anläggningstillgångar.5  

Vid fastställande av fastigheters verkliga värde använder bolagen sig utav interna eller externa 

värderare vars uppgift är att värdera fastigheters marknadsvärde.6  

Vår inriktning är att undersöka vilka redovisningsprinciper som börsnoterade fastighetsbolag 

använder sig utav vid redovisning av förvaltningsfastigheter samt vilken värderingsmetod 

dessa bolag använder vid fastställande av en fastighets marknadsvärde.  

 

1.2 Problemdiskussion  

Innan införandet av IFRS/IAS kunde noterade bolag endast redovisa sina 

förvaltningsfastigheter till det historiska anskaffningsvärdet. Det vill säga det priset som 

bolaget betalade för fastigheten vid anskaffningstidpunkten.7 Det positiva med redovisning av 

fastigheters anskaffningsvärde är att det ger en mer tillförlitlig information av inköpspriset. 

Men att redovisa en fastighet som anskaffades för flera år sedan skulle inte ge en rättvisande 

bild av vad fastigheten är värd idag.8 Därför blir detta en negativ effekt vid redovisning till 

anskaffningsvärde av fastigheter.  

Efter införandet av IFRS/IAS kan nu noterade bolag även välja att värdera till verkligt värde. 

Det positiva med detta är att redovisning till verkligt värde ger en mer rättvisande bild av 

bolagens förvaltningsfastigheter. Även intressenter får en bättre möjlighet att kunna jämföra 

                                                                                                                                                   

3 Schuetze, 2001 
4 IBID 
5 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS, IAS 40 sid. 626 
6 IBID sid. 629 
7 IBID IAS 16 p. 30 
8 Schuetze, 2001 
 
 



10 

 

de olika fastigheterna som finns på marknaden9 på så sätt att de undersöker hur de olika 

fastighetsbolagen har värderat sina förvaltningsfastigheter. Det är viktigt att vem som helst 

ska kunna läsa av och förstå innehållet av en redovisningsrapport. 10 

Dock har bolagen olika prioriteringar och utefter dessa prioriteringar beslutar dem att 

redovisa förvaltningsfastigheter till det som gynnar dem bäst. Med hänsyn till det val av värde 

som bolagen beslutar sig att redovisa, påverkas resultat- och balansräkning, vilket ger 

skillnader bolagen emellan. 

 

1.3 Problemformulering 

Målet med IFRS/IAS är att IAS 40 skall minska olikheterna mellan bolagens redovisning 

samt att uppnå en harmonisering mellan dem. Därför vill vi undersöka om detta verkligen 

uppnås vid tillämpningen av standarden. 

Standarden IAS 40 talar inte om vilken redovisningsmetod som skall tillämpas, utan den 

fungerar som riktlinjer som meddelar endast hur bolagen kan gå tillväga. Därför har vi stött 

på ett antal problem genom uppsatsens gång, som vi vill undersöka närmare. 

· Väljer bolagen att värdera förvaltningsfastigheterna internt eller externt de senaste fem 

åren? 

· Väljer bolagen att redovisa förvaltningsfastigheterna till verkligt värde eller 

anskaffningsvärde de senaste fem åren? 

· Hur har bolagens val av redovisningsprincip vid tillämpning av IAS 40 påverkat 

revisorernas arbete? 

                                                

9 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS, IAS 40 sid. 36 
10 Schuetze, 2001 
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1.4 Syfte 

Studiens syfte är att granska konsekvenserna som standarden IAS 40 medbringar åt 

fastighetsbolagen efter deras val av redovisningsmetod för deras förvaltningsfastigheter, samt 

att utforska revisorernas synvinkel på dessa konsekvenser. Dessutom är syftet att studera 

vilken värderingsmetod som tillämpas av bolagen samt om standardens progress ger positiva 

eller negativa påföljder för fastighetsbolagen.  
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1.5 Avgränsning 

Avgränsningen skall ske inom Sveriges gränser där vi har valt att behandla tio börsnoterade 

fastighetsbolags årsredovisningar från stockholmsbörsen NASDAQ OMX. Behandlingen av 

dessa årsredovisningar kommer att ske från de senaste fem åren. Det vill säga 

årsredovisningar från år 2004 till år 2008 för alla tio fastighetsbolag. 

Sedan skall vi även avgränsa oss till två revisorer som jobbar på stora revisionsbolag och en 

ekonomichef som jobbar på ett fastighetsbolag i stockholmsområdet.  
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1.6 Disposition 

 

 

Ø Inledning - Visar uppsatsens syfte, avgränsningar och problemformuleringar. Inledningen 

ger läsaren förkunskap om uppsatsen. 

 

Ø Metod - Här visas vilka metoder man har valt att använda för att ta in teori och empiri. 

Sedan analyseras metoden och man diskuterar källkritik. 

 

Ø Teoretisk referensram - Teoretisk referensram är till för att analysera, strukturera och 

hjälpa till med att lösa problemformuleringarna. 

 

Ø Empiri - Här redogörs all data man har samlat in via intervjuer, internet etc. för att sedan 

analyseras. 

 

Ø Analys - Här drar man paralleller mellan teori och empiri. Man försöker koppla teori och 

empiri genom att hitta likheter och olikheter i empirin gentemot teoretiska referensramen. 

 

Ø Slutsats - Här presenteras vad man har kommit fram till och vad man har lärt sig under 

arbetets gång. Man ska försöka knyta ihop säcken utifrån empiri, teori och se till att 

fullgöra syftet med uppsatsen.  
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2. Metod 

Syftet med uppsatsens metodkapitel är att motivera med egna val mellan olika alternativa 

ansatser. 

 

2.1 Vetenskapssyn  

Inom forskning finns två huvudinriktningar. Den ena är Positivism som är en kvalitativ 

forskningsansats och den andra är hermeneutik som är en kvantitativ forskningsansats.11 Vi 

kommer att använda oss av båda ansatserna i undersökningen. I positivismen strävar man 

efter att grunda tänkandet på kunskap.12 I hermeneutiken strävar man efter att tolka texter, 

intervjumaterial och fältanteckningar.13 

Vi kommer att använda oss av bägge forskningsansatserna genom att uppfylla 

undersökningens syfte. Detta genom att se på våra befintliga teorier, samt att undersöka 

årsredovisningar och ha intervjuer.  

I denna undersökning kommer metodtriangulering att tillämpas. Det innebär att vi kommer att 

kombinera olika metoder för att undersöka en företeelse.14 Både kvalitativa och kvantitativa 

ansatser kommer att utgås ifrån och med detta menas att olika slutsatser dras utifrån en 

hypotesprövning och intervjufrågor.15 Forskningsmetoderna som har valts är frågeformulär i 

form av intervjuer samt fastighetsbolagens årsredovisningar. 

2.2 Val av metod  

Eftersom vi kommer att utgå ifrån både kvalitativa och kvantitativa ansatsmetoder kommer 

intervjudelen ske med två revisorer samt en ekonomichef. Vi ska även se på tio börsnoterade 

                                                

11 Patel  & Davidson (2003) Forskningsmetodikens grunder: Att planera, genomföra och rapportera en 
undersökning, sid 26 
12 IBID, sid 27 
13 IBID sid 28 
14 Denscombe, Martyn (2009) Forskningshandboken, Studentlitteratur sid.185 och 186 
15 IBID sid. 327 och 367 
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fastighetsbolags årsredovisningar. För teorier och modeller kommer vi att använda oss utav 

kurslitteratur och vetenskapliga artiklar eftersom detta ger oss mer kompletterande tillgångar. 

 

2.2.1 Metodtriangulering 

Den främsta orsaken till att man kombinerar flera metoder är att för att få en bredare 

möjlighet att undersöka en företeelse eftersom varje metod erbjuder ett eget perspektiv på 

företeelsen.16 Detta ökar kvalitén på undersökningen eftersom man erhåller olika typer av data 

kring händelsen. Metodtriangulering ger möjligheten att jämföra, ifrågasätta eller bekräfta 

olika resultat som framkommer av de olika metoderna. Möjligheten till att se saker ur olika 

perspektiv samt möjligheten till en eventuell bekräftelse ökar giltigheten i undersökningen.17 

Varför vi har valt denna forskningsmetod är för att kunna se ur så många perspektiv som 

möjligt.18 Dessutom kommer uppsatsens träffsäkerhet att öka samt den kommer att få en mer 

fullkomlig bild.19 

 

                                                

16 Denscombe, Martyn (2009) Forskningshandboken  s.185-186 
17 IBID 
18 IBID  
19 IBID sid. 188 
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2.2.2 Kvalitativa och kvantitativa ansatser 

 Kvalitativ data är information insamlad från ord och visuella bilder. Det kan vara data från 

öppna frågor ur en del av en frågeformulärundersökning. Kvalitativ data kan framställas med 

hjälp av en rad olika forskningsmetoder som till exempel; intervjuer, dokument, observationer 

och frågeformulär. 20 

Uppsatsens kvalitativa data kommer att omfatta intervjuer med tre respondenter. Detta 

kommer hjälpa studien att gå mer på djupet än på bredden, samt kommer detta ge en djupare 

förståelse av hur revisorerna tycker kring de olika problemformuleringarna som nämnts 

tidigare i uppsatsen. Det var viktigt för oss att ta kontakt med personer som var väldigt insatta 

i just de frågorna vi ville studera för att samla den information och data som krävs. 

Kvantitativ data har formen av siffror. De associeras främst med bland annat 

forskningsstrategier, surveyundersökningar, experiment och med forskningsmetoder som 

frågeformulär och observation. Men även innehållsanalys av texter kan även ge numerisk 

data. Det är viktigt att komma ihåg vilken typ av data som framställs och förstå att data kan 

framställas med hjälp av en rad olika forskningsmetoder. Även kvantitativ data kan 

produceras från intervjuer, dokument, observationer och frågeformulär. 21 

Den kvantitativa datan i uppsatsen kommer hjälpa studien att gå mer på bredden än på djupet, 

vilket innebär att vi kommer få en bredare uppfattning av resultatet. Tanken var att få en 

större spridning och inte behöva begränsa sig om man skulle välja ett antal svarsalternativ 

eller respondenter. Eftersom kvantitativa data innebär stor datamängd, skall resultatet skrivas i 

tabeller och figurer numerisk. Vi har använt oss av tio fastighetsbolags årsredovisningar. 

Detta för att hjälpa oss få fram ett resultat som ska besvara våra problemformuleringar. 

 

 

 

                                                

20 Denscombe, Martyn (2009) Forskningshandboken s.367 och 368 
21 IBID  s.327 och 328 
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2.3 Induktion och deduktion 

Ansatsen att gå över från teori till empiri kallas för deduktion och innebär att man leder av 

från det generella till det konkreta, där generella påståenden är teorier som testas med 

empirisk data22. 

Att gå från empiri till teori kallas för induktion. Med en induktion gör man det motsatta än 

vad man gör med den deduktiva. Om man börjar sin undersökning induktivt, betyder det att 

man först ska samla in all data och sedan är det menad att hitta generella mönster som kan 

formas till teorier23. 

Uppsatsen kommer innehålla både induktion och deduktion, då vi skall studera befintliga 

teorier och regelverk, samt genomföra intervjuer och studera årsredovisningar. Med detta 

resonemang kan man konstatera att resultatet kommer baseras utifrån dessa intervjuer och 

årsredovisningar. Vidare i analysen skall resultatet jämföras med de teorier som 

undersökningen kommer att utgå ifrån för att sedan komma fram till en slutsats.  

                                                

22 Per Arne Tufte mm, Samhällvetenskapligmetod, sid 35 
23 IBID 
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2.4 Datainsamling 

I uppsatsen använder vi oss utav både primärdata och sekundärdata. Den primära 

datainsamlingen behandlar intervjuer där data ska samlas in med hjälp av olika metoder. 

Enligt Karin Dahlström finns det tre metoder där man kan mäta data primärt, enkäter, 

intervjuer och bokföring. 24 Uppsatsens primära data är intervjuer som skickas via mejl samt 

ansikte mot ansikte.  

Den sekundära datainsamlingen är information från tidigare data ur den offentliga statistiken 

som finns i olika publikationer eller statistik.25 Med detta sammanhang kommer uppsatsens 

främsta sekundära datainsamling vara de tio årsredovisningar som vi har valt. Denna 

information kan användas direkt eller om nödvändigt bearbetas ytterligare av datamaterialet. 

Andra sekundära data som ingår i studien är tidigare forskningar om ämnet i form av; 

litteratursökning i bibliotekets databas, internet, tidigare arbeten samt litteraturböcker. 

 

2.5 Urval/ genomförande av arbete 

När vi utgick från den kvalitativa ansatsen begränsade vi oss att mejla till sex slumpmässigt 

utvalda företag, med bortfall inräknat, för att få tag på respondenter till intervjufrågorna. Fyra 

redovisningsbyråer och två fastighetsbolag. Bortfall brukar ligga på 50 procent och endast tre 

av dessa företag skulle räcka för att genomföra vår studie. Dessa företag befann sig i 

Stockholm och eftersom vi uppsatsskrivare bor där så ansåg vi att det var ett mer naturligt 

skäl att studera dessa. Vi kontaktade dessa sex företag via mejl och fick som förväntat svar 

från tre. Vi började med att beskriva vilka vi var och vad vi ville ha hjälp med och att det var 

viktigt för oss att de var insatta i just de frågorna vi ställde. Vi fick respons av en ekonomichef 

på HEBA AB och två auktoriserade revisorer från stora revisionsbolag. Ekonomichefen hade 

möjlighet att träffas ansikte mot ansikte, men på grund av tidsbrist kunde inte revisorerna 

träffas men de var villiga att hjälpa oss med våra frågor genom mejl. Risken med mejl är att 

                                                

24 Karin Dahlström, Från datainsamling till rapport 2000 sid. 59 
 
25 IBID 
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man aldrig kan veta om det är respondenten själv som besvarar frågorna. Man kan heller inte 

mäta sannolikheten i svaren eftersom man inte träffar denne ansikte mot ansikte. Dock 

ställdes samma frågor till revisorerna men eftersom vi träffade ekonomichefen så kunde vi 

ställa samma men mer utförliga frågor till honom. Detta gjorde vi för att få lite djupare svar 

på samma frågor.  

Efter att respondenterna hade accepterat intervjun, skickade vi ett försättsblad med kommande 

frågor och instruktioner. Detta gjorde vi för att förbereda respondenterna. Vi såg detta som en 

positiv aspekt då revisorerna fick mer tid på sig att besvara frågorna utförligt. Vi fick svar från 

revisorerna cirka sju dagar efter utskicket och intervjudelen med ekonomichefen bokades 

också cirka en vecka efter utskicket. Intervjun med ekonomichefen varade i 45 minuter.  

När vi utgick från den kvantitativa ansatsen begränsade vi oss till tio börsnoterade 

fastighetsbolag på stockholmsbörsen.26 Efter det gick vi vidare och valde att undersöka de 

fem senaste årsredovisningar respektive bolag. För val av bolagen använde vi stratifierat urval 

som innebär en blandning av slumpmässigt urval och urval med utgångspunkt i bestämda 

egenskaper och avsikter.27 Detta gjordes på grund av att alla noterade bolag inte hade 

årsredovisningar från år 2004 tillgänglig och därför var bästa lösningen att undersöka vilka 

bolag som skulle uppfylla undersökningens krav bäst. Årsredovisningarna som vi tittade på 

var från år 2004 till år 2008, detta för att vi ville ha en relevant och aktuell information samt 

kunna se om företagen använde sig av samma värderingsprincip år efter år. Vi sökte 

årsredovisningarna via bolagens hemsidor. Efter att vi hade sökt och hittat årsredovisningarna 

var det viktigt för oss att de skulle innehålla företagens värderings- och redovisningsprinciper 

för deras förvaltningsfastigheter för att kunna koppla det till vår studie. 

 

2.5.1 Ämnesval 

Innan vi valde att skriva om förvaltningsfastigheter, sökte vi igenom gamla uppsatser inom 

samma ämne. Efter att ha läst tidigare uppsatser, och annan kurslitteratur valde vi till slut att 

studera om fastighetsföretagens metod vid redovisning av förvaltningsfastigheter. En grund  

                                                

26 http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier 
27 Denscombe Martyn, Forskningshandboken 2009 sid. 33-34 
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till detta var att vi blev intresserade av att studera just hur förvaltningsfastigheter redovisas 

enligt IFRS och hur standarden IAS 40 styr detta.  

Enligt Denscombe är litteraturöversikt viktig och har fördelar. När forskaren har valt ett ämne 

att studera, måste denne söka sig igenom kurslitteratur. Litteraturöversikt tar upp 

forskningsfrågor som hjälper forskaren att få större syn och förståelse för ämnet.28 Dock 

måste forskaren ta hänsyn till trovärdigheten av de skriftliga källorna. Punkter som man måste 

ta hänsyn till är till exempel vem som har skrivit litteraturen, när litteraturen är skriven och 

om den som har skrivit litteraturen är insatt i ämnet eller inte.29 

Därför har vi uppsatsförfattare noga utvalt litteraturen för att fullborda forskningen med en 

hög trovärdighet. 

2.5.2 Intervjuer 

Uppsatsens ena empiriska del grundar sig på tre intervjuer. Två av dessa intervjuer är så 

kallade ”survey via internet”, vilket är frågeformulär via mejl.30 Båda respondenterna skall 

vara auktoriserade revisorer och få samma frågeformulär som är så lätt formulerad som 

möjligt. Varför vi har gjort detta val är för att respondenterna kan svara när han/hon känner 

för och därmed tar sig sin tid. Dock måste man ta hänsyn till att man inte kan få lika utförliga 

svar som om man hade valt att tillämpa en intervju ansikte mot ansikte.  

För att motverka detta tog vi hjälp av Densconbe’s tips om att lägga upp så lätta frågor som 

möjligt för respondenten att kunna besvara och förstå. 31 

Den tredje intervjun är en ”ansikte mot ansikte” intervju, som innebär direkt kontakt mellan 

forskaren och respondenten.32 Respondenten är ekonomichef i fastighetsbolaget HEBA AB 

och heter Frank Sadler. Denna intervju var strukturerad. Strukturerade intervjuer enligt 

Denscombe ger forskaren en större kontroll över frågornas och svarens utformning.33 Men 

                                                

28 Denscombe Martyn, Forskningshandboken 2004 sid. 187  
29 IBID sid. 189 
30 Denscombe Martyn, Forskningshandboken 2009 sid. 27 
31 IBID 2009 sid. 119 
32 IBID  
33 IBID sid. 134 
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man måste även ta hänsyn till intervjuareffekten.34 I och med att vi har ett känsligt ämne som 

rör förvaltningsfastigheter kan det vara så att respondenten svarar olika beroende på vem som 

frågar, och att respondenten kan säga att denne agerar på ett sätt men att denne agerar på ett 

helt annat sätt i verkligheten. När vi intervjuade ekonomichefen använde vi oss av en 

bandspelare för att inte missa viktig information, men Denscombe tar upp att en bandspelare 

kan påverka människors sätt att prata öppet.35 Risken för att svaren kan förespeglas finns, 

dock var Frank Sadler rätt positiv över bandspelaren och tyckte att det var en bra ide.36 

2.5.3 Hypotesprövning 

Den statiska hypotesprövningen utgår från att det inte finns något verkligt samband mellan 

variablerna.37 H0 säger att det inte finns något samband mellan variablerna medan 

mothypotesen H1 säger att det finns samband mellan variablerna. 

Den andra empiriska delen i uppsatsen var tre hypotesprövningar. Vi valde att utföra ett Chi2- 

test (statistisk hypotesprövning) där vi skulle ta reda på om det fanns ett signifikant samband 

mellan två variabler eller inte. Vi använde denna metod eftersom den anses vara vanligast och 

troligen den mest flexibla gentemot andra metoder och den ger vår undersökning ett mer 

korrekt resultat.38  

Med detta sammanhang har vi ställt upp följande tre hypoteser: 

Hypotesprövning 1: 

· H0: Samband existerar inte mellan företag som prioriterar extern eller intern 

värdering av förvaltningsfastigheter de senaste fem åren. 

· H1: Samband existerar mellan företag som prioriterar extern eller intern värdering av 

förvaltningsfastigheter de senaste fem åren. 

 

                                                

34Denscombe Martyn, Forskningshandboken 2009 sid. 138 
35 IBID s. 156 
36 Denscombe Martyn, Forskningshandboken 2004 sid. 156 
37 Denscombe Martyn, Forskningshandboken 2009 sid. 342 
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Hypotesprövning 2: 

· H0: Samband existerar inte mellan företag som värderar sina förvaltningsfastigheter 

till verkligt värde eller till anskaffningsvärde de senaste fem åren. 

· H1: Samband existerar mellan företag som prioriterar extern eller intern värdering av 

förvaltningsfastigheter de senaste fem åren. 

Hypotesprövning 3: 

· H0: Samband existerar inte mellan vilken redovisningsmetod bolagen väljer, ifall de 
tillämpar intern eller extern värdering de senaste fem åren. 
 

· H1: Samband existerar mellan vilken redovisningsmetod bolagen väljer, ifall de 
tillämpar intern eller extern värdering de senaste fem åren. 

 

2.5.4  Bortfall 

Att ha en viss osäkerhet i uppsatsens undersökning innebär att man har ett bortfall. Därför är 

det viktigt att ha så lite bortfall som möjligt, eftersom ju större bortfallet är desto större 

osäkerhet.39 Det finns två olika sorter av bortfall som man måste ta hänsyn till i en 

undersökning. Det ena är partiellt borfall och det andra är objektbortfall. Det först nämnda är 

ett borfall då till exempel respondenterna har valt att inte alls medverka i undersökningen. Det 

sistnämnda innebär att respondenterna har medverkat i intervjun fast av några omständigheter 

inte kunnat svara på alla frågor.40  

I vår undersökning har de förekommit objektbortfall där fastighetsbolaget Wihlborg inte hade 

publicerat deras årsredovisning från år 2004 på deras hemsida, vilket gjorde att vi inte fick 

den informationen som vi ville ha ur deras årsredovisning från det året. Det har även 

förekommit ett partiellt bortfall från respondenter som skulle intervjuas. Som tidigare nämnt 

hade vi kontaktat sex företag, men fick endast svar från tre, varav två revisionsbyråer och ett 

fastighetsbolag. 

                                                                                                                                                   

38 IBID sid. 343 
39 http://www.scb.se/statistik/IT/IT0101/_dokument/IT0101_BS_2007.doc.doc 
40 IBID 
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2.6 Validitet och reliabilitet 

Validitet är ett mått där mätning sker på det man har tänkt sig att mäta, det vill säga giltighet. 

Reliabilitet innebär att en mätning ska vara noggrann, det vill säga pålitlig. All fakta som har 

använts från intervjuer och mejl skall vara högst trovärdiga. För att kunna bekräfta det måste 

man ställa sina frågor till flera olika aktörer som specialiserar sig inom ämnet. Tanken är att 

ställa samma frågor till olika aktörer för att sedan se ifall de flesta har svarat på ett likartat 

sätt. På det sättet kan man se hur trovärdig den primära datainsamlingen är. Det vill säga 

reliabilitet är hög när testen ger samma resultat vid upprepade mätningar41. 

För att kontrollera reliabilitet måste man kunna se tydligt en detaljerad presentation av metod 

och metodval som leder fram till de slutliga slutsatserna.42 Vi har använt oss av internetkällor, 

facklitteratur och årsredovisningar.  

Internetkällor som vi har tagit del av har en hög tillförlitlighet. Uppsatsens internetkällor är 

bland annat regelverk från bokföringsnämnden, årsredovisningslagen, rekommendationer och 

standarder. Facklitteraturen som vi har använt oss utav är böcker som är expertgranskade. 

Årsredovisningarna i uppsatsen är tagna från börsnoterade företag där tillförlitligheten är hög. 

Dock finns det också delar av uppsatsen som kan vara mindre tillförlitliga. Uppsatsens 

intervjuer kan ha en låg tillförlitlighet eftersom en respondent kan säga en sak men agera på 

ett helt annat sätt.43 Även e-post intervjuarna kan ha en risk då man inte vet om det är 

respondenten eller inte som svarar på frågorna. Man kan heller inte mäta sannolikheten av 

svaren på samma sätt såsom om man hade träffat respondenten ansikte mot ansikte.  

 

Validiteten i uppsatsen anser vi är hög eftersom vi har använt oss bland annat av en 

metodologisk triangulering. Validiteten i studien stärks även eftersom de respondenterna är 

insatta i frågorna som vi har ställt till dem. Dessutom har vi dubbelkollat att alla våra frågor 

och har utgått från studiens syfte och problemformulering.  

                                                

41 Eriksson och Wiederheim-Paul, 2001 
42 Denscombe Martyn, Forskningshandboken 2009 sid. 381 
43 IBID 



24 

 

2.7 Källkritik 

Källkritik är ett sätt att kontrollera data, där man vill försöka lösa problem som bedömning av 

sann fakta i den information man möter.44 Torsten Thurén har delat upp källkritikens principer 

på fyra kriterier. Den första är Äkthet. Med detta menar han att källan skall vara det den utger 

sig att vara och inte vilseledande. Den andra är tidssamband. Tidsintervallet mellan källan och 

dess händelse får inte vara för stor. Är det fallet, finns det skäl att tvivla på källan, det vill 

säga att ju längre tid som går, desto mer tvivel på källan. Den tredje är att källan skall vara 

oberoende, den skall ”stå för sig själv”. Den får inte vara ett duplikat av en annan källa. Den 

sista är tendensfrihet. Det får inte förekomma några misstänksamma skäl om att källan ger en 

falsk bild på grund av personer, politiker, ekonomi eller andra intressen som kan förvrida 

verklighetsbilden.45 

Kriterierna är svåra att tillämpa i praktiken, vem som helst kan lätt bryta mot dem, till och 

med kvalificerade personer inom området.46 

Källorna för teoridelen är pålitliga eftersom fakta är hämtad dels från redovisningsstandarder 

och redovisningsråd, och dels från litteraturböcker med de senaste upplagorna.  Eftersom 

lagar och standarder inte ändras så frekvent, har man även kunnat använda upplagor som har 

publicerats år 2006.  

Källan från den empiriska delen är pålitlig beroende på hur de olika respondenterna har svarat 

på frågorna, det vill säga, om alla respondenter har svarat på de allmänna frågorna (som inte 

har något med företaget att göra) på ett likvärdigt sätt så kan källan på informationen ha en 

hög pålitlighetsgrad. Med detta sammanhang kan uppsatsens källa för den empiriska delen 

vara hög, då man har valt att intervjua kunniga personer som har en viktig roll i bolaget. 

 

                                                

44 Thurén Torsten 2007, Källkritik sida 7 
45 IBID 
46 IBID 
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3. Teori 

Detta kapitel kommer innehålla information teorier som kommer att tillämpas i 

undersökningen. 

 

3.1 Dynamisk och statisk balansuppfattning 

Idén med den finansiella redovisningen är att avgöra vilken balansuppfattning det är som 

tillämpas. Argumentet kring balansuppfattning förutsätter helst ifrån balansräkningens roll. 

Detta argument kan dels ges uppgiften att beskriva företagets förmögenhetssituation (Statisk 

balansuppfattning) eller att vara en rapport som stödjer granskning av företagets resultat 

(Dynamisk balansuppfattning).47 

Den Statiska balansuppfattningen strävar efter att balansräkningen skall ses som en 

förmögenhetsutredning. Med detta menas att tillgångar och skulder samt det egna kapitalet 

skall fastställas/värderas till deras verkliga värde.48 Syftet med den statiska 

balansuppfattningen är att visa företagets och dess ägare verkliga förmögenhet, dvs. den 

riktiga storleken på det egna kapitalet.  På detta sätt blir balansräkningen en mer självständig 

funktion.49 

Den dynamiska balansuppfattningen strävar efter en mer rättvisande bild. Därför anses denna 

balansuppfattning mer som ett hjälpmedel och en brygga mellan två på varandra följande 

redovisningsperioder där det skall fastställas en så rättvisande bild på resultatet som möjligt. 

Konsekvensen här blir att tillgångar och skulder blir vad de blir och att balansräkningen anses 

vara osjälvständig.50 Syftet med balansräkningen här blir då att, affärshändelser som inte 

kunde redovisas som intäkt eller skuld, skall kunna föras vidare till de nästkommande 

redovisningsperioderna.51 

                                                

47 http://www.umea.se/download/18.bbd1b101a585d7048000106827/Reglemente.PDF sid. 7 2009-12-11 
48 Jan Erik Gröjer, Grundläggande Redovisningsteori 2002, sid. 95 
49 IBID, sid. 125 
50 IBID, sid. 95 
51 IBID, sid. 95 
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Diagram: Dynamiska och Statiska balansuppfattning5 2  

 

  

Diagrammet säger att både metoderna ger en rättvisande bild, och att företag kan tillämpa 

både metoderna.  

                                                

52 Jan Erik Gröjer, Grundläggande Redovisningsteori 2002, sid. 95 och 125 
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3.4 Redovisningens kvalitativa egenskaper 

En användares informationsbehov har varit utgångspunkten till att formulera vissa 

kvalitetskrav på redovisningen, det vill säga, Kvalitativa egenskaper. Huvudsyftet är att 

redovisningen skall vara relevant och att informationen skall vara användbar i någon 

mening.53 På så sätt är de kvalitativa egenskaperna, de egenskaper som gör att användarna, 

kan använda sig av informationen i de finansiella rapporterna.54 

3.4.1 Jämförbarhet 

Enligt Dag Smith skall man skilja mellan två aspekter när det handlar om jämförbarhet. Den 

första aspekten handlar om att kunna jämföra sitt eget företag med andra företag och den 

andra aspekten avser jämförbarhet över perioder för ett och samma företag55. På dessa sätt 

redovisas värderingsprinciper och presentationstekniker för besläktade transaktionshändelser 

likformigt. I den först nämnda aspekten betonar Redovisningsstandarden, att det skall finnas 

en möjlighet att bilda sig en uppfattning om riktningar i företagets resultat och ställning, för 

att kunna jämföra de finansiella rapporter som företag har lämnat med tiden56. Den andra 

aspekten avser att man också måste ge en möjlighet att jämföra företagets information med 

andra företags finansiella rapporter, med hänsyn på finansiell ställning och resultat samt 

förändringen i finansiell ställning57.  

 

3.4.2 Relevans 

Syftet med relevans är att informationen skall vara relevant och att informationen skall 

användas som underlag för att kunna fatta beslut.58 Den internationella standarden beskriver 

att informationen är relevant då den påverkar användarens beslut genom att underlätta 

bedömningen av framtida och aktuella händelser genom att ändra eller bekräfta tidigare 

                                                

53 Jan Erik Gröjer, Grundläggande Redovisningsteori 2002, sid.   
54 Internationell redovisningsstandard i Sverige 2006 sid. 12 punkt 24 
55 Dag Smith, redovisningens språk, sid. 31. 
56 Internationell redovisningsstandard i Sverige 2006 sid. 14 punkt 39 
57 IBID 
58 Dag Smith, redovisningens språk, sid. 25 
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händelser.59 Det är sådana bedömningar som informationen om tillgångarnas omfattning och 

sammansättning när ett företags kunnande bedöms. Beroende på det kommer företagets 

villkor att ändras och denna information kan styrka tidigare bedömningar med hänsyn till 

företagets struktur och åtgärder60. För att kunna bedöma måste information om finansiell 

ställning ligga till grund för den framtida finansiella ställning, såsom tidigare resultat ska 

ligga till grund för resultatet, och andra likartade händelser som är betydelsefull för 

användaren. Andra bedömningar kan vara löner, utdelningar, kursutvecklingar etcetera. Dock 

behöver inte informationen vara i form av en explicit prognos för att användaren kan använda 

den vid bedömning av framtida utveckling.61 Men om publiceringen av informationen drar ut 

på tiden, kan det finnas risk att hela informationen förlora relevans. Om detta är fallet, bör 

företagets ledning väga nyttan av allt för hastig rapportering mot nyttan av tillförlitlig 

information. Därför skall man helst försöka att lämna in all information vid rätt tidpunkt, 

innan alla transaktionen och händelser blir kända, även om det finns risk att tappa 

tillförlitligheten på informationen.62 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

59 Internationell redovisningsstandard i Sverige 2006 sid. 12 punkt 26 
60 IBID 
61 IBID 
62 IBID 
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3.4.3 Tillförlitlighet 

Det är viktigt att informationen är tillförlitligt, annars är den inte användbar. Därför får inte 

informationen innehålla några avgörande eller vilseledande felaktigheter och dessutom får 

den inte vara vinklad, då användaren litar på att informationen är framställd på ett korrekt 

sätt63. Om informationen är relevant, behöver det inte betyda att de finansiella rapporterna är 

säkra. Det finns fortfarande en risk att informationen blir missvisande när den läggs till grund 

för att redovisa posterna i balans- och resultaträkningen. Därför är det viktigt att 

informationen skall vara tillförlitlig, så att företaget kanske inte behöver redovisa hela 

beloppet avseende ett skadeståndsanspråk i balansräkningen. Istället kan man upplysa 

beloppet och omständigheterna kring anspråket, vilket kan vara ett mer korrekt sätt64. 

Tillförlitligheten är störst, när alla konsekvenser är kända. När detta är fallet har 

informationen inte någon stor betydelse längre, eftersom användaren redan har fattat beslut 

under mellantiden, dvs. tillförlitligheten är obetydlig65. 

 

3.5 Rättvisande bild 

Begreppet Rättvisande bild tillämpar generellt det enskilda företagets situation66. Rättvisande 

bild enligt den Internationella redovisningsstandarden i Sverige är, att företagets finansiella 

ställning, resultat och förändring av den finansiella ställningen bearbetas på ett korrekt sätt. 

För att uppnå en rättvisande bild hävdar standarden att upprätta redovisningsstandarder på ett 

ändamålsenligt och användbart sätt.67 I EU ländernas bolagsdirektiv skall begreppet 

Rättvisande bild finnas med i deras lagstiftning eftersom den ingår i EU:s bolagsdirektiv. EU-

dokumenten har inte preciserat begreppet eftersom det är en fråga som avgörs av EU-

domstolen. Men man kan ytligt uttrycka begreppet som den bild av ett företags ekonomi som 

ett antal kvalificerade personer enats om. Om redovisningen enligt God redovisningssed ger 

en missvisande bild om företagets ekonomi enligt företagsledningen, kan man korrigera 

                                                

63 Internationell redovisningsstandard i Sverige 2006 sid. 13 punkt 31 
64 IBID 
65 IBID 
66 Rune Lönnqvist, Årsredovisningen, sid 25, 26 
67 Internationell redovisningsstandard i Sverige 2006 IFRS/IAS sid. 15 punkt 46 
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bilden med tilläggsupplysningar i första hand. Företaget kan välja ett annat sätt att redovisa 

även om det skulle strida mot råd och rekommendationer från normgivande röster. Men då 

måste man i noter motivera på vilket sätt redovisningen är mer rättvisande. 

I Sverige väljer man att följa Årsredovisningslagen även om företagsledningen anser att det 

kan ge en missvisande bild på företagets ställning och resultat för att risken för missbruk skall 

vara minimal.68 

 

3.6 Alternativ till en förenklad redovisning 

Redovisningschefen Walter P Schuetze gav ut en artikel år 2001, som han kallar ”What are 

Assets and Liabilities? Where Is the True North?”. I denna artikel tar han upp att 

redovisningen är svårtolkad och genom olika alternativ och lösningar hur den kan förenklas. 

Exempel på det kan vara att bland annat att värdera tillgångar till verkligt värde. Det vill säga 

det värde som skulle generera vid en eventuell försäljning. Nackdelen med verkligt värde är 

att beroende på om det finns en marknad eller inte, så skulle balansräkningen variera kraftigt. 
69 

Ett alternativ till en förenklad redovisning har även tagits upp av andra studier som Nordström 

och Wiberg som säger i sin uppsats “Internationalisering av redovisningsregler för Svenska 

börsnoterade företag” att man kan använda sig utav anskaffningsvärdemetoden istället för 

värdering till verkligt värde eftersom det anses lättare, då man endast behöver redovisa 

inköpspriset. 70 Men detta ger inte en lika rättvis bild av redovisningen. Då Schuetze menar att 

kostnaden inte säger något om själva tillgången, vilket resulterar att läsarna av den finansiella 

rapporten inte kan se vad tillgångarna i framtiden kan ge i inkomna kassaflöden. 71 

 

                                                

68 Rune Lönnqvist, Årsredovisningen, sid 25, 26 
69 Schuetze, 2001 
70 Nordström. Wiberg, 2007 
71 Schuetze, 2001 
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3.7 Regelverk  

3.7.1 IAS/IFRS 

IAS huvudsakliga syfte är att ange grunden för hur generella finansiella rapporter skall 

utformas samt att kunna jämföra med det egna och andra företagets rapporter från tidigare år. 

Standarden innehåller övergripande krav om de finansiella rapporternas utformning och krav 

på innehållet i dem och riktlinjer för struktur. Detta måste uppfyllas för att uppnå standardens 

syfte. Alla finansiella rapporter som upprättas efter IFRS skall tillämpa IAS.  Syftet med de 

finansiella rapporterna är att ge en bild över företagets finansiella ställning, resultat och 

kassaflöde.72  

Noterade företag inom EU skall från och med år 2005 upprätta sin koncernredovisning enligt 

IAS/IFRS vilket leder till att årsredovisningslagen har förändrats och tillåter nu även icke 

noterade företag att tillämpa IAS/IFRS. Ända kravet är att företagen skall tillämpa IAS/IFRS 

hela vägen ut.73 

 

                                                

72 IAS sid. 173 
73 Johansson C, 2004 sid. 63 
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3.7.2 IAS 40 

IAS 40 handlar om förvaltningsfastigheter där syftet är att meddela hur förvaltningsfastigheter 

skall behandlas i redovisningen samt vilka upplysningar som krävs. Enligt IAS 40 kan ett 

företag välja att redovisa sina förvaltningsfastigheter till antingen anskaffningsvärde med 

avdrag för avskrivningar, eller till verkligt värde, som egentligen är marknadsvärde. Detta 

gäller alla förvaltningsfastigheter som ett företag äger. Företaget får inte använda båda 

metoderna på olika fastigheter utan en metod måste användas till alla.74 Men det uppstod 

problem när företagen skulle välja ut något av alternativen, speciellt när man utgick från 

verkligt värde, som var huvudstenen i redovisningen medan anskaffningsvärde sågs som ett 

tillåtet alternativ att redovisa förvaltningsfastigheter75. IASC ansåg att om det inte var någon 

större skillnad i prioriteringen av dessa två alternativ så är det ändå uppenbart att huvudstenen 

är ett bättre alternativ. Eftersom hälften av IASC anser att det verkliga värdet inte bör 

användas för förvaltningsfastigheter, anger rekommendationen endast att företag ska välja ett 

av alternativen.76 

Att redovisa förvaltningsfastigheter till verkligt värde är enligt Årsredovisningslagen inte ett 

alternativ än77. Redovisningsrådet vet ännu inte hur en svensk rekommendation som är 

baserad på IAS 40 ska utformas. Det mest logiska är att ta med det alternativ med 

anskaffningsvärde även om det fjärde EG-direktivet tillåter att företag värderar sina 

förvaltningsfastigheter till verkligt värde. Detta är ett förslag som Sverige ännu inte har infört. 

Även om en lagändring är tänkbar så skulle det ifrågasättas om det finns ett intresse för en 

sådan ändring78. 

                                                

74 IAS 40, Förvaltningsfastigheter, punkt 30 
75 IBID 
76 IBID 
77 RR24, förvaltningsfastigheter 
78 FAR SRS Komplett, IAS 40, förvaltningsfastigheter 
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3.7.3 ÅRL 

Årsredovisningslagen förklarar för bolag hur de skall upprätta sin årsredovisning för varje 

räkenskapsår bestående av balansräkning, resultaträkning, noter, förvaltningsberättelse samt 

om bolaget är skyldig att utse auktoriserad revisor. ÅRL förklarar även att årsredovisningen 

skall upprättas på ett överskådligt sätt samt överensstämma med god redovisningssed79.  

 

3.7.4 BFN 

Bokföringsnämndens huvudsakliga uppgift är att utveckla och förmedla riktlinjer för företag 

att uppnå en god redovisningssed i bokföringen och den offentliga redovisningen genom att 

ge ut allmänna råd och informationsmaterial inom området80. 

Det har föreslagits i redovisningskommittén att bokföringsnämndens roll skall regleras i 

bokföringslagen. Avsikten är att ge bokföringsnämnden det största ansvaret för 

normbildningen inom redovisningsområdet och att nämnden ska kunna kontrollera företagens 

bokföring och årsredovisningar.81 Men i Sverige väljer man att följa Årsredovisningslagen 

även om företagsledningen anser att det kan ge en missvisande bild på företagets ställning och 

resultat för att risken för missbruk skall vara minimal.82 

 

3.7.5 Redovisningsrådet 

Syftet med redovisningsrådets rekommendationer och dess uttalanden var först och främst att 

man skulle ta hand om företagens aktier som var föremål för offentligt handel på grund av 

företagens storlek. Redovisningsrådet idkades till och med år 2004 och innehöll 

rekommendationer och uttalanden. Redovisningsrådet och dess Akutgrupp hade till uppgift att 

sprätta ut redovisningsrekommendationer för att ge företag information om 

redovisningsfrågor. År 2007 lades ner Redovisningsrådet och istället bildades den 1 april år 

                                                

79 Årsredovisningslagen (1995:1554; ÅRL kap 1) 
80 BFN  http://www.bfn.se/bfn/infobfn.aspx 
81 Rune Lönnqvist, Årsredovisning sid. 18 
82 Rune Lönnqvist, Årsredovisningen, sid 25, 26 
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2007 Rådet för finansiell rapportering. Från och med den 1 januari 2005 började man upprätta 

IAS/IFRS redovisningsstandarder och det var orsaken till att redovisningsrådet lades ner två 

år senare, men rekommendationerna stod kvar83.   

 

3.8 Anskaffningsvärde och verkligt värde 

Båda Rekommendationerna RR 24 och IAS 40, Investment Property innehåller 

rekommendationer respektive standarder som talar om hur bolag kan värdera sina 

förvaltningsfastigheter. I RR 24 kan man enligt ÅRL endast värdera sina 

förvaltningsfastigheter till anskaffningsvärde, med upplysning av verkligt värde måste 

nämnas i årsredovisningen. I standarden IAS 40 däremot kan man värdera sina 

förvaltningsfastigheter antingen till anskaffningsvärde eller till verkligt värde, med avdrag för 

avskrivningar.84 

3.8.1 Anskaffningsvärde  

Idag får man välja att värdera sina förvaltningsfastigheter antingen till anskaffningsvärde eller 

till verkligt värde. Detta kunde man inte göra innan införandet av IAS 40, eftersom man följde 

redovisningsrådet (RR 24), vilket innebar att man endast kunde värdera sina 

förvaltningsfastigheter enligt anskaffningsvärdet.85  

Anskaffningsvärde är det belopp som en tillgång har värderats till, vid den tidpunkt då den har 

anskaffats. Med anskaffningsvärde avser man att en förvaltningsfastighet utgörs av 

inköpspriset och dess kostnader som hänförs direkt till inköpet. För att man skall kunna 

värdera sina förvaltningsfastigheter enligt IAS 40, Property Investment, måste den vara redo 

att generera hyresintäkter. Tills dess måste företagen tillämpa IAS 16, Materiella 

anläggningstillgångar.86 Efter att man har förvärvad en förvaltningsfastighet måste företaget 

som valde anskaffningsvärdemetoden, redovisa alla sina förvaltningsfastigheter (med 

undantag av de förvaltningsfastigheter som är till försäljning) efter det första 

                                                

83 http://www.bfn.se/redovisning/RADET/radet.aspx 
84 RR 24 punkt 7 
85 IBID 
86 Internationell redovisningsstandard i Sverige 2006 IFRS/IAS punkt 20-22 
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redovisningstillfället. Detta måste ske enligt IAS 16, Materiella anläggningstillgångar.87 Vid 

förvärvandet av en förvaltningsfastighet skall man redovisa anskaffningsvärdet i 

balansräkningen där transaktionskostnaderna inkluderas i anskaffningsvärdet. Förutom det 

skall man även upprätta en förvaltningsfastighet i balansräkningen när den redovisas som en 

tillgång. Detta med hänsyn till att det måste vara sannolikt att den framtida ekonomiska nyttan 

kommer att vara till företagets fördel (företaget är tvungen att göra en bedömning) och när 

anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt, vilket alltid brukar vara uppfyllt på 

grund av förvärvspriset där anskaffningsvärdet framgår av köpekontraktet88.  

 

3.8.2 Verkligt värde 

Ett företag som tidigare har tillämpat IAS 40 och som för första gången väljer att redovisa 

sina förvaltningsfastigheter till verkligt värde, skall redovisa effekten som en justering av 

ingående balans för balanserade vinstmedel för den period i vilket detta val gjordes för första 

gången. Företaget skall vid första redovisningstillfället värdera samtliga 

förvaltningsfastigheter till deras verkliga värde.89 Fastighetens verkliga värde är det pris som 

fastigheten skulle generera vid en eventuell försäljning till kunniga parter som är oberoende 

av varandra. Fastighetens verkliga värde skall spegla marknadsvärdet vid balansdagen.90 Med 

kunniga parter menar man att både den intresserade köparen och säljaren är rimligt 

informerade om den aktuella fastigheten.91  

Marknadsvärdet är knutet till en viss tidpunkt. Eftersom marknadsvillkoren kan förändras, kan 

det belopp som redovisades vara felaktigt eller ej tillämpligt eftersom det uppskattades vid en 

annan tidpunkt. Verkligt värde utgår från att samtliga parter utför sina prestationer 

samtidigt.92 

Det verkliga värdet speglar bland annat inkomster från hyresavtal samt eventuella 

                                                

87 Internationell redovisningsstandard i Sverige 2006 IFRS/IAS punkt 56 
88 RR 24 punkt 15-18 
89 IAS 40, Verkligt värde 
90 IBID 
91 IBID 
92 IBID 
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utbetalningar som kan förväntas avseende fastigheten.93 Uttrycket för verkligt värde erhålls 

från aktuella priser från en aktiv marknad för likartade fastigheter med samma läge och i 

samma skick samt att dem har likartade hyresavtal och andra avtal.94 

 

 

 

 

                                                

93IAS 40, Verkligt värde 
94 IBID 
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4. Empiri 

I detta kapitel redogörs all data man har samlat in via intervjuer, internet etc. för att sedan 

analyseras. 

 

4.1 Fastighetsbolagens redovisnings- och värderingsmetodik 

För att kunna se om det finns något samband mellan variablerna som vi nämnde i Metod 

kapitlet, har vi bestämt oss att utföra ett Chi2-test. Nedan följer en lista på de tio bolag som vi 

har valt att undersöka. 

 

 

 

 

 

Fastighetsbolag Redovsningsmetod Värderingsmetod 

Atrium Ljungberg Verkligt värde Internt 80% 

Brinova Verkligt värde Internt 

Castellum Verkligt värde 80% Internt 

Fabege Verkligt värde Externt 

Heba Verkligt värde Externt 

Hufvudstaden Verkligt värde Internt 

JM Anskaffningsvärde Externt 

Wallenstam Verkligt värde Internt 

Wihlborgs Verkligt värde Externt 
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Tabellen visar hur bolagen har redovisat och värderat deras förvaltningsfastigheter de senaste 

fem åren, från år 2004 till 2008. Med undantaget att Wihlborgs hade årsredovisningar från år 

2005 enligt kapitel 2.5.4 Bortfall. Tabellen visar även att Atrium Ljungberg värderade under 

de fem åren som vi undersökte, ett år externt. Detta innebär att bolaget, under dessa fem år 

som vi undersökt, har värderat deras förvaltningsfastigheter till 80% internt. Även Castellum 

har under de fem åren inte haft samma metodik. De har redovisat till verkligt värde under fyra 

års tid och till anskaffningsvärde under ett års tid. De resterande bolagen som finns i tabellen 

har haft samma redovisnings- och värderingsmetodik under dessa fem år som vi har 

undersökt. (Se bilaga 4.) 

4.2 CHI2 – Test 

Allmänt om Chi2-test: 

 

”Chi-2 är en sannolikhetsfördelning som kan användas för hypotestestning på datanivåerna 

nominaldata och ordinaldata. Chi-2 benämns som X^2 och är en sannolikhetsfördelning för 

icke parametriska test eller fördelningsfria test. Chi-2 test är helt fritt från antaganden, en 

fördelning behöver inte vara normalfördelad för att vi skall kunna genomför en 

hypotestestning med Chi-2. Chi-2 test är också enkla att genomföra och innebär ganska enkla 

beräkningar. Med Chi-2 test kan vi utföra hypotestestning på datanivåerna nominaldata och 

ordinaldata utan att populationen behöver vara normalfördelad.”9 5  

Testet kommer att genomföras med 5 % -sannolikhet. 

 

 

 

 

                                                

95 http://www.aktiesite.se/Statistik/Hypotestestning/chi-2.htm 
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4.2.1 Nollhypotes 1 

Hypotesprövningen som undersökningen skall testa är: 

H0: Samband existerar inte mellan bolag som prioriterar extern eller intern värdering av 

förvaltningsfastigheter de senaste fem åren. 

H1: Samband existerar mellan bolag som prioriterar extern eller intern värdering av 

förvaltningsfastigheter de senaste fem åren. 

 

2008 2007 2006 2005 2004 Totalt 

Intern 5(5,10) 5(5,10) 4(5,10) 5(5,10) 6(4,60) 25 

Extern 5(4,90) 5(4,90) 6(4,90) 5(4,90) 3(4,40) 24 

Totalt 10 10 10 10 9 49 

(Se bilaga 3, tabell 1) 

x2 = 1,38 

 

Svar: 

Vid 4 frihetsgrader är det kritiska chi2-värdet på 5-procentsnivå 9,49. Det beräknade chi2-

värdet på 1,38 understiger detta värde. Härmed accepteras H0 och det förekommer inget 

samband mellan bolag som prioriterar extern eller intern värdering av förvaltningsfastigheter.  
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4.2.2 Nollhypotes 2 

Hypotesprövningen som undersökningen skall testa är: 

H0: Samband existerar inte mellan bolag som värderar sina förvaltningsfastigheter till 

verkligt värde eller till anskaffningsvärde de senaste fem åren. 

H1: Samband existerar mellan företag som prioriterar extern eller intern värdering av 

förvaltningsfastigheter de senaste fem åren. 

 

2008 2007 2006 2005 2004 Totalt 

Verkligt Värde 9(8,78) 9(8,78) 9(8,78) 9(8,78) 7(7,90) 43 

Anskaffningsvärde 1(1,22) 1(1,22) 1(1,22) 1(1,22) 2(1,65) 6 

Totalt 10 10 10 10 9 49 

(Se bilaga 3, tabell 2) 

X2 = 0,36 

 

Svar: 

Vid 4 frihetsgrader är det kritiska chi2-värdet på 5-procentsnivå 9,49. Det beräknade chi2-

värdet på 0,36 understiger detta värde. Härmed accepteras H0 och det förekommer inget 

samband mellan bolag som värderar sina förvaltningsfastigheter till verkligt värde eller till 

anskaffningsvärde. 
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4.2.3 Nollhypotes 3 

 
 
Hypotesprövning som undersökningen skall testa: 
 
H0: Samband existerar inte mellan vilken redovisningsmetod och värderingsmetod bolagen 
väljer de senaste fem åren. 
 
H1: Samband existerar mellan vilken redovisningsmetod och värderingsmetod bolagen väljer 
de senaste fem åren. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
Intern: Extern: Totalt: 

Anskaffningsvärde: 1(3,06) 5(2,94) 6 
Verkligt Värde: 24(21,94) 19(21,06) 43 
Totalt: 25 24 49 
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Svar: 

Vid 1 frihetsgrad är det kritiska chi2-värdet på 5-procentsnivå 3,84. Det beräknade chi2-värdet 

på 3,23 understiger detta värde. Härmed accepteras H0 och det förekommer inget samband 

mellan vilken redovisningsmetod bolagen väljer, ifall de tillämpar intern eller extern 

värdering. 

 

4.3 Intervjuer med revisorer och ekonomichef 

Följande revisorer som har intervjuats har valt att vara anonyma och därför kommer vi kalla 

dessa för Respondent A- och B. Respondenterna vädjade även att företaget de jobbade för ej 

borde publiceras, därför kommer vi att kalla dessa för Byrå A- och B. 

 

4.3.1 Intervju med Respondent A 

Respondent A är auktoriserad revisor hos Byrå A där denne bland annat jobbar med 

förvaltningsfastigheter.  

Respondent A har mer erfarenhet av bolag som redovisar sina fastigheter till 

anskaffningsvärde, men har även jobbat med bolag som redovisar till verkligt värde. Dennes 

syn på skillnaderna i redovisningsmetoderna är att värdering till anskaffningsvärde kan vara 

mindre tydliga i jämförelse med verkligt värde i årsredovisningarna.  

Införandet av IAS 40 har bidragit till en positiv verkan då redovisningen av bolagens 

fastigheter har blivit klarare. Även skildringen har blivit bättre enligt Respondenten. Enligt 

dennes erfarenhet kombinerar bolagen fastighetsvärderingen löpande under året, internt och 

externt för olika fastigheter men att bolagen vid slutet av året väljer oftast att värdera som 

föregående år. Respondenten anser att problemen som uppkommer vid införandet av den nya 

standarden inte är av väsentligt betydelse, ty problem uppstår jämt vid likartade övergångar. 

Effekterna med införandet av IAS 40 är att det kan ge större resultatkontraster periodvis under 

åren. Dessa kontraster kan således få sina positiva och negativa effekter under årets gång. 
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Den positiva utvecklingen som standarden har bidragit, enligt Respondenten, är att den har 

gett klarare vägledningar om hur redovisning och värdering skall gå till.   

I övrigt har standarden påverkat bolag som följer den, till en bättre jämförbarhet eftersom 

reglerna är distinkta. Vidare besvarade Respondenten att IAS 40 bör bestå då denne tycker att 

standarden är distinkt för bolag som tillämpar den. 

4.3.2 Intervju med Respondent B 

Respondent B är även denne auktoriserad revisor, men jobbar hos Byrå B där denne jobbar 

mer med bolag som tillämpar IAS 40 för deras förvaltningsfastigheter.  

Vid införandet av den nya standarden IAS 40, har det blivit svårare att arbeta med 

förvaltningsfastigheter enligt Respondent B. ”Innan införandet av standarden kunde bolagen 

endast värdera sina förvaltningsfastigheter till anskaffningsvärde, där marknadsvärdet 

överstiger fastighetens anskaffning minus dess avskrivningar, vilket var enklare för oss 

revisorer att arbeta med.” 

Enligt Respondent B värderar de flesta bolagen som är klienter hos denne både internt och 

externt. När dessa bolag värderar sina fastigheter externt skall detta ske periodvis då det väger 

tyngre än intern värdering. 

Bolagen som är klienter i Byrå B föredrar att redovisa sina förvaltningsfastigheter till det 

verkliga värdet eftersom det ger de en mer rättvisande bild, enligt Respondenten.  

Enligt Respondenten har standarden IAS 40 inte medfört några stora besvärligheter för 

bolagen, då redovisningen av marknadsvärdet ökar och därmed är den lättare att acceptera. 

Dock konstaterar Respondenten att redovisningen till marknadsvärde gör det svårare att 

jämföra siffrorna för fastigheterna bolagen emellan. Det vill säga att värdeförändringar 

redovisas olika mellan bolagen vilket gör det svårare att jämföra. Det positiva med IAS 40 

enligt Respondenten är att redovisningen har blivit mer informationsrik än tidigare, men det 

mindre positiva är att när värderingarna inte har skett på ett tillförlitligt sätt så kan 

redovisningen bli mindre bra. Även värderarna skulle få svårt med att hålla sina tidsfrister om 

fastighetsmarknaden skulle börja svänga. 

IAS 40 har bidragit till att arbetet har blivit mer krävande eftersom värderarna måste bli mer 

familjära med marknaden. Detta gäller även för bolagen. När marknadsvärdet ökar så ger 

detta stora vinster åt bolagen, men när marknadsvärdet sjunker så uppstår det problem för 
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bolagen att förklara varför fastigheterna har sjunkit mer än konkurrenternas. Värderarens 

arbete blir mer påfrestande och de måste klara av att stå emot trycket från bolagen. 

Revisorernas arbete blir också krävande, och när marknadsvärdet på fastigheter sjunker måste 

vi ifrågasätta värderarnas värdering. 

Respondent B understryker tydligt att det bör finnas en standard som vinner allmän acceptans 

och som inte regleras ständigt. Samtidigt anser denne att standarden endast är bra vid 

tillämpning av förvaltningsfastigheter. 

 

4.4 Sammanställning av intervju med ekonomichef i HEBA AB, 

Frank Sadler 

Frank Sadler är ekonomichef på HEBA fastighet AB sedan tio år och ansvarar för bokslut, 

budget samt data biten i företaget. Företaget grundades redan 1952 och har i dagens läge cirka 

30 anställda. 1960 förvärvades byggfirman Eskil Sundström och det var då koncernen HEBA 

Fastighet AB bildades. Företaget har till 90 % bostäder och är ett tryggt och säkert bolag 

enligt Frank.  

Vid frågan om HEBA redovisar till anskaffningsvärde eller marknadsvärde så svarade Frank 

att ”- som moderbolag redovisas förvaltningsfastigheterna till marknadsvärde för att det ger 

en mer rättvisande bild vid övergången.” Eftersom HEBA anskaffade fastigheterna för flera 

år sedan så har dem ett anskaffningsvärde som är en tiondel av anskaffningsvärde från 

fastigheter som anskaffades för bara några år sedan. Därför är det bättre att redovisa dem 

gamla fastigheterna till marknadsvärdet, enligt Frank. 

Frank nämnde att övergången till verkligt värde har skett ganska smidigt eftersom HEBA har 

jämfört med andra bolags fastigheter via en extern värderare.  Detta gjordes när IFRS kom i 

januari 2005. ”Vid delårsbokslutet så värderas enbart en tredjedel av fastigheterna av en 

extern värderare, resten värderas internt av bolaget. Men vid helårsbokslutet värderas allt av 

den externa värderaren.” Då har företaget, som nämnt ovan, jämfört med andra bolags 

fastigheter och fått fram ett korrekt marknadsvärde utifrån det. ”Det vill säga att varje 
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fastighet värderas externt två gånger per år. Koncernmässigt skall fastigheterna redovisas till 

verkligt värde, eftersom informationen är riktad ”utåt” så att diverse analytiker skall kunna 

granska innehållet.” Frank berättade även att vissa nackdelar kan uppstå vid värdering av 

verkligt värde när marknaden går ner. ”Eftersom fastigheterna redovisas i resultaträkningen 

så kan det bli stora värdeförändringar, annars stiger värdet väldigt mycket om marknaden 

går upp.  

Problemet med verkligt värde är att just kunna förklara redovisningsmässigt varför det 

svänger så mycket i resultatet. Det är svårt att få folk att förstå att det är orealiserade vinster. 

Då får man se hur förvaltningsresultatet går för företaget just för att dem ökar eller minskar i 

värdet så kraftigt.” 

Frank nämnde även att utdelningen inte får bli för stor heller eftersom likviditeten för dem är 

orealiserade vinster. ”Detta är argumentet för att man inte redovisar fastigheterna i 

balansräkningen. Om man i dagens läge skulle redovisa fastigheterna till anskaffningsvärde 

och inte gå in i IFRS, skulle nyckeltalen se helt annorlunda ut. Nyckeltalen skulle ge en 

mycket bättre bild på företagen om man redovisade till anskaffningsvärde än vad man skulle 

göra om man redovisade till anskaffningskostnaden, samt det egna kapitalet skulle också 

påverkas.” 

”I och med att vi har bostadsfastigheter så regleras hyran väldigt mycket så kan man inte 

sälja till marknadsvärdet utifrån det pga. att det är bruksvärdessystemet som styr vilken hyra 

vi får sätta. Det är allmännyttan som man får titta på och jämföra med likvärdiga lägenheter 

och utifrån det bestäms hyran. Man får självklart ta hänsyn till vad hyresgästerna väljer till 

lägenheten som t.ex. inredning, större lägenhet etc., vilket man får sätta en högre hyra efter 

det.” 

”Fördelen med IFRS är att man enklare kan jämföra marknadsvärdet samt nyckeltalet med 

andra företag. Det ger en mer rättvisande bild speciellt när många väljer att redovisa till 

marknadsvärde i koncerner. Eftersom det är bruksvärdet som styr intäkten så kan man inte 

reglera priset på hyran så mycket utan det är mest kostnadssidan som man kan jämföra med 

andra bolag. Då finns det riktvärden som beskriver hur mycket det ska vara som utgår från 

t.ex. fastighetens ålder och vilket läge den har. Så det finns flera faktorer som spelar roll vid 

bestämmandet av priset per kvadratmeter.”  
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Frank avslutade med att tillägga att tillförlitligheten i redovisningen samt tillförlitligheten i 

allmänheten kan ifrågasättas när det är svårt att få fram ett rättvisande marknadsvärde om det 

inte skett så mycket försäljningar/transaktioner. Eftersom HEBA följer IFRS riktlinjer så skall 

informationen i bokslutet vara tillförlitlig. 
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5. Analys 

I detta kapitel drar man paralleller mellan teori och empiri. Man försöker koppla teori och 

empiri genom att hitta likheter och olikheter i empirin gentemot teoretiska referensramen. 

 

5.1 Analys av bolagens val av värderingsmetod 

Det första chi2-testet undersökte om det fanns något samband mellan hur fastighetsbolagen 

värderar sina förvaltningsfastigheter de senaste fem åren. Resultatet visade att det inte fanns 

något samband mellan fastighetsbolag som prioriterar intern eller extern värdering av sina 

förvaltningsfastigheter under åren.  Detta innebär att det inte spelar någon roll för 

fastighetsbolagen vilket år eller vilken värderingsmetod de tillämpar. Fastighetsbolagen väljer 

själva hur de vill värdera sina förvaltningsfastigheter år för år.  Åtta utav tio fastighetsbolag 

har använt samma värderingsmetod under dessa fem år som undersökts, det vill säga att varje 

enskilt bolag har värderat enbart internt eller enbart externt. De resterande två fastighetsbolag 

ändrade sina värderingsmetoder, Atrium Ljungberg och SAGAX ändrade värderingsmetod 

under ett år där Atrium Ljungberg värderade år 2006 externt och SAGAX värderade år 2004 

internt. (Se bilaga 3 tabell 1) 

Respondent A och B bekräftar första nollhypotesen att det inte fanns något samband mellan 

värderingsmetoderna. Båda Respondenterna menar att fastighetsbolagen värderar 

förvaltningsfastigheterna internt och externt periodvis under året, men i slutet av det 

nuvarande året, det vill säga per 12/31, väljer bolagen att använda samma värderingsmetod 

som i slutet av föregående år.  

Frank Sadler kunde understryka detta då på HEBA AB väljer dem att värdera internt och 

externt periodvis under året men att i slutet av året värderar de externt de senaste fem åren (Se 

bilaga 3 tabell 1). Franks motivering till varför HEBA värderade externt var att extern 

värdering skulle ge en mer tillförlitlig information om fastigheternas värdering. 
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Utifrån dessa resultat kan vi konstatera att extern värdering av förvaltningsfastigheter ger en 

högre tillförlitlighet av fastigheternas verkliga värde.  Men med den interna 

värderingsmetoden ökar jämförbarheten och informationen blir mer relevant om 

fastigheternas värde. Oavsett värderingsmetod ger detta en mer rättvisande bild av 

fastighetsbolagens förvaltningsfastigheter sett utifrån bolagens och intressenters syn.  

Därmed uppfyller intern och extern värdering redovisningens kvalitativa egenskaper vid 

bolagens värdering av förvaltningsfastigheter.  

 

5.2 Analys av bolagens val av redovisningsmetod 

Det andra chi2-testet undersökte om det fanns något samband mellan hur fastighetsbolagen 

redovisar sina förvaltningsfastigheter de senaste fem åren. Återigen visade chi2-testet att det 

inte fanns något samband mellan fastighetsbolag som redovisar till verkligt värde eller till 

anskaffningsvärde under åren.  Detta innebär att varje fastighetsbolag väljer en 

redovisningsmetod och tillämpar den konstant under dessa fem år. Det enda undantaget var att 

Castellum började redovisa till verkligt värde år 2005, det vill säga att år 2004 redovisade 

Castellum till anskaffningsvärde.   

Alla respondenter var eniga om att redovisning till verkligt värde gav fastighetsbolagen en 

mer rättvisande bild av deras förvaltningsfastigheter vilket förklarade motivet bakom 

redovisningsmetoden. Detta kan även jämföras med det Schuetze tar upp i sin artikel, där han 

förklarar att redovisningen vid värdering av verkligt värde ger intressenterna en tydligare bild 

av redovisningen. Även om värdering till anskaffningsvärde är mindre komplicerad enligt 

tidigare studier 96, så väljer fastighetsbolagen att redovisa till verkligt värde enligt Respondent 

B. Problematiken enligt denne var att bolagen hade svårt att förklara de stora 

värdeförändringarna som fastigheterna kunde bidra till om värdet på fastigheterna ökade. 

                                                

96 Nordström Winberg, 2007 
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Värdering till verkligt värde ligger till grund för bolagens förmögenhetsvärde vilket går hand i 

hand med den statiska balansuppfattningen. Eftersom värdet på fastigheterna kan kraftigt öka 

eller sjunka så förändras bolagens förmögenhetsvärde. Samtidigt ger värdering till verkligt 

värde en mer rättvisande bild av fastighetsbolagens förvaltningsfastigheter. Därför kan även 

den dynamiska balansuppfattningen stämma överens med värdering till verkligt värde.  

Teorin säger att statisk balansuppfattning skall beskriva bolagets förmögenhetsvärde samtidigt 

som den säger att dynamisk balansuppfattning skall vara en rapport som stödjer granskning av 

bolagets resultat. Detta innebär att i praktiken kan teorin tillämpas oavsett redovisningsmetod, 

men att den lutar sig mest åt verkligtvärde metoden eftersom i teorin skall tillgångar redovisas 

till dess riktiga värde och att verkligtvärde metoden ger en mer rättvisande bild. 

Verkligt värde är den redovisningsmetod som börsnoterade fastighetsbolag föredrar att 

tillämpa (se tabell på kapitel 4.1). Det är inte enbart tabellen som bevisat detta utan även 

Frank Sadler underströk att alla börsnoterade fastighetsbolag borde redovisa till verkligt värde 

för att öka jämförbarheten.  

 

5.3 Analys av det tredje chi2-testet som beskriver om det finns 

samband eller inte mellan bolagens val av redovisningsmetod och 

värderingsmetod 

Det tredje chi2-testet undersökte om samband existerar eller inte mellan vilken 

redovisningsmetod och värderingsmetod bolagen valde de senaste fem åren. Undersökningen 

visade även här att det inte förekommer något samband vid tillämpning av respektive 

redovisningsmetod gentemot värderingsmetod. Det vill säga att valet av verkligt värde eller 

anskaffningsvärde inte har någon koppling till valet av intern- eller externvärdering av 

förvaltningsfastigheterna de senaste fem åren.  

Alla respondenter underströk att fastighetsbolagen redovisar både internt och externt 

periodvis under året. Dessutom menar Frank att extern värdering av förvaltningsfastigheterna 

är bättre att tillämpa för att det ger en mer tillförlitlighet i redovisningen. Respondent B 

menade att extern värdering väger tyngre än intern värdering vilket blir en mer naturlig orsak 
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för fastighetsbolagen att i slutet av året värdera externt för att det ger en mer tillförlitlig 

information för övriga intressenter. 

Enligt Respondent A värderar fastighetsbolagen sina förvaltningsfastigheter i slutet av året 

som föregående års värdering. Detta innebär att om ett bolag värderade externt i slutet av år 

2007, vore det mer naturligt att värderar även i slutet av år 2008 externt. Den dynamiska 

balansuppfattningen håller med om detta resonemang för att den anses vara som ett 

hjälpmedel och en brygga mellan två på varandra följande redovisningsperioder där det skall 

fastställas en så rättvisande bild på resultatet som möjligt.   

Vad det gäller verkligt värde och anskaffningsvärde hade alla respondenter samma åsikter 

kring redovisningsprinciperna. Samtliga respondenter tyckte att verkligt värde gav en mer 

rättvisande bild av fastighetsbolagens förvaltningsfastigheter i jämförelse med 

anskaffningsvärdet. Frank Sadler tillade även att redovisning till verkligt värde gav en mer 

tillförlitlig information gentemot anskaffningsvärde. Alla var även eniga om att verkligtvärde 

metoden är mer krånglig att upprätta men att det i slutändan inte spelar någon roll eftersom 

jämförbarheten mellan olika fastighetsbolag även ökar.  

Enligt den statiska balansuppfattningen är verkligt värde den metod som ska tillämpas 

eftersom den visar fastigheternas verkliga förmögenhet. Även den dynamiska 

balansuppfattning kan kopplas till verkligt värde, då den strävar efter en rättvisande bild. 

Dock anses den dynamiska balansuppfattningen vara mer som ett hjälpmedel.  

5.4 Analys av positiva och negativa påföljder av IAS 40 

Alla tre respondenter delade samma positiva synpunkter om standarden. Respondenterna 

menade att standarden gav en mer informationsrik redovisning och att redovisning till verkligt 

värde gav en mer rättvisande bild av fastigheterna och bolaget. Frank betonade att fördelen 

med verkligt värde var att om marknaden gick upp så gav det en mer hälsosammare bild av 

bolaget då värdet av fastigheterna ökade. Han tyckte även att jämförandet av marknadsvärdet 

med andra bolag var en positiv aspekt. Även Respondent B tyckte att det var lättare för 

bolagen att acceptera verkligt värde när marknadsvärdet för fastigheterna ökar. Respondent A 

ansåg att redovisning till verkligt värde var tydligare än redovisning till anskaffningsvärde 

eftersom redovisningarna har blivit tydligare och mer jämförbara mellan bolagen.  
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Samma åsikter delades av alla tre respondenter om de negativa aspekterna som standarden 

bringar. Frank Sadler och Respondent B menade att när marknaden sjunker bidrar det till stora 

värdeförändringar och att det blir svårare att fastställa varför fastigheternas värde har sjunkit 

mer än konkurrenternas. Respondent B tyckte att dennes arbete försvårades på grund av att 

metoden ställer krav på att revisorerna och värderarna skall vara mer insatta i marknaden och 

att ha bättre koll på hur marknaden påverkar fastigheternas värde. Respondent A däremot 

hade mindre negativa åsikter men betonade att problem kan uppstå vid en övergång från 

anskaffningsvärde till verkligt värde, men att det alltid uppstår problem vid övergångar och att 

dessa problem inte är av stor betydelse.  

Slutligen tyckte samtliga respondenter att redovisning till verkligt värde enbart gynnade 

fastighetsbolagen. Standarden ger en mer rättvisande bild och jämförbarheten ökade mellan 

fastighetsbolagen. Samtidigt tyckte samtliga att redovisning till verkligt värde var mer 

komplicerad att utföra än anskaffningsvärde.  

Om vi skall koppla dessa resonemang till dynamisk- eller statisk balansuppfattning så kan vi 

konstatera att den dynamiska balansuppfattningen är det som bör tillämpas till verkligtvärde 

metoden.  

6. Slutdiskussion 

6.1 Slutsats 

Syftet med studien var att granska konsekvenserna som standarden IAS 40 medbringar åt 

fastighetsbolagen efter deras val av redovisningsmetod för deras förvaltningsfastigheter, samt 

att utforska revisorernas synvinkel på dessa konsekvenser. Dessutom var syftet att studera 

vilken värderingsmetod som tillämpas av bolagen och ifall IAS 40 gav positiva eller negativa 

påföljder.  

 

Standarden IAS 40 ger fastighetsbolagen möjligheten att redovisa sina förvaltningsfastigheter 

till verkligt värde eller anskaffningsvärde.  

Rörande de tre gjorda hypoteser som behandlade om det fanns samband mellan hur bolagen 

värderar, redovisar samt om det fanns ett samband mellan värderingsmetod och 
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redovisningsmetod de senaste fem åren, så accepterades nollhypotesen i alla de tre fallen. Det 

vill säga att något samband inte fanns. 

Värderingsmetoden av bolagens förvaltningsfastigheter är mindre relevanta, det vill säga 

bolagen värderar internt eller externt som de vill.  

Den redovisnings metod som föredras av fastighetsbolagen är verkligt värde men detta val har 

försvårat revisorernas arbete eftersom det ställer höga krav på deras kunnande om marknaden.   

De påföljder som standarden har medbringat för fastighetsbolagen är att redovisning till 

verkligt värde har inneburit en positiv inverkan.  

 

6.2 Egna tankar 

Vi kan nu konstatera att fastighetsbolagen värderar sina förvaltningsfastigheter hur de vill. Vi 

anser att motivet till detta beror på hur pass tillförlitlig information ett fastighetsbolag vill ha 

för sina förvaltningsfastigheter. Vi har spekulerat kring varför ett fastighetsbolag vill ha en 

hög tillförlitlighet i värderingen och kommit fram till att en hög tillförlitlighet på värdet av 

fastigheterna skapar ett intresse av utomstående aktörer om ett eventuellt köp av fastigheterna 

skulle vara aktuellt. Intresse från utomstående aktörer kan uteblivas om värderingen av 

fastigheterna sker på ett mindre tillförlitligt sätt. Det vill säga att intern värdering av 

fastigheterna skapar en massa frågetecken om fastigheten och det kan vara ett sätt för 

fastighetsbolagen att hålla aktörers intressen borta.  

Som redovisningsmetod väljer majoriteten börsnoterade fastighetsbolag verkligt värde 

eftersom det ger bolagen stora fördelar i deras redovisning. Dessa fördelar är en mer 

rättvisande bild av fastigheternas värde och att jämförbarheten mellan fastigheterna ökar. Men 

vi anser att fastighetsbolagen väljer att redovisa till verkligt värde eftersom fastigheternas 

värde kan justeras efter bolagets fördel gentemot anskaffningsvärde. Det vill säga att 

redovisning till verkligt värde kan påverka resultatet bolagens förmögenhetsvärde positivt. Vi 

anser att detta är anledningen till att tillförlitligheten av fastigheternas verkliga värde 

frågeställs utav utomstående aktörer.  
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6.3 Vidare forskning 

Det som kan sägas om denna standard, ur företagens synvinkel är att den har gynnat 

fastighetsbolagen. Dessa anser att standarden är orsaken till den positiva utvecklingen, men i 

tidigare studier har det sagts att det är för tidigt att kunna avgöra om standardens mål att 

reducera olikheterna i företagens årsredovisningar och skapa en tydligare jämförbarhet 

kommer att uppnås. Nu har det gått fem år sedan den infördes och vi håller med att det 

fortfarande krävs några år till för att uppnå målet på grund av att vi kunde se tydliga skillnader 

på företagens årsredovisningar.  

Eftersom standarden tillämpas i hela Europa och vår studie avgränsades för svenska bolag, 

skulle det bli intressant för vidare forskning att jämföra utländska förvaltningsföretag och 

revisorer med dem svenska motsvarigheterna. Hur stora likheter det finns på 

årsredovisningarna samt om det finns en möjlighet om en global harmonisering av standarden. 

Det skulle bli intressant att se hur utländska företag tillämpar standarden för sina 

förvaltningsfastigheter samt motiveringen till deras val.  
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2006: http://investors.wallenstam.se/files/press/wallenstam/Wallenstam-Arsredovisning-for-

webb-2006.pdf 
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2005: http://investors.wallenstam.se/files/press/wallenstam/Wallenstam-Ars2005.pdf 

2004: http://investors.wallenstam.se/files/press/wallenstam/Wallenstam-Arsredovisning-

2004.pdf 

 

Wihlborgs 

2008: 

http://www.wihlborgs.se/Global/%c3%85rsredovisningar/%c3%85rsredovisning%202008.pdf 

2007: 

http://www.wihlborgs.se/Global/%c3%85rsredovisningar/%c3%85rsredovisning%202007.pdf 

2006: 

http://www.wihlborgs.se/Global/%c3%85rsredovisningar/%c3%85rsredovisning%202006.pdf 

2005: 

http://www.wihlborgs.se/Global/%c3%85rsredovisningar/%c3%85rsredovisning%202005.pdf 

2004: 

- 

 

7.5 Intervjuer 

Byrå A, Respondent A, auktoriserad revisor, Stockholm 2009-12-08  

Byrå B, Respondent B, auktoriserad revisor, Stockholm 2009- 12-14 

Frank Sadler, Ekonomichef på HEBA AB, Stockholm 2009-11-17 Kl. 15.00-16.00



 

 

Bilaga 1: Elektronisk intervju 

Vänligen motivera era svar 

1. Vid införandet av den nya standarden IAS 40, har det blivit lättare eller svårare vid 

värdering av förvaltningsfastigheter? 

 

2. Vilken värderingsmetod föredrar företagen att tillämpa vid värdering av deras 

förvaltningsfastigheter, dvs. extern eller intern värdering?  

 

3. Vilken redovisningsmetod föredras av företagen vid värdering av 

förvaltningsfastigheter, dvs. verkligt värde eller anskaffningsvärde och varför? 

 

4. Skulle det finnas någon kontrast skillnad om företagen valde att redovisa enligt den 

andra metoden? (Dvs. om ett företag redovisar enligt anskaffningsvärde och om de 

beslutar att redovisa till verkligt värde istället). 

 

5. Har det uppstått besvärligheter efter införandet av IAS 40? 

 

6. Hur anser du att införandet av standarden har påverkat företagens redovisning 

generellt sett? (Positivt eller negativt) 

 

7. Hur har införandet av IAS 40 påverkat redovisningen för förvaltningsföretag samt hur 

har den påverkat ditt arbete särskilt? 

 

8. Anser du att denna standard bör bytas ut eller behålla samt vilken syn har du på denna 

standard, tycker du att den bör bestå eller ändras?  



 

 

Bilaga 2: Intervju med Frank Sadler, HEBA AB 

 

Allmänt 

· Vad är din position i företaget och vad är dina arbetsuppgifter? 

· Hur länge har du haft din befattning? 

Värderingsprincip 

· Vilken värderingsmetod använder ni för era fastigheter, anskaffningsvärde eller 

verkligt värde och varför?  

· Hur har ni arbetat er fram till övergången? 

· Vilka är fördelarna respektive nackdelarna med den metod ni valt? 

· Vilken värderingsprincip anser ni ger den mest rättvisande bilden av fastigheternas 

värde? 

· Vilka fördelar respektive nackdelar ser ni med valet som ni har gjort? 

· Verkligt värde: Hur fastställer man ett verkligt värde 

· Kommer det att finnas problem när ni väljer att redovisa förvaltningsfastigheterna till 

verkligt värde? Vilka? 

· Anskaffningsvärde: Hur fastställer man ett anskaffningsvärde?  

· Hur kommer bokslutet att påverkas? 

· Om ni skulle värdera era fastigheter till verkligt värde/anskaffningsvärde, vilka 

faktorer skulle då vägas in vid värderingen? (dvs. motsatta som företaget värderar sina 

förvaltningsfastigheter) 

· Värderar ni era fastigheter intern eller externt? 

· Varför har ni gjort detta val? 



 

 

Bilaga 3: Tabeller och Beräkningar 

 

Tabeller: 

Tabell 1 visar vilken värderingsmetod bolagen har valt de senaste fem åren. 

Bolag 2008 2007 2006 2005 2004 
  

    
  

AtriumLjungberg Intern Intern Extern Intern Intern 
Brinova Intern Intern Intern Intern Intern 
Castellum Intern Intern Intern Intern Intern 
Fabege Extern Extern Extern Extern Extern 
Heba Extern Extern Extern Extern Extern 
Hufvudstaden Intern Intern Intern Intern Intern 
JM Extern Extern Extern Extern Extern 
SAGAX Extern Extern Extern Extern Intern 
Wallenstam Intern Intern Intern Intern Intern 
Wihlborgs Extern Extern Extern Extern - 

 

 

Tabell 2 visar vilken redovisningsmetod bolagen har valt de senaste fem åren. 

Bolag 2008 2007 2006 2005 2004 
  

    
  

AtriumLjungberg Verkligt värde Verkligt värde Verkligt värde Verkligt värde Verkligt värde 
Brinova Verkligt värde Verkligt värde Verkligt värde Verkligt värde Verkligt värde 
Castellum Verkligt värde Verkligt värde Verkligt värde Verkligt värde Anskaffningsvärde 
Fabege Verkligt värde Verkligt värde Verkligt värde Verkligt värde Verkligt värde 
Heba Verkligt värde Verkligt värde Verkligt värde Verkligt värde Verkligt värde 
Hufvudstaden Verkligt värde Verkligt värde Verkligt värde Verkligt värde Verkligt värde 
JM Anskaffningsvärde Anskaffningsvärde Anskaffningsvärde Anskaffningsvärde Anskaffningsvärde 
SAGAX Verkligt värde Verkligt värde Verkligt värde Verkligt värde Verkligt värde 
Wallenstam Verkligt värde Verkligt värde Verkligt värde Verkligt värde Verkligt värde 

Wihlborgs Verkligt värde Verkligt värde Verkligt värde Verkligt värde - 

 



 

 

 

Beräkning av de tre hypotesprövningarna: 

Formler:  

Beräkning av de förväntade värdena (Medelvärde): 

 

Chi2 ; 

X2 = (fi – fe)2/ fei +… + (fn – fen)/ fen 

Frihetsgrader: 

(Antal rader – 1)(Antal kolumner – 1) à (r – 1)(k – 1)  

Kritiskt värde: 

 

 



 

 

 

Hypotesprövning 1 

Beräkning av de förväntade värdena: 

Intern:  25*10/49 = 5,10 Extern: 24*10/49 = 4,90 2008 

 25*10/49 = 5,10  24*10/49 = 4,90 2007 

 25*10/49 = 5,10  24*10/49 = 4,90 2006 

 25*10/49 = 5,10  24*10/49 = 4,90 2005 

 25* 9/49 = 4,60  24* 9/49 = 4,40 2004 

 

Beräkning av Chi2: 

x2 = (5-5,10)2/5,10 + (5-5,10)2/5,10 + (4-5,10)2/5,10 + (5-5,10)2/5,10 + (6-4,60)2/4,60 + (5-

4,90)2/4,90 + (5-4,90)2/4,90 + (6-4,90)2/4,90 + (5-4,90)2/4,90 + (3-4,40)2/4,40 = 1,38 

Beräkning av frihetsgrader: 

 (5 – 1) (2 – 1) = 4 àààà Kritiska chi2-värdet 9,49 (se bilaga 4, chi2-fördelningen) 



 

 

 

Hypotesprövning 2 

Beräkning av de förväntade värdena: 

Verkligt Värde: 43*10/49 = 8,78 Anskaffningsvärde:  6*10/49 = 1,22 

  43*10/49 = 8,78   6*10/49 = 1,22 

  43*10/49 = 8,78   6*10/49 = 1,22 

 43*10/49 = 8,78   6*10/49 = 1,22 

  43* 9/49 = 7,90    9* 9/49 = 1,65 

 

 

Beräkning av Chi2: 

x2 = (9-8,78)2/8,78 + (9-8,78)2/8,78 + (9-8,78)2/8,78 + (9-8,78)2/8,78 + (7-7,90)2/8,78 + (1-

1,22)2/1,22 + (1-1,22)2/1,22 + (1-1,22)2/1,22 + (1-1,22)2/1,22 + (2-1,65)2/1,65 = 0,36 

 

Beräkning av frihetsgrader: 

 (5 – 1) (2 – 1) = 4 àààà Kritiska chi2-värdet 9,49 (se bilaga 4, chi2-fördelningen) 



 

 

 

Hypotesprövning 3 

Beräkning av de förväntade värdena: 

6*25/49 = 3,06 6*24/49 = 2,94 

43*25/49 = 21,94 43*24/49 = 21,06 

Beräkning av Chi2: 

x2 = (fi – fe)2/ fei +… + (fn – fen)/ fen 

x2 = (1-3,06)2/3,06 + (5-2,94)2/2,94 + (24-21,94)2/21,94 + (19-21,06)2/21,06 = 3,23 

Beräkning av frihetsgrader: 

 (2 – 1) (2 – 1) = 1 àààà Kritiska chi2-värdet 3,84 (se bilaga 4, chi2-fördelningen) 



 

 

Bilaga 4: 

 

 

 

 


