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Sammanfattning 

Magisteruppsats i företagsekonomi HT 2007, Linköpings universitet 

Författare: Amelie Dunder och Emma Zander 

Handledare: Stefan Schiller 

Titel: Fastighetsbolags användning av verkligt värde. En studie i företags uppfattning om 
värdering av förvaltningsfastigheter till verkligt värde. 

Bakgrund och problem: Det pågår en diskussion om införandet av värdering av 
förvaltningsfastigheter till verkligt värde. Diskussionen grundar sig främst i att 
fastighetsbolagens resultat påverkas av orealiserade värdeförändringar genom att dessa 
inkluderas i rörelseresultatet. Då svenska börsnoterade bolag idag kan välja att värdera enligt 
denna typ av värdering så är det intressant att få deras uppfattning om värdering till verkligt 
värde. 

Syfte: Syftet med studien är att visa på skillnader i företagens uppfattning vid värdering av 
förvaltningsfastigheter till verkligt värde och undersöka om det finns en relation mellan dessa 
åsikter och hur stor del av fastighetsbolagets rörelseresultat som består av orealiserade 
värdeförändringar.   

Avgränsning: På grund av begränsade resurser så har inte hela fastighetsmarknadens åsikter 
kunnat undersökas. Istället har tre företag valts ut med förhoppning om att ge intressant 
material. Genom ett mindre urval av respondenter så kan inga generaliseringar för branschen i 
stort göras. 

Metod: Studien är kvalitativ och abduktiv. Empiriinsamlingen har skett genom intervjuer 
med respektive företag samt granskning av företagens årsredovisningar för 2006. Intervjuer 
har skett genom kontakt via telefon och mail med en representant från varje företag som anses 
ha stor kunskap inom studiens område. 

Teori: Det teoretiska ramverket består av syfte med finansiella rapporter, 
redovisningsprinciper, marknadsvärde, intressentteorin, legitimitetsteorin, institutionella 
teorin och agentteorin. Avslutningsvis presenteras konflikten mellan ledning och ägare. 

Empiri: Två empiriska undersökningar har gjorts. Den första bestod av att granska 
årsredovisningar och posten orealiserade värdeförändringar i förhållande till företagens 
rörelseresultat för 2006. Den andra undersökningen bestod utav intervjuer med respektive 
företag för att få deras uppfattning om värdering till verkligt värde. 

Resultat: Ingen relation mellan företagens uppfattningar och dess andel orealiserade 
värdeförändringar har kunnat utvisas. Dock har Atrium Ljungberg och Balder, vars resultat 
till större del består av orealiserade värdeförändringar, uttryckt en större osäkerhet och oro 
mot att inkludera värdeförändringar i resultaträkningen. 

Nyckelord: Förvaltningsfastigheter, IAS 40, verkligt värde, orealiserade värdeförändringar, 
agentteorin 
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Abstract 
Master paper in business and economics fall 2007, Linköping University 

Authors: Amelie Dunder and Emma Zander 

Tutor: Stefan Schiller 

Title: Real estate group’s use of fair value accounting. A study in companies’ perception 
about valuing investment properties to fair value. 

Background and problem: There is a consistent discussion about the implementation of fair 
value accounting on real estates. The discussion is developed through the fact that the profit 
of companies is being affected by unrealised value changes on the investment properties since 
these are included in the operating profit. Since Swedish companies, listed on the stock 
exchange, today can choose to use fair value accounting model, it is interesting to examine 
their opinion of the fair value model.  

Purpose: The study’s purpose is to examine differences in companies’ perceptions regarding 
fair value accounting on investment properties and to examine if there is a connection 
between these opinions and how big a part of the real estate group’s operating profit that 
consists of unrealised value changes. 

Demarcation: Because of limited resources, the whole investment property market’s opinions 
have not been investigated. Instead, three companies have been chosen with expectation of 
providing interesting material. Through a smaller selection of respondents, no generalisations 
for the branch as a whole can be made. 

Method: The study is qualitative and abductive. The collection of empirics has been made by 
an examination of the companies’ financial reports and through interviews. Interviews have 
been made by telephone and through email with person with grand knowledge within the area 
investigated. 

Theory: The theory chapter presents following: purpose of financial reports, accounting 
principles, market value, the agent theory, stakeholder theory, legitimacy theory, institutional 
theory. Finally presents the conflict between the agent and principal. 

Empiric: Two empirical studies have been made. The first study consisted of an examination 
of the companies’ financial reports. The second study consisted of interviews with each 
company to find out their opinion regarding valuing investments properties to fair value. 

Result: No relation between the companies’ perceptions and their amount of unrealised value 
changes has been revealed. However, Atrium Ljungberg and Balder, which presented results 
to a larger part consisted of unrealised value changes, have expressed a greater insecurity 
towards including the value changes in the consolidated statement of income. 

Keywords: Investments properties, IAS 40, Fair value, Stakeholder theory 
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Definitioner 

ASSC – Accounting Standards Steering Committee 

BFN - Bokföringsnämnden 

FAR - Föreningen auktoriserade revisorer 

EVS - European Valuation Standard 

IAS - International Accounting Standards 

IASB - International Accounting Standard Board 

IFRS - International Financial Reporting Standards 

RR - Redovisningsrådets rekommendationer 

TEGoVA - The European Group of Valuers´Associations 

ÅRL – Årsredovisningslagen 
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Ordförklaring 

Driftnetto Driftnetto består av fastighetsbolagen nettoomsättning för året med 

avdrag för drift- och underhållskostnader.  

Förvaltningsfastighet Förvaltningsfastigheter är fastigheter som innehas i syfte att 

generera hyresinkomster eller för förvaltning av tillgångar genom 

värdestegring eller en kombination av dessa två. 

Förvaltningsfastigheter kan bestå av mark eller en byggnad, eller 

del av en byggnad, eller båda de två föregående nämnda.  

Förvaltningsresultat Resultatet exklusive värdeförändringar och skatt 

Historiskt värde Historiskt värde är den summa som erläggs vid förvärvstidpunkten 

för ett förvärv av en tillgång. Historiskt värde går även under 

benämningen anskaffningsvärde.  

Intern värderare En resurs inom ett bolag som värderar företagets fastighetsbestånd. 

Extern värderare En värderingsman som är oberoende av bolaget med erkända och 

relevanta kvalifikationer och kunskap inom värdering av 

fastigheter. 

Ortsprismetod En form utav värderingsmetod vid värdering av 

förvaltningsfastigheter där bedömningen görs utifrån realiserade 

försäljningar på en öppen och fri marknad för en motsvarande 

fastighet, som den fastighet som ska värderas. 

Verkligt värde Verkligt värde är det värde som en tillgång överlåts för mellan 

kunniga parter som är oberoende av varandra och som har ett 

intresse för att transaktionen genomförs. 
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1. Inledning 

Inledningen har till syfte att ge läsaren en inblick i värdering av tillgångar till verkligt värde 

och vad detta innebär för svenska börsnoterade fastighetsbolag. I inledningens första del 

presenteras varför företagen numera värderar förvaltningsfastigheter till verkligt värde och 

vilka problem som detta kan medföra. Därefter följer en problemdiskussion vilken åtföljs av 

problemformulering och syftet med uppsatsen. Avslutningsvis presenteras uppsatsen 

målgrupp samt en överblick av uppsatsens upplägg.   

1.1 Bakgrund 

”Vad som hänt är således att en finansiell rapportering enligt IFRS har utvecklats från att visa 

effekterna av redan inträffade händelser till att innehålla värden baserade på prognoser om 

framtiden.” (Ernst and Young, 2005 s. 9) 

Diskussionen kring värdering av tillgångar till verkligt värde har varit omfattande. År 2002 

godkände Europaparlamentet och Europeiska unionen (EU) en förordning (nr. 1060/2002), till 

förmån för internationell harmonisering som infördes från första januari 2005. Syftet med 

denna förordning var att anta internationella redovisningsstandarder för att harmonisera de 

finansiella rapporterna som företag lägger fram, för att garantera en hög grad av insyn och 

jämförbarhet mellan rapporterna. (www.eur-lex.europa.eu) Det nya regelverket är framtaget 

av International Accounting Standard Board (IASB) som är den mest dominerande 

organisationen och aktören inom redovisning internationellt (Nilsson, 2005). En av de nya 

redovisningsstandarder som IASB tagit fram är International Accounting Standard nummer 

40 (IAS 40), som möjliggör användandet av verkligt värde värdering i koncern-

balansräkningar. (Cederberg och Thorell, 2005).  

Behovet av en internationell harmonisering och konvergering har blivit allt större, något som 

framförallt syns genom att allt fler svenska företag noterar sig på andra börser än 

Stockholmsbörsen. Denna utökade internationella notering och den därigenom allt större 

internationella publiken har fått de stora företagen att utforma sina årsredovisningar därefter, 

då kraven på jämförbarhet ökat mellan företag som verkar i olika länder. Den internationella 
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harmoniseringen och konvergeringen av redovisningen har gjort att de internationella 

normgivande organisationerna växt sig allt starkare, och då Sverige är ett litet land så blir vi i 

högsta grad påverkade av både europeiska och andra internationella förändringar. (Nilsson, 

2005) 

1.2 Fastighetsmarknadens utveckling 

Fastighetsmarknaden har genom tiderna påverkats ett flertal gånger av börskrascher och 

finansiella kriser. Fastigheter ses många gånger som investeringsobjekt vilket kan förklara 

varför värderingen av fastigheter påverkas av ekonomiska kriser. Fram till slutet av 

femtiotalet eftersträvades värdering till långsiktiga avkastningsvärden. Tidsperioden efter 

börskraschen år 1929 var präglad av samhällsekonomiska svårigheter och fastighetspriserna 

halverades som följd av detta. Den gynnsamma utvecklingen började åter under 1960-talet 

och synsättet på fastigheter förändrades till att bli ”långsiktigt realvärdesäkrande” (Persson 

och Nordlund, 2003 s. 29) Uttrycket betyder att värdet på tillgången förändras i takt med 

inflationen, men med hänsyn till fluktuationer på grund av konjunktursvängningar och 

förändringar i marknadsförhållanden. 1989 kom nästa fastighets- och finanskrasch som 

skakade den svenska ekonomin. Börsen noterade stora prisfall på fastighetsbolagen, men 

dessa signaler togs inte på allvar då tidigare fall hade övergått relativt snabbt. Först 1990 kom 

en påtaglig effekt av börskraschen och ett prisfall på 10-25 procent blev följden på 

fastighetsmarknaden. Fastighetsbolagen hamnade en efter en i obestånd och konkurs, då 

belåningsgraderna var så höga att de raderade ut fastighetsbolagens egna kapital. 1992 

öppnades fastighetsmarknaden för utländska investerare vilket gav ett uppsving för 

marknaden. (Persson och Nordlund, 2003) Utvecklingen på marknaden visar hur känsliga 

fastighetspriserna är för ekonomiska kriser. Detta ger till följd att det finns svårigheter i att 

värdera fastigheter till ett tillförlitligt värde. Det som skiljer en fastighet som vara, ifrån andra 

typer av varor är att de har en fast punkt där de är belägna och dess omgivning ger påverkan 

på dess värde. Fastigheter har även andra typiska egenskaper, så som en lång 

utnyttjandeperiod. Det krävs normalt stora kapitalinsatser vid investeringar i fastigheter och 

dessa kapitalinsatser är mången gång finansierade av lån. Fastighetsmarknaden karaktäriseras 

som en marknad med låg omsättning och varorna är ofta begagnade då fastigheter som säljs 

mer sällan är nybyggnationer. Utöver detta kan sägas att informationen på 

fastighetsmarknaden sker med lång fördröjning och att den ofta är ofullständig. (Persson, 

2005) Med användandet av IAS 40 blir följden att fastigheter kan värderas till verkligt värde, 

vilket har en relation till marknadsvärdet. Det betyder att redovisningen i Sverige går ifrån 
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försiktighetsprincipen och realisationsprincipen för att alltmer gå mot en marknadsorienterad 

värdering.  

1.3 IFRS förändrar värdering av förvaltningsfastigheter 

Som tidigare nämnts anammade Sverige den första januari 2005 de internationella 

standarderna International Financial Reporting Standards (IFRS) och däribland IAS 40. Detta 

påverkade de börsnoterade fastighetsbolagens redovisning markant angående hur de skulle 

redovisa sitt innehav av förvaltningsfastigheter. (Bengtsson 2006) Redovisning av 

förvaltningsfastigheter hos börsnoterade bolag reglerades, innan 2003 av Redovisningsrådets 

Rekommendation nummer 24 (RR 24). Denna standard definierade förvaltningsfastigheter 

som fastigheter som innehas i syfte att generera hyresinkomster, värdestegring eller en 

kombination av dessa (RR 24, pt.2). Enligt denna standard skulle förvaltningsfastigheter 

redovisas till ”anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuell 

nedskrivning samt med tillägg för eventuell uppskrivning” (RR 24) 4). Anskaffningsvärdet 

betyder den historiska kostnaden som enligt IAS 40 erhålls vid förvärvet och uppförandet av 

tillgången (pt.5) 

Att vinsten på en transaktion inte tas med i beräkningen förrän leverans har skett, har tidigare 

varit central inom redovisningen. Den nya standarden med namnet IAS 40 

Förvaltningsfastigheter, har behållit definitionen av förvaltningsfastigheter, men har en annan 

syn på redovisningen av dessa. Enligt IAS 40 så ska förvaltningsfastigheter vid första 

redovisningstillfället redovisas till anskaffningsvärdet (IAS 40, pt.20) men därefter kan 

förvaltningsfastigheten redovisas till verkligt värde (IAS 40, pt.30). Väljer ett företag att 

redovisa till verkligt värde så ska dess samtliga förvaltningsfastigheter värderas enligt denna 

princip (IAS 40, pt.33). Verkligt värde definieras enligt IAS 40 punkt 5 som: 

”det belopp till vilket en tillgång skulle kunna överlåtas mellan kunniga parter som är 

oberoende av varandra och som har ett intresse av att transaktionen genomförs”.  

Huvudprincipen enligt Bengtsson (2005) är att det verkliga värdet på en förvaltningsfastighet 

utgörs av det pris man kan erhålla för fastigheten på balansdagen, det vill säga fastighetens 

marknadsvärde. Vad gäller uthyrningsfastigheter till verkligt värde så skriver Edenhammar 

(2004) att med tanke på hur tunn marknaden på de flesta fall är för fastigheter verkar 

värdering till verkligt värda vara ett vågat steg att ta. Edenhammar är (2004) anhängare av den 

traditionella anskaffningsvärden i detta fall då han anser att denna typ av värdering ger bättre 
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information om ett fastighetsbolags intjäningsförmåga än marknadsvärden som hoppar upp 

och ner efter konjunkturen. Så det finns alltså enligt Edenhammar (2004) risker med att 

övergå från anskaffningsvärde till att värdera till marknadsvärde då dessa varierar med 

konjunkturen. Bengtsson (2006) anser att värdering till historisk kostnad alltid setts som en 

säker grund till värdering och att objektivitet och verifierbarhet alltid utgjort huvudargument 

för att redovisa en tillgång till historiskt anskaffningsvärde. Smith (2006) som är av samma 

mening, menar att värdering till anskaffningsvärde visar på verifierbarhet, vilket kan 

motiveras genom att värderingen utgår ifrån det utbyte som faktiskt har skett. Dessa båda 

författare hänvisar till det faktum att värdering av en fastighet till verkligt värde inte följer 

redovisningens tankesätt att redovisa en företeelse vid tidpunkten då den faktiskt inträffat. 

Även Buisman, ordförande i FAR SRS redovisningskommitté diskuterar i en artikel i Balans 

(2007) att värdering till en fastighets marknadsvärde riskerar att bli subjektiv då dessa baserar 

sig på bedömningar som antingen gjorts av experter eller av företagsledningen. Vidare skriver 

Buisman (2007) att företag, genom upplysningskrav, har försökt kringgå bristen på 

objektivitet vilket mer har resulterat i att bli otydlig och svårtolkad information. Som dessa 

åsikter antyder så har värdering till verkligt värde varit ett hett omdebatterat ämne under en 

längre period inom svensk redovisning och fastighetsbranschen.  

1.4 Problemdiskussion 

Efter implementeringen av IAS 40 så har majoriteten av de svenska börsnoterade 

fastighetsbolagen valt att redovisa till verkligt värde. Enligt en undersökning gjord av Thomas 

Jansson med hjälp av Malin Hurtig, båda verksamma på KPMG, så har övergången till IFRS 

påverkat resultatet och därmed även soliditeten hos flertalet fastighetsbolag. Ett av dessa 

företag var Castellum AB vilket, genom en omvärdering till verkligt värde, ökade sitt resultat 

från 586 Mkr till 916 Mkr efter skatt. (Jansson, 2005) Experter inom ämnet har gjort många 

uttalanden både till förmån för samt emot, det nya regelverket. Peter Malmqvist, analyschef 

på Nordnet Securities Bank AB, skriver i Dagens Industri den 12 oktober 2005, att det kan 

innebära problem för redovisningen att lyfta in verkliga värden i resultaträkningen då 

verifieringen av värdena är problematisk. Han är dock noga att påpeka att han trots detta 

tycker att den nya informationen är värdefull och ger en kompletterande bild.  

Som tidigare nämnts så pågår det en diskussion om inkludering av värdeförändringar för 

förvaltningsfastigheter i rörelseresultatet. Diskussionen förs främst mellan redovisnings-

experter och revisorer och därför ämnar denna uppsats till att undersöka fastighetsbolagens 
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åsikt om detta nya redovisningssätt. En medvetenhet hos företagen, om de nackdelar som 

finns med värdering till verkligt värde, borde vara till fördel för metoden då mindre fokus 

kommer ges åt orealiserade värdeförändringar på förvaltningsfastigheter inom företagets 

resultat. Syftet är därför att undersöka företagens åsikt och se om deras åsikt skiljer sig åt 

beroende av hur stor post orealiserade värdeförändringar som fastighetsbolaget redovisar. Är 

företagens åsikter påverkade av hur deras egen redovisning ser ut och vilka för- och nackdelar 

ser de? Vidare är det intressant att ta reda på om fastighetsbolagen är tillfreds med sina 

nuvarande värderingsmodeller eller om de skulle föredra ett alternativ sätt att redovisa på. Har 

intressenterna påverkat företagen att på något vis redovisa ytterligare information utöver det 

som redovisningsstandarden kräver, så som att använda externa värderare eller att omvärdera 

oftare än vad som krävs? Detta leder fram till studiens problemformulering.  

1.5 Problemformulering 

Huvudfrågan i denna studie är: 

Skiljer sig företags uppfattningar åt, vid värdering av förvaltningsfastigheter till verkligt 

värde, beroende på om deras resultat till större eller mindre del består av orealiserade 

värdeförändringar? 

För att komma fram till ett svar på huvudfrågan så är denna indelad i ett antal delfrågor: 

− Hur påverkas fastighetsbolagens resultat av att förvaltningsfastigheter värderas enligt 

IAS 40? 

− Vilka för- och nackdelar ser fastighetsbolagen med att redovisa förvaltningsfastigheter 

till verkligt värde?  

− Hur påverkas fastighetsbolagen av sina intressenter vid värdering av 

förvaltningsfastigheter till verkligt värde?  

1.6 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka skillnader i företagens uppfattning vid värdering av 

förvaltningsfastigheter till verkligt värde och undersöka om det finns en relation mellan dessa 

uppfattningar beroende på hur stor del av fastighetsbolagets rörelseresultat som består av 

orealiserade värdeförändringar.   
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1.7 Målgrupp 

Denna studie vänder sig till studenter och yrkesmässiga inom ämnet företagsekonomi och då 

framförallt till personer inom områdena redovisning och finansiell rapportering. Med 

professionella menas både personer inom akademin samt inom näringslivet. Studien kräver ett 

visst mått av förkunskaper inom redovisning och även kännedom om de internationella 

redovisningsorganen och standarderna.  

1.8 Avgränsningar 

På grund av begränsade resurser så har inte hela fastighetsmarknadens uppfattning om ämnet 

kunnat undersökas, trots att detta hade varit mest relevant. Istället så har tre företag valts ut 

med förhoppning om att ge intressant material. Genom att ett mindre urval av respondenter 

har gjorts så kan inga generaliseringar för branschen i stort göras utan utfallet baseras på de 

tre utvalda företagen.  

1.9 Disposition 

Detta första kapitel har introducerat det ämne 

som uppsatsen ämnar undersöka, nämligen 

värdering av förvaltningsfastigheter till verkligt 

värde. Studiens problemformulering och syfte har 

presenterats och avslutningsvis så har studiens 

målgrupp beskrivits.  

I kapitel två går studiens tillvägagångssätt 

igenom och författarna för en diskussion om 

varje val som gjorts. Det vetenskapliga 

förhållningssättet presenteras samt vald metod för 

att samla in data.  

Kapitel tre presenterar relevant 

forskningslitteratur och annan information från 

organisationer som ska användas som 

referensram för att stödja det framtagna 

materialet i empirin. Den information som 

samlats in genom den empiriska undersökningen Figur 1: Uppsatsens disposition 
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som gjorts genom intervjuer och årsredovisningar presenteras i kapitel fyra.  

I kapitel fem utförs en analys av empirin med hjälp av den referensram som tagits fram.  En 

analys utförs över det framtagna materialet för att kunna möjliggöra slutsatser. Dessa 

slutsatser följer därefter i kapitel sex vilket avslutas med ett delkapitel om rekommendationer 

och förslag till framtida studier och forskning. I figur ett nedan beskrivs uppsatsens struktur 

bildligt.  
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2. Metod 

Detta kapitel syftar till att ge läsaren möjlighet att bedöma uppsatsens kunskapsbidrag ur ett 

vetenskapligt perspektiv. I kapitlet förs en diskussion om val av metod och varför dessa val 

har gjorts. 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

Vetenskapligt förhållningssätt eftersträvas för att förhindra författarnas påverkan på studien. 

Nedan följer en diskussion om hur vetenskapligt arbete bedrivs och utifrån detta har därefter 

de val som gjorts motiverats. 

2.1.1 Positivism eller hermeneutik? 

Generellt finns det två motsatta vetenskapliga förhållningssätt som används för att förstå och 

få kunskap om verkligheten. Dessa kallas positivism och hermeneutik. Hermeneutiken har ett 

kritiskt ställningstagande och antar att olika individer i olika tider, organisationer och länder 

har olika perspektiv och därför uppfattar ett fenomen på olika sätt. (Jacobsen, 2002) 

Hermeneutiken anser att forskning baserad på människor och sociala företeelser är beroende 

av en viss situation och en generalisering av ett problem kan vara svår att göra (Lundahl och 

Skärvad, 1999). Positivism utgår ifrån det som är iakttagbart och verkligt. Genom observation 

av verkligheten samlas fakta in. En undersökning ska vara oberoende av vem som gör den och 

genom att avbilda verkligheten ska man finna verkligheten. Med hjälp av begrepp och 

modeller förenklas verklighetens oändliga mångfald till en förenklad avbildning. Den 

kvantitativa metoden brukar ses som utgångspunkt för positivismen. (Lundahl och Skärvad, 

1999) 

Denna studie syftar till att undersöka och visa på skillnader mellan företagens uppfattning vid 

värdering till verkligt värde samt att undersöka om relation mellan åsikter föreligger. Under 

arbetets gång har författarna behövt värdera och tolka den insamlade informationen som fåtts 

genom intervjuer och årsredovisningar. Då studien har utgått ifrån den kvalitativa ansatsen 

och syftet främst är att tolka insamlad information, kan därmed slutsatsen dras att det 



  

 
      17 

 

  

hermeneutiska synsättet är det vetenskapliga förhållningssätt som studien främst är hänförligt 

till.  

2.2 Framtagandet av slutsatser 

För att få fram information som ska ligga till grund för arbetet, bör ett val göras om vilken 

strategi som anses vara mest lämpad att använda för att få bäst grepp om verkligheten.  

(Jacobsen, 2002)  

2.2.1 Deduktiv, induktiv eller abduktiv metodansats? 

Det finns tre metoder för att dra slutsatser vid vetenskapligt arbete; deduktiv, induktiv och 

abduktiv metodansats. Med ett induktivt metodperspektiv genereras teorier med utgångspunkt 

ifrån empirin. De empiriska begrepp och egenskaper som tas fram, analyseras därefter för att 

hitta mönster som kan utveckla och ta fram sammanhängande teorier om fenomenet. (Lundahl 

och Skärvad, 1999)  

Motsatsen till induktiv är deduktiv ansats. Vid ett deduktivt synsätt är utgångspunkten teorier 

och befintliga begreppt. (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2006) Först skapas förväntningar 

om hur världen ser ut genom teorier som grundar sig på tidigare empiriska undersökningar. 

Därefter görs den empiriska undersökningen, för att se om de förväntningar som skapats via 

teorin stämmer överens med verkligheten. (Jacobsen, 2002)  

Abduktiv metodansats ses som en blandning av de två redan nämnda. Empirin tjänar som 

utgångspunkt precis som vid en induktiv ansats, men skillnaden är att empirin successivt 

relateras till teorier. På så sätt utvecklas det empiriska materialet och teorierna korrigeras och 

omvärderas. (Lundahl och Skärvad, 1999) 

Uppsatsen syftar till att tolka den insamlade informationen som fåtts fram genom intervjuer 

och årsredovisningar. Empirin kommer att relateras till den presenterade referensramen för att 

hitta relation och på så vis kommer slutsatser, med stöd från teorier kunna dras om 

verkligheten. Att tolkningar görs utifrån empirin med återkommande stöd från referensramen, 

tyder på en abduktiv metodansats. Den abduktiva metodansatsen är även hänförlig till det 

hermeneutiska synsättet som denna studies vetenskapliga förhållningssätt är orienterat mot.  
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2.3 Klassificering av studien 

En studie kan klassificeras på många olika sätt beroende på dess utformning. Det finns fem 

olika typer av studier enligt Lundahl och Skärvad (1999), vilka är; deskriptiv, explorativ, 

förklarande, diagnostiserande och utvärderande studier. Studien kan även kvalificeras utifrån 

om undersökningen är kvantitativ eller kvalitativ. I detta delkapitel diskuteras detta vidare. 

2.3.1 Deskriptiv studie 

En deskriptiv studie används inom områden där det redan finns grundläggande kunskap och 

arbetets syfte är att beskriva en situation istället för att förklara den. Denna typ av studie vill 

främst svara på frågorna vem, vad och när. (Björklund och Paulsson, 2003) I den här studien 

har en beskrivning av företagens syn på värderingen av förvaltningsfastigheter gjorts för att 

undersöka om det finns olika uppfattning hos företagen beroende på hur stor del av 

rörelseresultatet som består av orealiserade vinster. Det betyder att studien främst har 

beskrivit redovisningen hos företagen och deras åsikter. Ur detta resonemang kan slutsatsen 

dras att det är en deskriptiv studie som gjorts. 

2.3.2 Kvantitativ eller kvalitativ studie? 

Vid en vetenskaplig studie är det viktigt att besluta om val av kvalitativ eller kvantitativ 

studie, för att kunna redogöra för vilket vetenskapligt ställningstagande som görs. (Patel och 

Tebelius, 1987) För att kunna ta beslut om vilken typ av studie som ska göras, görs först en 

gränsdragning mellan vad en kvalitativ och kvantitativ studie är.  

Enligt Jacobsen (2002) används en helt ren kvalitativ metod då ett öppet samtal används utan 

förberedda frågor. En ren kvantitativ metod består, i motsats till en kvalitativ metod, bland 

annat utav ett frågeformulär med fasta svarsalternativ. Jacobsen menar dock att det ofta finns 

kvalitativa inslag i en kvantitativ studie och vice versa, varför det kan vara svårt att finna 

gränsdragningen mellan de två. Kvalitativa undersökningar baserar sina slutsatser på ej 

kvantifierbar eller svårkvantifierbar data, så som attityder, värderingar och föreställningar, till 

skillnad från kvantitativa undersökningar som använder sig av data som kan kvantifieras. 

(Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2006) Vidare säger Eriksson och Wiedersheim-Paul, (2006) 

att en kvalitativ studie är verbal, vilket visar på Jacobsens (2002) uttryck om att samtal delvis 

ligger till grund för en kvalitativ studie. Han anser även att valet av metod ska göras utifrån 

vad som är lämpligt för problemställningen. En kvalitativ studie ger fler nyanser då språket 
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som verktyg ger utrymme för detta. En kvalitativ metod blir dock inte lika enhetlig som vid en 

kvantitativ ansats.  

Uppsatsens är av kvalitativ karaktär, vilket kan motiveras av att studiens slutsats bygger på 

företags åsikter och värderingar genom intervjuer med tre bolag. Författarna har även utgått 

ifrån sina egna värderingar och erfarenheter vilket antyder på ett hermeneutiskt synsätt och 

därmed ett kvalitativt ställningstagande, då kvalitativa studier är nära förknippat med 

hermeneutiken. Det kan också motiveras av det faktum att det är svårt att göra 

generaliseringar för alla företag inom branschen med denna studie som grund. Samtidigt så är 

det en blandning av numerisk och verbal information som ligger till grund för studien, vilket 

delvis visar på att studien är kvantitativ.  

2.4 Undersökningens utgångspunkt 

Undersökningens utgångspunkt har bestått av en förstudie där genomgång av tidigare 

uppsatser har gjorts för att få en uppfattning om vad som studerats tidigare och även för att få 

en inblick i vad som skulle vara intressant att undersöka vidare. Nedan diskuteras urval av 

företag och intervjupersoner. 

2.5 Urval 

Begreppet population avser samtliga undersökningsenheter som definieras på ett visst sätt och 

en undersökning baseras ofta på ett urval ur en population. Vid en total undersökning 

granskas samtliga enheter i populationen som valts ut. (Lundahl och Skärvad, 1999) Den här 

studiens population består av fastighetsbolagen som är noterade på den svenska börsen. 

Tidigare i metoden har det nämnts att studien har varit av en kvalitativ karaktär. Det betyder 

att ett mindre urval av undersökningsenheter har gjorts med målet att få en djupare förståelse 

av ämnesområdet.  

2.5.1 Urval av företag 

Ur populationen som består av alla noterade svenska fastighetsbolag har företag med 

verksamhet grundad på förvaltningsfastigheter valts ut som undergrupp. Tanken bakom detta 

val är att dessa företags resultat påverkas kraftigare av värdering till verkligt värde genom 

IAS 40, på grund av att den stora mängden av deras tillgångar utgörs av 

förvaltningsfastigheter. Inledningsvis studerades en liknande studie där en tabell hade ställts 

upp som rangordnade de svenska börsnoterade fastighetsbolagen efter hur stor del av 
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resultatet som bestod av orealiserade värdeförändringar. Utgångspunkten var att välja ut tre 

företag som hade en hög, mellan respektive låg procentsats orealiserade värdeförändringar i 

förhållande till resultatet. Kontakt togs med Home Properties, Balder och Atrium Ljungberg 

men Home Properties tackade nej och kontakt togs därför med alternativt företag: Klövern, 

som tackade ja. Klövern har ett rörelseresultat som till 30 procent består av orealiserade 

värdeförändringar. Det andra utvalda bolaget, Balder, har ett rörelseresultat som består av 40 

procent orealiserade värdeförändringar och hos det tredje företaget, Atrium Ljungberg, består 

rörelseresultatet av 83 procent orealiserade värdeförändringar. Dessa tre företag har olika 

andel orealiserade värdeförändringar i sitt rörelseresultat, varför det är intressant att utforska 

om de har olika uppfattningar om värdering av förvaltningsfastigheter till verkligt värde samt 

om de påverkas av sina intressenter avseende värderingen.  

Tabell 1: Urval av företag, uppgifter tagna från respektive företags årsredovisning för år 2006 

Företag Orealiserade 
värdeförändringar 

Rörelseresultat Orealiserade 
värdeförändringar/Rörelseresultatet 

Klövern 217,0 714,2 30 % 

Balder 212,0 532,4 40 % 

Atrium Ljungberg 1 881,0 2 279,5 83 % 

 

Data har därefter samlats in via intervjuer och årsredovisningar. Årsredovisningarna och 

delårsredovisningar har använts för att få en grund i hur de gör idag och vad som skiljer sig 

från 2004 års redovisning då de inte använde sig av IAS 40 samt för att visa till vilken del 

företagen utför intern- respektive externvärdering. Detta har även varit relevant för studien att 

fastighetsbolagen utgår ifrån samma värderingsmodell när deras åsikter ska kunna jämföras. 

Därför har även detta kontrollerats innan företagen valdes ut. 

2.5.2 Urval av intervjupersoner 

Intervjuerna har varit avsedda att ge en djupare insikt i företagens uppfattning om värdering 

till verkligt värde samt den nya situation när de orealiserade värdeförändringarna redovisas i 

resultaträkningen. Vid kontakt med de tre utvalda företagen har målet varit att komma i 

kontakt med personal som arbetar med förvaltning och värdering av förvaltningsfastigheter. 

Författarna har ansett att personal som arbetar inom dessa områden borde ha stor kunskap om 

värderingsmodeller och annat som kan vara relevant för uppsatsens syfte. Tillvägagångssättet 

för att få fram rätt person till intervju har varit följande. Kontakt togs med de utvalda 



  

 
      21 

 

  

företagen och därefter förmedlades uppsatsens syfte till företaget, för att få kontakt med 

behörig person som hade kunskap inom området.  

2.6 Datainsamling 

Detta delkapitel förklarar hur data har samlats in till studien och vilket val av 

informationskällor som har använts. Enligt Lundahl och Skärvad (1999) ska data samlas in i 

början av en studie för att skapa underlag för arbetet. Insamling av information kan göras på 

många olika sätt så som intervjuer, direkt observation eller genom att använda befintlig 

dokumenterad information. 

2.6.1 Primär- och sekundärinformation 

Normalt delas datainsamling upp i två delar; primär- och sekundärdata. Primärdata är 

information som samlas in på egen hand genom undersökningar och sekundärdata består av 

litteratur och annan redan insamlad information. (Rienecker och Jörgensen, 2004) Ett 

klassiskt sätt att samla in sekundärdata ifrån företag är att använda sig av företagsbroschyrer 

och årsredovisningar som företaget ger ut.  (Lundahl och Skärvad, 1999)  

Enligt Jacobsen (2002) är det viktigt att ha ett kritiskt ställningstagande vid insamling av 

information. Det idealiska är att använda både primär- och sekundärdata då flera typer av data 

ger möjlighet att kontrollera den insamlade informationens trovärdighet. Denna studie har till 

stor del baserats på primärdata genom intervjuer. Även sekundärdata som företagens 

finansiella rapporter, för år 2004, 2005 och 2006, har använts för att införskaffa information 

om hur företagen värderar förvaltningsfastigheterna. Referensramen är ett ytterligare exempel 

på ett moment där mycket sekundärdata har använts i form av teorier. För att bestyrka de 

använda teorierna har andra teorier som behandlar samma område och är utav samma åsikt 

tagits fram för att visa på teoriernas trovärdighet. Litteraturen består främst utav 

redovisningsteorier men även utav IASBs standard IAS 40. 

2.6.2 Framtagande av data från de finansiella rapporterna 

Information har samlats in via de utvalda fastighetsbolagens finansiella rapporter. Ur de 

finansiella rapporterna har information om företagens resultaträkning, intern respektive 

externvärdering och omvärdering använts. Uppgifterna ger bakgrundsinformation till 

intervjumaterial samt är användbara för insamlande av kunskap om företagens redovisning av 

förvaltningsfastigheter. Resultaträkningen, som företagen presenterat, visar på hur stor del av 
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rörelseresultatet som består av orealiserade vinster. Denna information har legat till grund för 

en av problemformuleringens delfrågor.  

2.6.3 Intervjuteknik 

Enligt Jacobsson (2002) är en intervju en dialog mellan två personer; intervjuaren och 

uppgiftslämnaren. Fördel med intervjuer är att en stor mängd data kan samlas in och ett stort 

djup kan fås i ämnet (Jacobsen, 2002). Då en kvalitativ ansats valts för att få en djupare 

förståelse så har den individuella intervjun valts som undersökningsform. Intervjuer är 

tidskrävande enligt Bell (2000), detta är en faktor till varför endast tre intervjuer har utförts 

med en person från varje företag. 

Vid intervjuteknik finns det olika former av formalitet. Vid behov av information inom ett 

specifikt ämne så bör en bra metod och struktur användas. (Bell, 2000) Intervjuerna som 

utförts i denna studie har varit av mindre formell struktur, då viss frihet har lämnats till 

respondenten att prata om det som de anser är viktigt inom ämnet och på så sätt gått utöver de 

frågor som har ställts. Ett frågeformulär har förberetts med ämnesrubriker för att skapa 

struktur för de teman som är tänkta att bli täckta. Genom att i förväg utforma ramar för 

intervjun så skapas det möjligheter för att lättare utföra en analys av det insamlade materialet 

(Bell, 2000). Intervjufrågorna har skapats utifrån studiens problemformulering och syfte för 

att på så sätt säkra att det varit relevant information som samlats in. Frågeformulär som 

använts vid intervjuer finns i bilaga ett.  

Intervjuaren bör sträva efter att vara neutral för att inte påverka respondentens svar. Genom 

den personliga intervjun kan det skapas en negativ effekt på resultatet då intervjuaren 

omedvetet påverkar respondenten genom sin närvaro (Jacobsen, 2003). Författarna har valt att 

göra telefonintervjuer för att delvis minska intervjuareffekten som skapas av intervjuarens 

närvaro, men även för att ta hänsyn till respondenten, tidsramen och de lägre kostnaderna som 

en telefonintervju innebär. Intervjuerna har pågått i mer eller mindre tjugo minuter med varje 

person och de allmänna frågorna om respondentens bakgrund har tagits i slutet av intervjun 

för att inte dessa frågor ansetts ha en högre känslighet. Intervjuerna har genomförts utav en 

person med närvaro av ytterligare en person som tagit anteckningar samt fyllt i eventuella 

frågetecken vid intervjun. Intervjun har spelats in på band, transkriberats och därefter skickats 

till de svarande för godkännande och eventuella ändringar i de svar som getts. Detta för att 

minska partiskhet och missförstånd vid tolkning av de svar som respondenten har gett. 

Respondenternas oberoende kan diskuteras. Det finns en risk, när respondenter erbjuds att 
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läsa igenom frågorna innan intervjun samt ges möjligheten att granska svaren efteråt, att dessa 

inte ger sina personliga åsikter utan påverkas av företaget. Efter att företagen korrekturläst det 

transkriberade intervjuunderlaget så ändrade en utav respondenterna mycket av innehållet i 

sina svar. Detta resulterade i att dessa tappade en viss nyans och blev istället mer 

”diplomatiska”. Detta visar på att det finns en risk med att låta företagen granska svaren då de 

intervjuade personerna kan vara påverkade av företaget och dess syn på frågorna och att de 

därför inte till fullo ger uttryck för sina personliga åsikter, vilket hade varit intressant att ta del 

av. 

Under studiens gång upptäcktes att frågeställningen behövde kompletteras med tre frågor för 

att få ett bättre djup och dessa mejlades ut till respondenterna. Respondenterna fick sen svara 

skriftligt på frågan och Klöverns respondent bad oss ringa upp varvid frågorna ställdes via 

telefon samtidigt som intervjuaren antecknade vad respondenten svarade. 

2.7 Reflektioner över den valda metoden 

Nedan följer en diskussion om den valda metoden för uppsatsen där validitet, reliabilitet samt 

trovärdighet diskuteras för att avslutas med ett delkapitel om källkritik.    

2.7.1 Validitet 

Validitet är ett begrepp som visar på hur mycket ett mätinstrument lyckas mäta det som det är 

avsett att mäta. Det är relevant för en studie att uppnå hög validitet för att på så sätt mäta det 

som avses. Det är lämpligt att skilja mellan två perspektiv på validitet; inre validitet och yttre 

validitet. Med inre validitet avses den överensstämmelse som finns mellan det begrepp som 

ska mätas och den operationella definitionen som är mätbar. (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 

2006) Inre validitet har tagits hänsyn till genom att uppsatsen utgått ifrån studiens syfte och 

problemformulering vid framtagandet av information genom intervjufrågor och undersökning 

av finansiella rapporter. Konstruktiv kritik har framförts av studenter och handledare under 

arbetets gång, vilket hjälpt författarna att få klarhet i de teorier och den empiri som använts så 

att dessa har varit relevanta för undersökningen. 

Yttre validitet är den överensstämmelse som mätvärdet har mot den operationella definitionen 

och verkligheten. (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2006) Det betyder att generalisering ska 

kunna göras utifrån undersökningen. Det kan därför vara svårt att uppfylla yttre validitet vid 

en kvalitativ undersökning, eftersom så få enheter undersöks (Jacobsen, 2003). Eftersom det 

är en kvalitativ undersökning som genomförts så skapas vissa svårigheter att kunna göra 
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generaliseringar. Undersökningsenheterna är dock alla fastighetsbolag och på så sätt en utvald 

grupp som har ett liknande beteende.  

2.7.2 Reliabilitet 

Reliabilitet avser att visa på att en undersökning ger tillförlitliga och stabila utslag. Problem 

med att mäta reliabilitet uppstår främst vid tolkande utredningar, då undersökarens bakgrund 

och erfarenheter kan ha en betydlig påverkan på resultatet (Eriksson och Wiedersheim-Paul, 

2006) Enligt Lundahl och Skärvad (1999) så visar reliabiliteten på till vilken grad som 

omständigheterna vid en undersökning påverkar det framtagna resultatet. Vid hög reliabilitet 

kan läsaren göra samma undersökning igen och få samma resultat utan att omständigheterna 

påverkar resultatet. Genom standardisering av en undersökning så kan hög reliabilitet uppnås. 

Som tidigare nämnts så har standardiserade frågor använts vid de tre intervjuerna, men med 

mindre formell struktur. Om intervjuer görs genom att uppgiftslämnaren får kontrollera de 

uppgifter som forskaren uppfattat vid en intervju kan trovärdigheten av en studie öka (Patel 

och Tebelius, 1987). Intervjuerna har därför spelats in på band och transkriberats för att 

kontrolleras av svarspersonen.  

2.7.3 Trovärdighet 

När hänsyn tas till validitet och reliabilitet så skapas högre trovärdighet för studien. Syftet 

med metodkapitlet i denna uppsats är att tydligt förklara studiens förfaringssätt för att förklara 

författarnas perspektiv och utgångspunkter. Vid osäkerhet om teorier har varit relevanta för 

studien så har problemformuleringen gett riktlinjer. Även empirin har varit en utgångspunkt 

för vilka teorier som är relevanta då ett abduktivt förhållningssätt funnits.  

2.7.4 Källkritik avseende sekundära källor 

Vid användning av källor är det viktigt att undersöka källans trovärdighet och objektivitet, då 

många författare inkluderar sina egna åsikter i litteraturen (Bell, 2000). Vid referering till 

sekundärkällor har eftersträvan varit att alltid använda grundkällan och utgångspunkten för 

användandet av sekundärkällor har varit att använda sig av en variation av källor för att få 

flera perspektiv och en heltäckande och trovärdig bild av ämnet. Viss information har hämtas 

från äldre litteratur, dock har det hela tiden eftersträvats att ny och aktuell information 

använts. Artiklar har tagits fram genom Artikelsök; en databas för artiklar på Humanistiska-

samhällsvetarbiblioteket vid Linköpings universitet. Artiklar har till största del använts i 

inledningen samt för att beskriva bakgrunden till problemet. I de flesta fall har de inte ansetts 
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vetenskapligt granskade eller tillräckligt objektiva för att kunna användas som referensram 

men det finns ett undantag i studien som bygger på en artikel skriven av ordförande i FAR 

SRS redovisningskommitté. Denna har ändå valts att användas då författarna har haft 

svårigheter att hitta annan relevant teori som behandlar just det ämnet. Internetkällor har 

använts när de ansetts trovärdiga. De som har använts har varit hemsidor som utformats av 

väletablerade och allmänt vedertagna organisationer eller företag. Information som använts 

från sidorna har varit standarder, årsredovisningar eller information från organisationen IASB. 

I tabell 2 i delkapitel 4.4 saknas uppgift om rörelseresultatet för Balder för 2004. Då Balder 

bildades genom ett samgående mellan två företag i augusti 2005 så saknas uppgifter för 2004. 

Dessa uppgifter finns troligen separat i de två olika företagens resultaträkningar för 2004, men 

på grund av svårigheter att finna rätt uppgifter samt tidsbrist så har inte dessa kunnat 

undersökas närmare. 

2.8 Sammanfattning av metod 

För att sammanfatta metodkapitlet bör nämnas att studien använder sig av ett hermeneutiskt 

synsätt med abduktiv ansats. Det är en kvalitativ undersökning där urvalet har begränsats till 

tre fastighetsbolag, Atrium Ljungberg AB, Balder AB och Klövern AB som har studerats med 

hjälp av årsredovisningar och intervjuer. Intervjuer har skett via telefon och mail och dessa 

har sedan kunnat kontrolleras av respondenterna. Både primär och sekundär information har 

använts vid studien i form av bland annat litteratur, internet, årsredovisningar samt intervjuer. 

En variation av källor har använts och strävan efter att alltid använda sig av grundkällan har 

varit primärt. När internet har använts som källa har det varit information från väletablerade 

organisationer. 
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3. Referensram 

I detta kapitel presenteras teorier som ligger till grund för analys av den insamlade data som 

presenteras i empiriavsnittet. 

3.1 Val av referensram 

Denna studie ämnar undersöka tre svenska börsnoterade fastighetsbolags uppfattningar 

angående värdering av förvaltningsfastigheter, samt om deras uppfattning skiljer sig beroende 

på hur stor del av resultatet som består av orealiserade värdeförändringar. Referensramen har 

tagit fram ur denna utgångspunkt. Referensramen är till för att styrka företagens utlåtande 

samt för att få svar på studiens problemformulering. Först följer en diskussion om syftet med 

finansiella rapporter vilket består av redovisningens kvalitativa egenskaper samt principer. 

Därefter presenteras IAS 40 för att ge bakgrund till hur företagen redovisar, samt förklarar de 

frivilliga val som bolagen har möjlighet till. Det följande delkapitlet förklarar den 

värderingsmodell som företagen använder. Efter detta framställs kort problematiken kring 

marknadsvärdet och intressentteorier presenteras som förklarar intressenternas påverkan på de 

tre företagen. Avslutningsvis har en analysmodell för studien tagits fram.  

3.2 Finansiella rapporters syfte och användare 

”De finansiella rapporternas syfte är att tillhandahålla information om ett företags finansiella 

ställning och resultat samt om förändringar i den ekonomiska ställningen. Informationen är 

användbar för olika användare som underlag för deras beslut i ekonomiska frågor.” 

(IFRS/IAS, 2007, Föreställningsram, pt.12) 

Att de finansiella rapporterna ska tillhandahålla användbar information och hur denna 

upprättas är, enligt Gröjer (2002), ett viktigt område eftersom de finansiella rapporterna ska 

fungera som ett underlag för personer och organisationer utanför företaget för att kunna 

bedöma det. Redovisningsskyldiga företag måste hålla jämna steg med användarnas behov 

och de måste hela tiden förbättra kvaliteten på den presenterade informationen. (Kam, 1990) 
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Det är inte bara ett företags ägare som har intresse av finansiella rapporter utan även 

potentiella investerare och långivare. Även om informationen i de finansiella rapporterna 

bygger på historisk information så är redovisningsinformationen framtidsorienterad. Det är en 

nödvändighet eftersom potentiella investerare ska kunna bedöma huruvida de ska satsa kapital 

i ett visst företag med förhoppning om framtida avkastning. (Kam, 1990) Det optimala 

beslutsunderlaget, enligt Kam (1990), vore om de finansiella rapporterna var baserade på 

verkliga värden. Eftersom dessa endast kan uppskattas och ännu inte har inträffat så kan de 

inte tjäna som beslutsunderlag. Det finns dock många inom redovisningsbranschen som ändå 

anser det verkliga värdet vara mest relevant vid beslutfattande.  

IASBs Föreställningsram för utformning av finansiella rapporter har skapats för att bidra till 

en harmonisering av de finansiella rapporterna så att skillnader mellan olika 

redovisningsförfarande i olika länder minskar. Ovanstående föreställningsram definierar 

användarna av finansiella rapporter som nuvarande och potentiella investerare, anställda, 

långivare, leverantörer och andra kreditgivare, kunder, statliga myndigheter samt samhället i 

övrigt. (IFRS/IAS, 2007) Med utgångspunkt från användarnas informationsbehov har 

kvalitetskrav formulerats enligt Smith (2006). Dessa kvalitativa egenskaper återfinns i IASBs 

föreställningsram för utformning av finansiella rapporter och är egenskaper som gör 

informationen i rapporterna användbar för användare. (IFRS/IAS, 2007)  

3.3 Kvalitativa egenskaper 

De kvalitativa egenskaperna är nödvändiga för att redovisningens mål ska uppnås. Målet 

utgörs bland annat av att informationen i redovisningen ska vara relevant och tillförlitlig. Ett 

problem inom detta område är att definitionen av vad som utgör redovisningens kvalitativa 

egenskaper utgår ifrån beslutsfattaren och denne persons personliga egenskaper. Det kan 

därför variera mellan olika beslutsfattare. (Falkman, 2000) De kvalitativa egenskaperna har 

vuxit fram ur professionens föreställningsramar och är tänkta att kunna fylla ut de områden 

som inte standardiserats eller normerats. Dessa egenskaper är användbara, inte bara för 

företagsledningen och revisorerna, utan även för årsredovisningsläsaren som får hjälp med att 

tolka redovisningens innehåll. (Artsberg, 2005) De kvalitativa egenskaper som är relevanta 

för denna studie utgörs av relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet.  
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3.3.1 Relevans 

Huvudkriteriet vad gäller information är att denna ska vara relevant. (Smith, 2006) Vad som 

utgör relevant redovisningsinformation är information som kan påverka användarnas 

beslutsfattande. Detta kan ske antingen genom utvärdering av historiska händelser, 

bedömning av nuvarande förhållande eller genom en uppskattning av framtiden. 

Informationen kan vara av två typer, nämligen av bekräftande eller korrigerande karaktär. 

(IFRS/IAS, 2007)  

3.3.2 Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet i redovisningen handlar om dess förmåga att avbilda den ekonomiska 

verklighet som är avsedd att mäta. (Kam, 1990) Detta betyder att redovisningsinformationen 

inte ska vara förenad med fel eller vinklad på något sätt, allt för att användaren ska kunna ha 

förtroende för den. (IFRS/IAS, 2007) För att uppnå tillförlitlighet talass i 

forskningssammanhang om validitet och verifierbarhet. (Artsberg, 2005)  

Med valid information menas att redovisningen mäter det som den ska mäta, det vill säga att 

den avbildar de aspekter av verkligheten som man avser att avbilda. Då information mäts så är 

det tre typer av fel som kan uppstå, vilka återfinns i figur två. Det första felet, i kvadraten till 

vänster, innebär att endast en del av det som avses mätas blir inkluderat i mätningen. Fel 

nummer två, den mittersta kvadraten, uppstår om mätningen består av mer än det som avses 

att mätas och det sista felet vid informationsmätning, kvadraten till höger, uppstår om man 

mäter något annat än det som avses att mätas. (Artsberg, 2005)  

 

Figur 2: Fel inom valid information 

Svårigheten i att göra korrekta värderingar gör så att företagen måste lägga ner stor möda på 

att få fram tillförlitliga mätmetoder. IASB menar att man ibland, även om mätningen är 



  

 
      29 

 

  

förenad med osäkerhet, bör redovisa en post, då relevansen i en händelse överväger. Dock är 

det då viktigt att upplysa om detta i not. (Artsberg, 2005) Inom validitetskravet finns även ett 

krav på neutralitet av redovisningsinformation. Detta är kopplat till avsikterna hos 

redovisningsproducenterna och innebär strävan mot att på bästa möjliga sätt avbilda 

verkligheten så som den uppfattas. (Smith, 2006) Informationen får inte presenteras eller 

väljas på ett sådant sätt att man medvetet försöker påverka beslutsfattarna. (Artsberg, 2005) 

Verifierbarhet är en kvalitativ egenskap som syftar till att reducera den mätproblematik som 

kan uppstå i redovisningen. (Falkman, 2000) I redovisningssammanhang innebär detta att 

sanningshalten kan verifieras av ett mått genom en verifikation. De mått som används inom 

redovisning tenderar i många fall att vara subjektiv, eftersom de bygger på olika individers 

bedömningar. (Smith, 2006) 

”Graden av verifierbarhet sägs vara högre ju högre samstämmigheten i bedömningarna är 

mellan sinsemellan oberoende bedömare.” (Smith, 2006, s.28-29) 

Smith (2006) menar således att om flera bedömare är utav samma åsikt så ökar 

verifierbarheten och därmed tillförlitligheten för bedömningen. Verifikationer säkrar inte att 

rätt mätmetoder används men garanterar noggrannhet. Dessa garanterar således aldrig att 

tillförlitlig information redovisas utan problematiken ligger i att göra en avvägning mellan 

verifierbarhet och validitet. (Falkman, 2000)  

3.3.3 Jämförbarhet 

Innebörden i begreppet jämförbarhet kan förklaras som att ”lika händelser och tillstånd ska 

redovisas på samma sätt”. (Smith, 2006, s.30) Jämförbarhet kan delas in i två aspekter, 

nämligen jämförbarhet av samma företag över tid, samt jämförbarhet mellan företag. För att 

jämförelse av ett företag över tid ska vara möjligt, så är det viktigt att ett företag använder sig 

av samma redovisningsprinciper under flera år. När det kommer till jämförelse mellan företag 

så är det upp till normgivarna att skapa regler för ökad enhetlighet. (IFRS/IAS, 2007) 

Standardisering är således nödvändigt för ökad jämförbarhet. (Falkman, 2000) Jämförbarhet 

mellan företag har en stark koppling till relevans eftersom det är viktigt för investerare att 

kunna jämföra uppgifter mellan företag för att kunna besluta om var investering ska ske. 

Företag kan dock visa upp skillnader i sin värdering av tillgångar på grund av olika 

värderingsregler. Vad som är av intresse är att användarna kan förlita sig på att företag, trots 
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användning av olika värderingsregler, följer samma regler vilket, på så vis underlättar 

jämförbarheten. (Smith, 2006) 

3.4 Redovisningsprinciper 

När förändringar i redovisningen sker så finns det grundläggande principer som blir 

påverkade. I de flesta fall så anses dessa principer vara förenliga med de förändringar som 

görs men detta är inte alltid fallet. Det finns ett antal redovisningsprinciper som ligger till 

grund för redovisningen och ett urval av de som är intressanta för denna studie diskuteras 

närmare nedan.  

3.4.1 Begriplighet 

För att redovisningsinformation ska vara relevant, så är det nödvändigt att mottagaren förstår 

innebörden i informationen. Härvid förutsätts att användarna har en rimlig förkunskap. 

Företag besitter dock ibland komplex information som inte alla användare kan förstå, men 

sådan information ska ändå inte uteslutas om den kan anses vara relevant för beslutsfattandet. 

(IFRS/IAS, 2007) 

3.4.2 Realisationsprincipen 

Realisationsprincipen svarar på frågan, vid vilken tidpunkt som en händelse ska redovisas, det 

vill säga när en intäkt ska tas upp i redovisningen. (Smith, 2006, Artsberg, 2005) Artsberg 

(2005) menar att det finns två synsätt som realisationsprincipen kan följa; formsynsättet eller 

substanssynsättet. Vid formsynsättet måste en transaktion som innebär ett ägandebyte ha skett 

där företaget själv är den ena av två eller flera parter. Vid substanssynsättet räcker det med en 

generell värdeökning på marknaden. Argumentet för att skriva upp värdet på en tillgång, om 

värdet stiger på marknaden är att tillgången skulle kunna ha avyttrats till detta värde. Det 

finns ingen vägledning avseende vilket utav dessa två synsätt som bäst överensstämmer med 

realisationsprincipen men i traditionell mening så har formsynsättet efterföljts. (Artsberg, 

2005)  

Realisationsprincipen motiveras utifrån en avvägning mellan de kvalitativa egenskaperna 

validitet och verifierbarhet. Den värdeökning som en händelse resulterar i skulle redovisas 

under hela produktions- och försäljningsprocessen om hänsyn bara togs till validitet. Om 

hänsyn å andra sidan endast togs till verifierbarhet så skulle värdeökningen redovisas först då 

betalning sker, vilket oftast är i slutet av perioden. Försäljningstillfället anses därmed 
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vanligtvis vara en bra uppskattad tidpunkt, med hänsyn tagen till validitet och verifierbarhet 

och det är också den vanligaste metoden. Försäljningstillfället anses som en bra vald tidpunkt 

för redovisning av värdeökningar, vilket betyder att värdering till verkligt värde inte är 

förenligt med realisationsprincipen eftersom värdeförändringen redovisas i resultaträkningen 

redan innan tillgången är såld. (Smith, 2006)  

3.4.3 Försiktighetsprincipen 

I Sverige är försiktighetsprincipen den princip som har starkast ställning av de olika 

principerna (Artsberg, 2005). Den räknas även som ett kriterium på tillförlitlighet (Smith, 

2006). Principen innebär att värderingen, enligt ÅRL 2 kap 4§, ska göras med iakttagande av 

rimlig försiktighet. Det brukar talas om att försiktighetsprincipen innebär en underskattning 

av intäkter och en överskattning av kostnader. (IFRS/IAS, 2007) Detta betyder att man i valet 

mellan två tänkbara värden ska välja det lägsta värdet om det gäller värdering av tillgångar 

och det högsta värdet om det gäller värdering av en kostnad. De värden som brukar jämföras 

avseende en tillgång är anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet av tillgången. Om 

försiktighetsprincipen appliceras på detta så ska vinsten inte redovisas förrän vid en 

försäljning, medan förluster ska anteciperas vilket överensstämmer med realisationsprincipen. 

(Smith, 2006)  

3.5 IAS 40 Förvaltningsfastigheter 

IAS 40 Förvaltningsfastigheter har som syfte att ange hur förvaltningsfastigheter ska 

redovisas samt vilka upplysningar som behövs. Första gången en fastighet tas upp så ska 

denna, enligt punkt 20, tas upp till anskaffningsvärdet. De följande åren därefter har företaget 

valmöjligheten att välja om fastigheterna i fortsättningen ska redovisas till anskaffningsvärde 

eller till verkligt värde (pt.30) Punkt nummer 32 i IAS 40 anger att standarden kräver att 

företag måste fastställa det verkliga värdet, vare sig de använder verkligt värde som 

värderingsmetod eller anskaffningsvärdet. Om anskaffningsvärdet används ska det verkliga 

värdet lämnas i upplysningssyfte. Punkt 32 innehåller vidare information om att företagen 

uppmuntras till att använda sig av oberoende värderingsmän med erkända och relevanta 

kvalifikationer, när förvaltningsfastigheterna ska värderas till verkligt värde. Detta är dock 

inget krav. I punkt 35 anges att en vinst eller förlust som uppkommer genom en 

värdeförändring hos en fastighet skall redovisas i resultaträkningen i den period då vinsten 

eller förlusten uppstår. (IFRS/IAS, 2007) Fastighetsbolagen är, enligt praxis, skyldiga att göra 

omvärderingar av sina förvaltningsfastigheter vid bokslut, det vill säga en gång per år. Till 
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varje kvartalsrapport behöver fastighetsbolagen göra en analys för att säkerställa att värdet 

inte avviker markant. (Albert, 2007) 

3.6 Värderingsmodell 

En marknadsanpassad nuvärdesmetod är ett bra alternativ om syftet med värderingen är att 

söka ett marknadsvärde. ”Nuvärdesmetoden är en sammanfattande benämning på de 

värderingsmetoder där framtida nyttor från fastigheten diskonteras (nuvärdesberäknas) till 

värdetidpunkten.” (Lantmäteriverket och Mäklarsamfundet, 2005, s.126) En av de modeller 

som går under nuvärdesmetoden är kassaflödesmetoden. 

3.6.1 Kassaflödesmetoden 

I en kassaflödesmetod inkluderas löpande in- och utbetalningar över en kalkylperiod. De 

framtida in- och utbetalningarna för ett antal år framåt prognostiseras och nuvärdesberäknas 

till värdetidpunkten. Med värdetidpunkt menas den tidpunkt som ett värde avser vara aktuellt. 

Kassaflödesmodellen är en av de vanligaste modellerna som företag och värderare använder 

och den är mycket kvalificerad. Metoden fordrar datastöd för att en effektiv beräkning ska 

kunna göras. När modellen används i syfte att uppskatta ett marknadsvärde så är 

utgångspunkten vid bestämning av parametrarna marknadens uppfattning och krav. Det utförs 

en så kallad marknadssimulering, vilket innebär försök till att rekonstruera en 

prisbildningsprocess på fastighetsmarknaden. Värderarens marknadskännedom av de, för 

modellen, relevanta parametrarna är således viktig. (Lantmäteriverket och Mäklarsamfundet, 

2005) 

De parametrar som ingår i kassaflödesmetoden är bland andra: fastighetens värde, hyra, drift, 

underhåll, restvärde, kalkylperiod, tidsvariabel och kalkylränta på totalt kapital. Restvärdet 

bestäms som marknadsvärdet på fastigheten vid periodens slut och kalkylperiodens längd kan 

bestämmas antingen genom investerarens planeringshorisont eller genom investeringens 

ekonomiska livslängd. Kalkylräntan uttrycker det förräntningskrav som ställs på en 

investering. (Lantmäteriverket och Mäklarsamfundet, 2005) 

3.7 Marknadsvärde 

European Valuation Standard (EVS) har gett ut en värderingsmanual som publicerades för 

första gången år 2000. Organisationen bakom EVS, The European Group of Valuers’ 

Associations (TEGoVA) är en ideell samarbetsorganisation med cirka 40 
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medlemsorganisationer. Organisationens syfte är bland annat att utveckla 

värderingsstandarder. (Persson, 2005) I värderingsmanualen har man definierat 

marknadsvärde som:   

”Market value is the estimated amount for which an asset should exchange on the date of 

valuation between a willing buyer and a willing seller in an arm’s length transaction after 

proper marketing wherein the parties had each acted knowledgeably and without 

compulsion.” (Persson, 2005, s.350) 

Persson (2005) skriver att denna definition i sak överensstämmer med IASBs definition trots 

att ordvalet skiljer sig något. Enligt Kam (1990), utgörs marknadsvärdet på en produkt av det 

värde som marknaden värderar den till. Marknaden i sin tur består som bekant av många 

köpare och säljare. Kam (1990) säger att vi inte kan utgå ifrån att marknadens bedömning av 

ett pris på en produkt är den rätta avspeglingen av dess marknadsvärde, då marknader inte är 

perfekta. Hade vi haft perfekta marknader så hade rimligen företagens beskrivning av dess 

ekonomiska läge stämt överens med marknadens förväntningar. (Bengtsson, 2006) Persson 

(2005) skriver att man utav definitionerna av marknadsvärdet kan utläsa att storleken på 

marknadsvärdet finns att söka utanför fastigheten, det vill säga ute på marknaden. 

3.7.1 Effektiv marknad 

Kam (1990) skriver att en marknad är effektiv om priset snabbt och exakt reflekterar ny 

information. Detta kallas ”Efficient Market Hypothesis” (EMH) vilken är uppdelad på svag, 

halvstark och stark marknadseffektivitet. Den svaga formen av effektivitet innebär att priset 

endast reflekterar historisk information. Den halvstarka innebär att priset, utöver den 

historiska informationen, även tar hänsyn till all publik tillgänglig information. En stark form 

av marknadseffektivitet betyder att priset reflekterar all information, både publik och privat. 

Kam (1990) skriver således att om perfekta marknader föreligger så bör en reaktion i priset 

inträffa samtidigt som informationen görs tillgänglig. Bakgrunden och den underliggande 

tanken med EMH är konkurrensen och tävlan om information. Konkurrensen driver 

investerare och finansiella analytiker till att uppnå information om företaget från många olika 

källor utanför bolagets finansiella rapporter och även utanför bolaget.  (Watt och Zimmerman, 

1986) Som tidigare nämnts vill investerare skaffa sig en fördel gentemot andra investerare 

som i sin tur genererar en ”excessive return” eller översatt till svenska, för hög avkastning. 

Om en ineffektiv marknad föreligger så innebär detta att många investerare inte kan tolka 
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tillgänglig information rätt eller ha möjlighet att ta emot den. Ineffektiva marknader är den 

situation som föreligger om inte EMH kan uppnås. (Kam, 1990) 

3.7.2 Subjektiv bedömning 

Vid värdering av en fastighet ger olika individer olika svar på vad de anser att ett föremål är 

värt. Detta beror av att olika människor har olika utgångspunkter i vad de är beredda att betala 

för föremålet, vilket är beroende av den nytta som de kan få ut av det. Därför är värdet på en 

tillgång inte helt lätt att reda ut. Hänsyn bör tas till utgångspunkten om en gemensam 

terminologi och att vara eniga om denna terminologins innebörd. Oenigheter inom 

värderingsfrågor skapas genom oklarhet eller skillnader i tolkningen av vad olika begrepp 

betyder. (Persson, 2005) 

Buisman, ordförande i FAR SRS redovisningskommitté och Senior IFRS technical partner 

hos Öhrlings PricewaterhouseCoopers, (2007) har skrivit en artikel i Balans där även han 

nämner problematiken som uppstår som ett resultat av vem som utför värderingen. 

Värderingen av förvaltningsfastigheter bygger på bedömningar som utförs av externa experter 

eller företagsledningen själv. Dessa bedömningar kräver indata och får olika grad av 

subjektivitet beroende på vem som utför värderingen. Redovisningsstandarderna försöker 

kompensera bristen på objektivitet genom upplysningskrav i årsredovisningen för att beskriva 

hur värdering har gått till. Denna typ av beskrivning är problematisk att sammanställa i 

praktiken och resulterar ofta i sammanslagna poster som är svårförståeliga och därför inte 

alltid bidrar med den mängd information som är behövlig.  

3.8 Redovisningssynsätt 

Företags finansiella situation och behovet från aktörer att få möjlighet att granska ett företag 

skapar behov av redovisning. Det finns många olika synsätt för hur redovisningen ska 

utformas. Beroende av vilka aktörer som intresserar sig för företagets redovisade information, 

skapas olika relationer och kontrakt. (Ljungberg, 1999) Några teorier som beskriver relationen 

mellan företaget och dess aktörer utgörs av: agentteorin, intressentteorin, legitimitetsteorin 

samt institutionella teorin.  

3.8.1 Agentteori 

Agentteorin syftar till att företagets ägare, ”principal” även kallad ska få företagsledningen, 

”agent” att utföra det som ägaren vill. Kontrakt upprättas mellan parterna för att begränsa 
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företagsledningens handlingsfrihet och ägarnas krav översätts till organisationens krav. 

(Gröjer, 2002) Teorin fokuserar på de agentkostnader som uppkommer vid 

kontraktsbildandet. Incitament skapas för att möjliggöra att företagsledningen agerar i 

enlighet med ägarnas behov och dessa kan exempelvis bestå av bonus baserad på företagets 

resultat eller delägande i företaget. Redovisningsmetoden för verksamheten blir viktig vid 

utformning av incitament eftersom företagets resultat påverkar företagsledningens 

ersättningsnivå. (Ljungberg, 1999) Det betyder att det finns en risk för att ledningens vilja att 

få ersättning påverkar redovisningen negativt genom att en manipulation av det redovisade 

resultatet kan göras för att ledningens egen prestation ska förbättras och därmed ersättningen. 

(Deegan och Unerman, 2006) Stora och lönsamma företag befinner sig ofta i en utsatt position 

i den politiska debatten i samhället. De blir oftare, än mindre företag, granskade av samhällets 

aktörer samt att de lätt blir offer för nya regleringar. (Ljungberg, 1999) 

3.8.2 Intressentteorin 

Intressentteorin utgår ifrån att företaget har olika intressenter som organisationen måste ta 

hänsyn till. Dessa intressentgrupper har olika påverkan på företagets verksamhet och 

redovisning. De intressenter som har störst inflytande på organisationen har även störst 

påverkan. (Deegan och Unerman, 2006) Vad som inkluderas i begreppet intressenter kan ha 

olika bred betydelse. Enligt The Corporate Report (ASSC, 1975) identifieras intressenter som 

investerare, långivare, anställda, analytiker, konsumenter, leverantörer, konkurrenter, 

regeringen, intressegrupper och allmänheten (Cooper, 2004). Dessa brukar normalt delas upp 

i primära och sekundära intressenter. Primära intressenter har ett resursutbyte med företaget 

och har på så vis ett större beroendeförhållande i jämförelse med de sekundära intressenterna. 

(Ljungberg, 1999) Exempel på primära intressenter enligt Falkman (2001) är aktieägare och 

andra investerare. Företaget prioriterar även de primära intressenternas krav framför de 

sekundära då deras åsikt anses viktig för företagets framtida verksamhet. De sekundära 

intressenterna är exempelvis opinionsbildare och massmedia. (Ljungberg, 1999) Utifrån 

intressentperspektivet så påverkas redovisningen direkt av intressenters förväntningar. När det 

finns fler betydande intressenter med olika åsikt så måste företaget välja en medelväg mellan 

intressenternas preferenser. Vid förändringar av intressenters maktförhållande och preferenser 

så är företaget tvungna att anpassa sig efter detta. (Deegan och Unerman, 2006) 
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3.8.3 Legitimitetsteorin 

Enligt legitimitetsteorin så vill ett företag anpassa sin verksamhet efter samhällets krav och 

normer för att legitimera sin verksamhet.  (Deegan, 2000) Legitimitetsteorin kan ses som ett 

komplement till intressentteorin där olika strategier framtas för att legitimera företagets 

verksamhet gentemot intressenterna. (Ljungdahl, 1999) Mellan företaget och samhället finns 

det ett kontrakt som består av de förväntningar som samhället har på företaget i form av 

företagets agerande. Då samhällets krav och normer ständigt förändras så måste företaget 

kontinuerligt vara mottaglig för dessa förändringar och influenser som omvärlden ger utlopp 

för. (Deegan, 2000) Begreppet legitimitet betyder att det ska finnas en överensstämmelse 

mellan företagets värderingar och det omgivande samhället. Det betyder att företagets 

intressenters värderingar är betydande för företagets redovisning. Samhällsperspektivet och de 

sekundära intressenternas betydelse motiveras av deras påverkan på de primära intressenterna 

och hur detta kan påverka de primära intressenterna i deras vilja att bidra med resurser till 

verksamheten. (Ljungdahl, 1999)  

3.8.4 Institutionella teorin 

Den institutionella teorin kompletterar intressentteorin och legitimitetsteorin genom att visa 

på en företagslednings förståelse för sociala förändringar och respons på samhällets 

påtryckningar vid frivillig rapportering. Teorin förklarar relationen mellan företagets 

redovisning och det omgivande samhällets värderingar och behovet från verksamheten att 

följa samhällets värdering för att behålla legitimitet. Den påtryckning som samhället utövar på 

ledningen kan påverka företaget att införa frivillig praxis eller rapportering. Normalt delas 

denna form av påtryckning upp i tre former; tvingande, imiterande och normativ.  Vid den 

tvingande formen så är det intressenter som företaget är beroende av som påverkar bolaget att 

förändra sin institutionella praxis. (Deegan och Unerman, 2006) Den imiterande formen av 

påtryckning betyder, enligt Deegan och Unermans (2006) tolkning av Unerman och Bennetts 

(2004) uttalande, att ett företag efterliknar eller försöker överträffa andra ledande företags 

institutionella metoder för att öka sin konkurrenskraft inom branschen. En företagsledning gör 

detta för att uppnå legitimitet bland externa intressenter, eftersom de ser en risk i att förlora 

legitimitet i branschen om de inte följer det branschledande företaget. Normativ påtryckning 

uppkommer på grund av gruppnormer som påverkar organisationen till att införa speciella 

institutionella metoder. (Deegan och Unerman, 2006)  
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3.9 Intressekonflikt mellan ledning och intressenter 

Ett företags ägare har en relation till företaget genom att de väntar sig att få avkastning på sitt 

investerade kapital. Även skatteverket förväntar sig att få inkomster av företaget, men då i 

form av skatt. Båda dessa intressenter får sin inkomst först efter att kreditgivare och andra 

intressenter fått sin del. Skatteverkets och ägarnas inkomster baseras således på ”residual 

value” som kan översättas till det återstående värdet och beror således av ett företags 

prestation. Ledningen i ett företag är anställda av ägarna för att säkerställa deras intressen. Det 

är på grund av detta resonemang som ett företags ledning många gånger får sin ersättning 

baserad på företagets prestation. Ett annat sätt för ägarna att styra ledningen till att vilja 

vinstmaximera är genom att tilldela ledningen aktier i företaget. Därmed säkras att ledningen 

handlar i ägarnas intresse via vinstmaximering vilket genererar större avkastning. För 

ledningen är det dock inte så enkelt eftersom de har fler intressenter än ägarna att 

tillfredsställa. De behöver bland annat se till att kapital investeras i utveckling av produkter 

som efterfrågas av kunder samt att en arbetsmiljö som attraherar kompetent arbetskraft 

skapas. Således har ledningen press på sig från många olika håll. Konflikten mellan ledning 

och ägare kallas för ”goal incongruence”, vilket innebär att det föreligger en bristande 

överensstämmelse vad gäller målen. (Hamberg, 2001) 

När ägarnas och ledningens intressen jämförs, så talas det om ”Shareholder Wealth 

Maximisation, SWM” och ”Managerial Welfare Maximisation, MWM”. Den största 

skillnaden ligger i att SWM eftersträvar lönsamhet över allt annat medan MWM anser att 

tillfredsställda intressenter är tillräckligt och att det är viktigast att fokusera på tillväxten inom 

bolaget. Ledningen föredrar således att återinvestera så mycket som möjligt av vinsten medan 

ägarna vill ha kvar den för att generera större avkastning. En annan skillnad avser 

rapporteringen, varvid ägarna kräver objektiva rapporter samt att aktuell information ska 

göras tillgänglig så fort det är möjligt medan ledningen föredrar att välja ut den information 

som bäst gynnar företaget. Anledningen till att ledningen vill välja ut information beror på att 

de inte vill avslöja verksamhetens situation, det vill säga hur de presterar och exakt vad de 

gör, på grund av konkurrens inom branschen. (Hamberg, 2001) Även Dreyer från CFA (2006) 

uttrycker sig i ämnet och håller med om att det existerar en konflikt mellan ägarna och 

ledningen som påverkar ledningen på så vis att deras frihet i agerande för verksamheten 

minskar med ökad transparens.  
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3.10 Analysmodell 

För att ge läsaren en förståelse för den information som kommer presenteras i resterande del 

av denna uppsats så har en analysmodell skapats. Syftet med studien är att undersöka om 

relation föreligger mellan företagens åsikter och dess andel orealiserade värdeförändringar i 

resultatet. Börsnoterade fastighetsbolag påverkas av tvingande regler vid värdering av 

förvaltningsfastigheter enligt IAS 40. Vid användande av IAS 40 så värderar företagen enligt 

verkligt värde modellen, vilken påverkas av problematiken kring en perfekt marknad samt 

subjektiv bedömning. Inom verkligt värde så finns det, bortsett från tvingande regler, även 

valmöjlighet för företagen. Dessa består av om företagen väljer en extern eller intern 

värdering samt hur ofta de gör omvärderingar.  

 

Figur 3: Analysmodell för studien 

De valmöjligheter som företaget har påverkas av deras intressenter. Intressenternas påverkan 

kan förklaras utav olika teorier, bland annat agentteorin, intressentteorin, legitimitetsteorin 

samt institutionella teorin. Både de tvingande reglerna och valmöjligheterna inom IAS 40 

påverkas av det underliggande ramverket som IASB har utvecklat, även kallat IASBs 

föreställningsram. Inom föreställningsramen finns de kvalitativa egenskaper och de 

redovisningsprinciper som ska säkerställa att information i finansiella rapporter är lätta för 

läsaren att tillgodogöra sig samt att innehållet är trovärdigt och representerar företagets 

ekonomiska ställning på ett rättvisande sätt. Mellan intressenterna och fastighetsbolagens 
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ledning föreligger en ”goal incongruence”, det vill säga en konflikt mellan dessa parter som 

beror på olika mål med verksamheten. 
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4. Empiri 

I detta kapitel presenteras den insamlade information som erhållits genom intervjuer och 

granskning av årsredovisningar. Kapitlet börjar med en presentation av de intervjuade 

personerna och fastighetsbolagens resultat sedan 2004. Därefter görs en mer detaljerad 

presentation utifrån företagens åsikt om tillvägagångssättet för värdering till verkligt värde.  

4.1 Empirisk bakgrund 

I denna sektion presenteras de företag som ska analyseras och läsaren introduceras kort för 

fastighetsbolagen. Önskas en bättre inblick i verksamheten kan resultaträkningarna i bilaga 

två studeras. 

4.1.1 Klövern AB 

Klövern är ett fastighetsbolag som aktivt utvecklar kommersiella fastigheter i större svenska 

städer. Merparten av Klöverns fastigheter är belägna i Kista, Täby och Uppsala. Klöverns 

resultat för 2006 uppgick till 630 Mkr. (www.klovern.se)  

4.1.2 Fastighets AB Balder 

Balder är ett börsnoterat fastighetsbolag med fokus på de tre storstadsregionerna; Stockholm, 

Göteborg och Malmö. Balder fokuserar på att skapa värden genom att förvärva, utveckla och 

förvalta kommersiella fastigheter i storstadsregionerna. Fastighetsbolaget Fastighets AB 

Balder är bildad ur börsnoterade Enligt ABs sammanslagning med det nya fastighetsbolaget 

Balder Storstad AB (före detta Malmogia Storstad AB). För Balder uppgick resultatet 2006 

till 441 Mkr. (www.balderfast.se) 

4.1.3 Atrium Ljungberg AB 

LjungbergGruppen AB förvärvade i oktober samtliga aktier i Atrium Fastigheter och blev 

därmed ett av Sveriges största fastighetsbolag och i samband med detta bytte namn. Fokus för 

bolaget ligger på utveckling och förvaltning av handels- och kontorsfastigheter. Atrium 

Ljungberg är det största bolaget på marknaden för handelsfastigheter som finns utspridda i 
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landet. Utöver handelsfastigheter erbjuder bolaget kontorsfastigheter i Stockholmsregionen. 

Atrium Ljungbergs resultat uppgick 2006 till 1 557 Mkr. (www.atriumljungberg.se) 

4.2 Presentation av intervjupersoner 

Tre fastighetsbolag har kontaktats för att möjligöra en intervju med personer som har kunskap 

inom värdering av förvaltningsfastigheter. Från Klövern har Caesar Åfors intervjuats som är 

ekonomiansvarig på Klövern. Han har haft denna position i ungefär två månader, men har 

arbetat inom branschen i nio år. Åfors har tidigare studerat till Jägmästare. 

Ekonomidirektör Ulf Johansson kontaktades på Balder för en intervju. Johansson har varit 

ekonomdirektör sedan bolaget startades 2005 och har arbetat inom branschen sedan slutet av 

80-talet. Han är utbildad till civilekonom.  

Från Atrium Ljungberg intervjuades Albert Olofsson som är ansvarig för transaktioner för 

försäljning av fastigheter och därför även utför värderingen av förvaltningsfastigheterna. Han 

har suttit på posten sedan fusionen av företagen gjordes för ett år sedan. Olofsson har utbildat 

sig till byggnadsingenjör och civilekonom och han har arbetat inom branschen i tio år.  

4.3 Övergång till verkligt värde 

Klövern använder verkligt värde för att redovisa förvaltningsfastigheter i resultaträkningen. 

Detta har påverkat resultaträkningen eftersom de måste göra en verkligtvärdevärdering varje 

kvartal. (Åfors) För Balder så har övergången till verkligt värde inte inneburit någonting då 

bolaget bildades först sommaren 2005 och därför alltid har redovisat enligt IAS 40. 

(Johansson) Atrium Ljungberg består av två företag som konsoliderats, LjungbergGruppen 

som sedan tidigare var ett börsnoterat bolag och Atrium Fastigheter som inte var det. Detta 

innebär att endast LjungbergGruppen tidigare har använt sig av IAS 40 och verkligt värde 

värdering. (Olofsson) Atrium Ljungberg säger att eftersom de flesta företag redan tidigare 

redovisade verkligt värde i årsredovisningen så är skillnaden egentligen inte så stor. Han 

trycker dock på att skillnaden i värde numera blir mer tydlig eftersom det inte längre endast är 

en upplysningspost utan även påverkar det redovisade resultatet.  Vad som är positivt är att 

det nya regelverket införts i en period där alla stora fastighetsbolag har haft vinster eller stora 

värdeökningar, vilket Olofsson anser, gör det nya regelverket lätt att försvara. Han 

argumenterar vidare att det kanske hade varit ett större motstånd mot införandet av IAS 40 om 

detta kommit innan år 2000, då det var en svacka på fastighetsmarknaden och företagen 

riskerade att visa på stora minusresultat om de tog med värdeförändringen i redovisningen. 
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Alla tre företag redovisar således enligt gällande regler i IAS 40 men det är bara Klöverns och 

före detta LjungbergGruppens resultaträkningar som har påverkats av det nya regelverket.  

4.4 Förändring av resultaträkning 

Med införandet av IAS 40 förvaltningsfastigheter så värderas förvaltningsfastigheterna till 

verkligt värde. Det verkliga värdet likställs ofta med marknadsvärdet som tidigare nämnts. 

För att visa på den förändring som skett genom värdering till verkligt värde följer nedan en 

tabell innehållande företagens rörelseresultat år 2004, 2005 och 2006.  

Tabell 2: Rörelseresultatförändring 2004-2006 

Företag Rörelseresultat 
2004 

Rörelseresultat 
2005 

Rörelseresultat 
2006 

Procentuell 
ökning 2004-
2005 

Procentuell 
ökning 2005-
2006 

Balder  X 216,7 532,4  X 146 % 
Klövern 294,0 512,1 714,2 74 % 39 % 
Atrium Ljungberg 249,3 697,2 2 279,5 180 % 227 % 

 

I allmänhet visar tabell två att det skett en ökning i rörelseresultatet för alla tre företag från år 

2004 fram till och med 2006. För Balder saknas information om rörelseresultatet för 2004 då 

företaget bildades först 2005 genom en hopslagning av två företag. Detta ger svårigheter i att 

hitta information om fastigheterna för 2004 och därför har inget rörelseresultat hänförligt till 

2004 presenterats. Denna information har kommit fram under studiens gång och det hade 

kanske varit mer lämpligt att välja ett fastighetsbolag som fanns under 2004. Rörelseresultatet 

ökar kraftigt för Atrium Ljungberg under 2006, vilket beror på en hopslagning mellan de två 

företagen Ljungberggruppen och Atrium Fastigheter under 2005 vilket gjorde att 

fastighetsbeståndet ökade. Mellan 2004 och 2005 sker en kraftig ökning i rörelseresultatet 

som består av värdeförändring av fastigheter som diskuteras vidare nedan.  

Skillnaden i rörelseresultatet mellan de tre åren, beror på de poster som rörelseresultatet består 

av. Det som kan urskiljas ur tabell tre är att posten ”Nedskrivning/Avskrivning 

förvaltningsfastigheter” har ersatts av ”Värdeförändring av förvaltningsfastigheter”.  Det 

betyder att en tidigare negativ post byts ut mot en post som likväl kan ha en negativ påverkan 

som en positiv sådan. Om värdet på fastigheter stiger så leder det till att rörelseresultatet 

borde öka. Det finns även andra orsaker som kan öka rörelseresultatet, exempelvis högre 

nettoomsättning genom fler eller högre hyresintäkter. Då det inte går att urskilja någon större 

förändring i företagens årsredovisningar inom de andra posterna så dras slutsatsen att det 
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främst är posten värdeförändringar förvaltningsfastigheter som påverkat resultatet för åren 

2004, 2005 och 2006. Se bilaga två för detaljerade resultaträkningar. 

Tabell 3: Förändring av rörelseresultatet mellan år 2004 och 2005 

2004 2005 

 + Nettoomsättning  + Nettoomsättning 

 - Kostnader för förvaltning och produktion  - Kostnader för förvaltning och produktion 

 = Bruttoresultat  = Bruttoresultat 

 - Central administration och marknadsföring  - Central administration och marknadsföring 

 +/- Resultat fastighetsförsäljning  +/- Resultat fastighetsförsäljning 

 - Avskrivning/nedskrivning 
förvaltningsfastigheter 

 + /- Värdeförändring förvaltningsfastigheter 

 = Rörelseresultat  = Rörelseresultat 

 

Klövern redovisar sina värdeförändringar i resultaträkningen inom rörelseresultatet. 

(www.klovern.se) De delar upp värdeförändringarna på två resultatposter; orealiserade och 

realiserade värdeförändringar. (Åfors)  

Johansson från Balder uttrycker att värdeförändringarna redovisas i resultaträkningen efter en 

diskussion med deras revisorer, som uttryckt att detta var det rätta sättet. De inkluderar posten 

i rörelseresultatet och värdeförändringen redovisar de som orealiserade och realiserade 

värdeförändringar eftersom det är i enlighet med IFRS. Balder anser att det är viktigt att 

redovisa vad som är realiserat då detta är kassapåverkande medan de orealiserade 

värdeförändringarna inte är det. (Johansson)  

Atrium Ljungberg har även de valt att lägga värdeförändringarna som en egen post i 

rörelseresultatet, de säger att de är medvetna om att det finns andra möjligheter till 

redovisning också. De skiljer på orealiserade och realiserade värdeförändringar då det lättare 

visar de faktiskt debiterade beloppen. Atrium Ljungberg skulle föredra att inte redovisa 

orealiserade värdeförändringar då den posten inte anses viktig. (Olofsson) 

Alla företagen har följaktligen inkluderat värdeförändringar i rörelseresultatet och delat upp 

dessa på två poster; orealiserade samt realiserade värdeförändringar. 

4.5 Påverkan av värdeförändringar på resultatet 

De orealiserade värdeförändringarna påverkar fastighetsbolagens rörelseresultat, då de måste 

inkludera denna post inom rörelseresultatet enligt IAS 40. Dessa består av värdeökningar på 

förvaltningsfastigheter som inte avyttrats. Som tidigare nämnts i metodkapitlet så har tre 
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företag med olika stor värdeförändringspost valts att studera. Vilket innebär att de tre 

företagen påverkas olika mycket på grund av denna post i rörelseresultatet. I tabell fyra nedan 

visas hur stor del utav rörelseresultatet som de orealiserade värdeförändringarna utgör 

procentuellt.  

Tabell 4: Värdeförändringars procentuella del av rörelseresultatet i miljoner kronor för år 2006. 

Företag Orealiserade 
värdeförändringar 

Rörelseresultat Orealiserade 
värdeförändringar/Rörelseresultatet 

Klövern 217,0 714,2 30 % 

Balder 212,0 532,4 40 % 

Atrium Ljungberg 1 881,0 2 279,5 83 % 

 

Klövern ser värdeförändringen som en del av resultatet, men påpekar faran med att inkludera 

det i resultaträkningen då det är svårt att göra en exakt marknadsvärdering, vilket skapar en 

viss osäkerhet. Åfors menar att det kan vara olyckligt att denna mindre exakta värdering går 

direkt in i resultaträkningen. Hade marknaden varit perfekt och marknadsvärdet exakt så hade 

det gett en väldigt tydlig resultaträkning gentemot marknaden och intressenter. (Åfors)  

Balder ser värdeförändringen som en del i resultatet. Det är dock inte det resultatet som de 

fokuserar på utan fokus ligger på förvaltningsresultatet, i vilket värdeförändringen inte ingår. 

(Johansson)  

Atrium Ljungberg väljer att inkludera posten orealiserade värdeförändringar i resultatet då det 

är förvaltningsfastigheter och inte rörelsefastigheter som de äger, och de ser på sina 

förvaltningsfastigheter som en tillgång som de kommer att äga i oändlighet. Atrium 

Ljungberg skulle föredra att inte behöva redovisa värdeförändringen av 

förvaltningsfastigheter då de är fastighetsägare med ett långsiktigt ägande i fokus. I och med 

detta är inte värdeförändringen det viktigaste för dem utan det utgör driftnettot. (Olofsson) 

Alla de tre företagen har således inkluderat värdeförändringen och delat upp denna på 

realiserade och orealiserade värdeförändringar i sitt rörelseresultat, men har olika åsikter om 

hur resultatet ska utläsas.  

4.6 Fastighetsvärdering 

Det finns många olika metoder för att kunna värdera fastigheter. Förvaltningsbolagens 

värderingsmodeller kan därför skilja sig åt. Här nedan presenteras de tre utvalda företagens 

värderingsmodeller. 
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4.6.1 Värderingsmetod 

Åfors från Klövern berättar att de gör en avkastningsvärdering, det vill säga en 

kassaflödesmetod. Klövern använder sig av denna modell då den är mest gängse i branschen 

men även då den, enligt honom, troligen är mest rättvis. Han berättar att alternativet hade varit 

att använda sig av en ortprismetod men att denna är ännu mera osäker än 

kassaflödesmodellen. Detta grundar han på det faktum att man har ännu större prisintervall i 

ortprismetoden. Avslutningsvis berättar Åfors att han tror att kassaflödesmodellen är ett bra 

sätt att göra marknadsvärderingar. 

Johansson berättar att Balder använder en tioårig kassaflödesmodell där varje fastighet 

värderas individuellt genom att framtida kassaflöden, som successivt marknadsanpassas, 

nuvärdesberäknas under tio år. Att modellen är lätt att applicera på många fastigheter är bra 

eftersom samma process används vid framräknandet av värdet på alla fastigheter. Alternativet 

skulle vara en ortprisanalys, men enligt Johansson så är det betydligt svårare att använda 

denna modell då det, på vissa ställen, inte sker så många transaktioner. Vidare, berättar 

Johansson, att eftersom de nästan uteslutande arbetar med kommersiella fastigheter så är det 

väldigt svårt att utläsa någonting från den statistik som finns, eftersom fastighetsaffärer oftast 

sker genom bolagsförvärv där det inte framgår vilket värde som fastigheterna tilldelats. 

Olofsson informerar att Atrium Ljungberg använder sig av kassaflödesvärderingar. Olofsson 

berättar vidare att de vid ett fåtal tillfällen använder sig av andra värderingsmetoder, så som 

exempelvis ortsprismetoden, utifall att kassaflödeskalkylen inte ger ett rättvisande resultat. 

Detta sker dock väldigt sällan. Olofsson berättar att de inte tar hänsyn till kommande projekt 

om dessa inte är beslutade samt om det inte existerar en hög uthyrningsgrad i projektet, vilket 

stämmer överens med IAS 40s krav på att hänsyn inte ska tas till kommande projekt. Olofsson 

anser att det är viktigt att få normalisera de standarder som finns. Atrium Ljungberg använder 

en värderingsmodell som de har köpt in och uppger att det är samma modell som Forum 

Fastighetsekonomi1 använder.  

Åfors från Klövern berättar att det finns en del grundparametrar i en värderingsmodell, som 

måste göras antaganden om. Dessa utgörs av direktavkastningskravet, kalkylräntan, den 

                                                

1 Ett konsultföretag som är specialiserade på fastighetsekonomi, och därmed värdering, marknadsanalys, 

fastighetsutveckling, mm. (www.fforum.se) 
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långsiktiga vakansen samt drift- och underhållskostnader. Kalkylräntan ska enligt Åfors 

nuvärdesberäkna de kommande kassaflödena. 

Johansson på Balder delger att Balder gör gemensamma antaganden för alla fastigheter vad 

gäller inflation och ökningen av drift- och underhållskostnader. Johansson påpekar att varje 

fastighet bedöms individuellt samt att avkastningskravet påverkas av fastighetens läge och 

skick. 

Olofsson från Atrium Ljungberg berättar att företaget gör de vanliga antagandena om 

inflation, avkastningskrav på fastigheten, marknadshyra samt graden av vakans på de olika 

marknaderna. 

Sammanfattningsvis kan slutsatsen dras att alla tre bolag använder sig av en 

kassaflödesmodell vid värdering av sina fastigheter. De verkar därmed även utgå från samma 

poster när de ska göra antaganden. 

4.7 Företagens intressenters påverkan 

Företagen fick frågan vilka/vilken intressent som de främst tar hänsyn till vid redovisning av 

förvaltningsfastigheter. De svarade följande: 

Åfors på Klövern anser att det i grund och botten är aktieägarna som styr hur redovisningen 

av verkligt värde på förvaltningsfastigheter ska se ut. Han argumenterar vidare att även 

företagen tycker att detta ger den mest rättvisande bilden av företagets ekonomiska situation. 

Utöver ägarna så är det revisorerna, i form av lagar och regler som reglerar redovisningen. 

Åfors menar således att det rör sig om en kombination av krav och ledningens vilja att uppnå 

en rättvisande bild. (Åfors) 

Balder svarade att det i första hand är åsikter från aktieägarna och långivarna som de tar 

hänsyn till vid redovisningen av förvaltningsfastigheter. (Johansson) Även Atrium Ljungberg 

tar främst hänsyn till aktieägare, men även till skatteverket och till långivare. (Olofsson) 

4.7.1 Intern- och externvärdering 

När det kommer till förhållandet mellan intern- och externvärdering så, menar Åfors, att det 

inte är aktieägarna som påverkar utan ledningen själv. Han informerar att ledningen i Klövern 

vill uppnå största möjliga säkerhet och trygghet och att de därför valt att göra en större del av 

värderingen externt. Klövern värderar 100 procent av fastighetsbeståndet varje kvartal. 
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(www.klovern.se) Åfors specificerar att Klövern värderar 25-30 procent externt per kvartal. 

Externvärdering sker rullande under en tolvmånadersperiod så att alla fastigheter värderas 

externt en gång under året och resterande tre kvartal värderas de av interna värderare. Samma 

metodik vid värdering används vid både extern och intern värdering. (www.klovern.se) 

Anledningen till att inte allt görs externt beror på att det är mycket billigare att göra 

internvärderingar samt att det är bra för ledningen att få en intern kontroll av hur de ligger till. 

Åfors berättar att det inom företaget finns kompetent personal som kan genomföra 

tillförlitliga värderingar. Vad gäller intressenter och dess påverkan på antalet omvärderingar i 

företaget så menar Åfors att dessa inte har någon påverkan. Det är lagregeln som reglerar hur 

ofta omvärdering görs och det överensstämmer med aktieägarnas och ledningens syn. (Åfors) 

Balder värderar sina fastigheter med hjälp av interna och externa värderare. Ungefär 20 

procent av Balders fastigheter värderas av externa värderare från bolaget Newsec. Newsecs 

värdering översteg Balders interna värdering med 6,8 procent för 2006. (www.fastbalder.se) 

Enligt Johansson så påverkar inte intressenterna företagets val av värderingsmetod, dock har 

vissa av deras långivare krav på att externvärdering utförs. 

Atrium Ljungberg värderar fastighetsbeståndet vid varje hel- och halvårsskifte. Värdering av 

fastigheter sker normalt sett via internvärdering där värderingsparametrarna stäms av med 

extern expertis. Vid bokslutet 2006 genomfördes dock värderingen endast av externa 

värderare som ett led i samgåendet mellan LjungbergGruppen och Atrium Fastigheter. 

(www.atriumljungberg.se) Olofsson säger att det inte har funnits några önskemål från 

intressenterna om hur ofta omvärdering av fastigheter ska ske och valet om extern eller intern 

värdering. Dock önskar långivarna en extern värdering av fastigheterna i relation med 

nyupplåning. 

4.8 Fördelar med värdering till verkligt värde 

Att redovisa förvaltningsfastigheter till verkligt värde innebär något nytt för företagen. 

Företagen blev tillfrågade vilka fördelar de ser med att värdera till verkligt värde. Åberg på 

Klövern tycker att den stora fördelen är att värderingen ger en rättvisande bild av företagets 

ekonomiska ställning. 

Balders Johansson tycker att den största fördelen med att redovisa förvaltningsfastigheter 

enligt gällande regelverk är att inte behöva använda komponentavskrivning. Det krav på 
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komponentavskrivning som IAS 40 ställer om man väljer att värdera till anskaffningsvärde 

innebär, enligt Johansson, alltför mycket administrativt arbete. 

Olofsson på Atrium Fastigheter anser det vara en fördel att alla bolag redovisar värdet på 

samma sätt och med samma instruktioner. Värdering till verkligt värde är även ett bra sätt att 

internt i bolaget få förståelse för hur förändringar i driftnetto samt investeringsprojekt 

fåverkar fastigheternas värde och därigenom även bolagets värde. (Olofsson) 

4.9 Problem med värdering till verkligt värde 

Respondenterna fick svara på en fråga om vilka problem som värdering till verkligt värde kan 

föra med sig. Frågan delades upp med fokus på brister respektive risker. Därutöver frågades 

om hur ofta omvärdering sker samt om det stämmer överens med respondentens syn på hur 

ofta detta bör göras. 

Vad gäller brister anser Åfors på Klövern att vissa värderare underskattar den kostnad som 

uppstår vid byte av hyresgäster. Sedan, menar Åfors, kan man ifrågasätta huruvida man på 

enskilda fastigheter kan göra en riktig bedömning av den långsiktiga vakansen, vilken är 

viktig då vakansen slår ganska hårt. Han argumenterar vidare att vid ett stort fastighetsbestånd 

så jämnar det ut sig men på enskilda fastigheter kan en felbedömning slå ganska hårt. Vad 

gäller riskerna med värdering till verkligt värde så anser Åfors att inga sådana finns. 

Det kan vara olyckligt att det är så många antaganden, säger Johansson, och då värderingen 

bygger på ett antal bedömningar och antaganden så är det inte säkert att två olika värderare får 

samma värde. Balders Johansson anser att det finns en risk att det blir för stort fokus på 

fastighetsvärdet och mindre fokus på kassaflödet och förvaltningsresultatet som de anser 

viktigare.  

Olofsson på Atrium Ljungberg menar att när företagen redovisar till verkligt värde så ger det 

en stor påverkan på resultatet och hur bolaget går. Han argumenterar vidare att det är risk för 

att det blir för stort fokus på förändringarna och svängningarna i värdet. När man gör en 

värdering, enligt Olofsson, är det ett problem att marknadsvärdet speglar just vad köparen är 

beredd att betala. Man kanske inte kan värdera marknaden på samma sätt. Enligt Olofsson gör 

man inte alltid en noggrann undersökning av en fastighets tekniska krav utan normalt gör man 

en egen bedömning. 
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När det gäller omvärderingar så berättar Åfors att man enligt IFRS regler är skyldig att göra 

en omvärdering varje kvartal. Han menar att man på ett eller annat sätt måste se till att ha ett 

verkligt värde varje kvartal och då det är de regler som gäller så måste Klövern acceptera det. 

Även Johansson delger att Balder värderar kvartalsvis. Han påpekar att värderingarna i 

Balders verksamhet görs löpande, bland annat för beslutsunderlag för större investeringar. 

 Atrium Ljungberg gör en värdering vid varje halvårsskifte, enligt Olofsson, och de utför 

värdering kvartalsvis om de vet att det har skett några förändringar. Olofsson anser att de inte 

borde göra omvärderingar oftare. 

Osäkerheten i verkligt värde värdering anser Åfors, från Klövern, vara liten. Han tycker att 

trovärdigheten i värderingen är stor. Balders Johansson säger att det alltid finns ett visst mått 

av osäkerhet i värdering och antaganden och att man generellt säger att den kan slå mellan 5-

10 procent plus eller minus på enskilda fastigheter. Han berättar vidare att felen tar ut 

varandra vid ett större fastighetsbestånd och att osäkerheten därmed är väsentligt mindre än 

för enskilda fastigheter. Olofsson på Atrium Ljungberg tycker att värdering till verkligt värde 

är relativt bra, men att det med största säkerhet finns avvikelser på enskilda fastigheter. Han 

tror dock att när man slår ihop värderingen på alla fastigheter till en portfölj så är den nog 

trovärdig. 

4.10 Förbättringsförslag för värdering 

Åfors från Klövern anser att modellen som de använder idag fungerar bra och de anser inte att 

värderingen ska göras på något annat sätt. Balder är av åsikten att modellen är den bästa för 

värdering av deras fastigheter samt att den är så vedertagen på marknaden och att alla 

fastighetsbolag gör på samma sätt, vilket visar på hur utbredd metoden är. De tror därför inte 

att den metoden kan förändras så mycket. (Johansson) Atrium Ljungberg anser att 

värderingsmetoden är rätt och riktig men att de inte är säkra på att det är rätt sätt att redovisa 

värdeförändringen som del av resultatet. (Olofsson) 

4.10.1 Tillförlitlig 

Åfors menar att metoden absolut är tillförlitlig. Johansson från Balder anser att det är viktigt 

att så mycket information som möjligt ges, då man använder en kassaflödesmodell, så att 

värderingen blir genomlysbar. (Johansson) Atrium Ljungberg anser att metoden är tillförlitlig 

om indata kan säkerställas. Dock ser Olofsson problem med att deras värderare får underlaget 
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från fastighetsägaren vilket gör det svårt för värderaren att kontrollera på grund av 

tidsaspekten. Att ha marknadskunskap är en annan faktor som Olofsson anser är viktig för att 

den redovisade informationen ska bli tillförlitlig, eftersom man då känner till hur förändringar 

på marknaden sker.  

4.10.2 Jämförbarhet 

Det är enligt Åfors från Klövern, inte väsentligt med jämförbarhet mellan fastighetsbolagens 

värdering då detta är alltför svårt att genomföra. Balder anser att jämförbarhet är viktigt men 

att det, för att skapa jämförbarhet, inte nödvändigtvis krävs verkligt värde värdering. Även 

innan IFRS så gjorde man jämförelser, då informationen istället framgick i not. (Johansson) 

Olofsson från Atrium Ljungberg ser inte att jämförbarhet mellan fastighetsbolagen är 

väsentligt. De är inte med i Svensk Fastighets Index då de inte är intresserade av den typen av 

jämförelse. Det viktigaste för dem är att kunna jämföra fastigheterna internt eftersom ägarna 

är nöjda med hur de redovisar i dagsläget och det är det som avgör hur de redovisar sitt 

resultat.  

4.10.3 Relevans 

Det som Klövern anser är främst relevant att inkludera vid värderingen av 

förvaltningsfastigheter är främst intäkter och kostnader. Johansson tycker att det är mest 

relevant att så mycket information som möjligt ges, så att man kan genomlysa värderingen. 

(Johansson) På Atrium Ljungberg anser de att kassaflödet och hur säkra intäkterna är, är 

avgörande för relevansen i redovisningen. De ser svårigheter i att bedöma just kommande 

uthyrningar, hur relevanta de är samt möjlighet till genomförande. Dessa nämnda kan slå hårt 

på resultatet om det medförs i värderingen. Olofsson betonar även att det är av största vikt att 

ta hänsyn till teknik och miljöaspekter, vilka kan ha stor påverkan på fastigheterna på längre 

sikt.  

4.11 Sammanfattning av empirin 

Alla företagen värderar idag enligt IAS 40 till verkligt värde. Det är bara för Klövern och före 

detta LjungbergGruppen som övergången fört med sig en direkt påverkan på bolaget eftersom 

Balder bildades först 2005 och även Atrium Fastigheter börsnoterades först då. Alla tre 

företag ökar sitt rörelseresultat under perioden 2004-2006. En stor del av den värdeökning 

som skett under denna period består utav orealiserade värdeförändringar och i slutet av 2006 

så innehåller de undersökta fastighetsbolagens rörelseresultat till olika stor del orealiserade 
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värdeförändringar. Klöverns rörelseresultat innehåller 30 procent orealiserade 

värdeförändringar och Balders 40 procent. Atrium Ljungbergs rörelseresultat består till 83 

procent av orealiserade värdeförändringar. Alla tre företagen inkluderar värdeförändringen i 

resultatet och ger uttryck för att det finns en problematik med att inkludera orealiserade 

värden i resultaträkningen. De tre bolagen redovisar alla enligt kassaflödesmodellen, vilken de 

tycker är en väl fungerande modell.  

Tabell 5: Översikt för företagens åsikt om för- och nackdelar med verkligt värde 

Klövern 

Fördelar Nackdelar 

Ger en rättvisande bild Kostnader underskattas 

Inga risker Svår bedömning av långsiktig vakans 

 

Balder 

Fördelar Nackdelar 

Slipper komponentavskrivning Många antaganden - subjektivt 

  Mindre fokus på förvaltningsresultat 

 

Atrium Ljungberg 

Fördelar Nackdelar 

Alla bolag redovisar på samma sätt Gränsdragning: Nyanläggning - förvaltningsfastighet 

Ökar intern förståelse för bolagets värde Stort fokus på värdeförändringar 

 Marknadsvärdet kan skilja mellan olika individer 

 

Fördelar med modellen är att den ger en ekonomisk rättvisande bild, samt att det är bra att alla 

företag värderar på samma sätt. Dessutom ökar den interna förståelsen genom att de anställda 

får insikt i hur känslig resultaträkningen är för värdeförändringar. Som nackdelar nämner 

företagen de många antagandena som måste uppskattas och risken för viss felprocent vid 

denna uppskattning. Därutöver nämner företagen att det är riskfyllt att resultaträkningen 

påverkas så kraftigt utav värdeförändringar och en viss oro för att fokus ska hamna på fel 

resultat uttrycks. Inget av de tre företagen anser att intressenterna påverkar deras val inom 

antalet omvärderingar som görs och Balder ser inte att intressenterna påverkar deras 

värderingsmodell. Det finns dock vissa krav från långivare på externvärdering inom Balder 

och Atrium Ljungberg har krav från långivare att extern värdering görs vid nyupplåning. Två 

av företagen omvärderar kvartalsvis medan ett bolag värderar halvårsvis. Alla tre företag 

finner värderingsmetoden tillförlitlig och när det gäller jämförbarhet så är det bara ett bolag 
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som tycker att jämförbarheten mellan de olika fastighetsbolagens värde är väsentligt. 

Företagen tillfrågades hur man uppnår relevans i värderingsmetoden och svaren var att 

intäkter och kostnader är mest relevant att inkludera i värderingen samt att det är bra att ge så 

mycket information som möjligt för att skapa transparens i värderingen. Även teknik och 

miljöaspekter är viktiga på lång sikt. 

För att sammanfatta företagens åsikter avseende för- och nackdelar med verkligt värde 

värdering så har tabell fem sammanställts ovan. 
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5. Analys 

Kapitlet har för avsikt att binda ihop den presenterade referensramen samt empirikapitlet. 

Analysen utgår från studiens problemformulering och syfte och kapitlet är uppdelat i de 

underfrågor som problemformulering innehåller.  

5.1 Påverkan i rörelseresultatet av värdering till verkligt värde 

Som framgår av tabell nummer fyra i empirin så påverkas företagens rörelseresultat i allra 

högsta grad utav värdering till verkligt värde. Även om det finns andra faktorer, exempelvis 

företagsförvärv eller större hyresintäkter som bidrar till att öka resultatet, så framgår det att 

posten orealiserade värdeförändringar har en stor påverkan. 

Åfors berättar att de på Klövern ser värdeförändringar som en del i resultatet, men påpekar 

faran med att inkludera dessa i resultaträkningen eftersom det är svårt att göra exakta 

marknadsvärderingar. Han påpekar att en perfekt marknad och ett exakt marknadsvärde hade 

gett en tydlig resultaträkning gentemot marknad och intressenter. Detta stämmer överens med 

det som Kam (1990) säger om att en perfekt marknad snabbt och effektivt inkluderar ny 

information i marknadsvärdet. Eftersom så inte är fallet så föreligger ingen perfekt marknad 

och marknadsvärdet kan därför inte antas vara korrekt, varför en viss felprocent kan uppstå. 

Även Balder redovisar värdeförändringar som en del av resultatet efter att deras revisorer 

rekommenderat detta, men fokuserar på förvaltningsresultatet, där de orealiserade 

värdeförändringarna inte ingår. Balder anser att det är viktigt att redovisa realiserade 

värdeförändringar, då dessa är kassapåverkande, vilket de orealiserade inte är. (Johansson) 

Detta innebär att de inte tar hänsyn till orealiserade värdeförändringar när de utvärderar sin 

verksamhet.  

Atrium Ljungberg är också av den åsikten att de skulle föredra att inte redovisa de 

orealiserade värdeförändringarna eftersom de inte anser dessa vara viktiga. Redovisning av 

verkligt värde har fastighetsbolagen även tidigare redovisat i årsredovisningen, men då inte 

inkluderat posten i resultaträkningen. Olofsson menar således att det inte är en stor skillnad 

för bolagen, men att den nu ger en annan påverkan.  
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Alla de tre företagen redovisar värdeförändringar i rörelseresultatet. Detta är något som IAS 

40 kräver, varför det inte är konstigt att företagens uppställning av resultaträkning inte skiljer 

sig åt. Klövern ser värdeförändringarna som en del av resultatet och ser problem med att göra 

en exakt uppskattning av värdet, eftersom det inte föreligger en perfekt marknad. Balder och 

Atrium Ljungberg uttrycker således ett större ogillande mot att inkludera orealiserade 

värdeförändringar i resultatet och har därmed valt att fokusera på ett annat resultat.  

5.2 Värderingsmetod 

De tre fastighetsbolagen använder sig alla av värderingsmodellen som går under benämningen 

kassaflödesmetod. Klövern använder sig av modellen för att den är mest använd i branschen 

och därför är det enligt Åfors troligt att den även är mest rättvis. Detta kan styrkas med det 

som Smith (2006) säger att jämförbarhet har en nära koppling till relevans, eftersom 

investerarna anser att det är viktigt att kunna jämföra företagen för att på så sätt kunna besluta 

var det är mest lönsamt att investera. Att de följer samma värderingsmodell visar på att de 

utgår ifrån samma parametrar när de gör antaganden om värdering och på så sätt har samma 

utgångspunkt vid värdering.  

5.3 Fördelar och nackdelar med värdering till verkligt värde 

I denna studie så har det efterfrågats företagens åsikter om vilka för- respektive nackdelar som 

företagen ser med att värdera till verkligt värde. Detta för att se om åsikterna skiljer sig åt 

mellan företagen. 

5.3.1 Fördelar 

Åfors på Klövern tycker att den stora fördelen med värdering till verkligt värde är att det ger 

en rättvisande bild av den ekonomiska ställningen. Detta är något som i allra hösta grad 

överensstämmer med det, enligt IASBs föreställningsram, specificerade syftet med finansiella 

rapporter, då detta är att just tillhandahålla information om ett företags ekonomiska ställning. 

Eftersom informationen, enligt IASBs föreställningsram, i finansiella rapporter används som 

beslutsunderlag är det viktigt att informationen ger en rättvisande bild av den ekonomiska 

ställningen.  

Balders Johansson anser att den största styrkan med värdering till verkligt värde är att 

komponentavskrivning inte behöver användas, vilket behövs om man istället värderar enligt 

anskaffningsmetoden. Enligt IAS 40 kan värdering till verkligt värde användas istället för 
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värdering till anskaffningsvärde och därmed behövs inte avskrivningar göras. Därför anser 

Johansson att det är en stor fördel att redovisa till verkligt värde för Balder då det sparar in på 

administrativt arbete.  

Atrium Ljungberg och Olofsson tycker att den stora fördelen är att alla bolag redovisar på 

samma sätt. Detta ökar jämförbarheten mellan företagen och överensstämmer med Smiths 

(2006) tankar om att liknande händelser ska redovisas på samma sätt. Genom att regler har 

införts för att öka enhetligheten vid värdering till verkligt värde så ökar även jämförbarheten 

mellan företagen. Olofsson fortsätter berätta, att en annan stor fördel är att värderingen är bra 

för den interna förståelsen för hur förändringar i driftnetto och investeringsobjekt påverkar 

fastigheten och bolagets värde. Genom att anställda inom bolaget får se vilken påverkan 

svängningar i marknadsvärdet har på bolagets resultat, med redovisning av värdeförändringar 

i resultaträkningen enligt IAS 40, så ökar förståelsen för företagets ”känslighet”. 

Ingen av de tre företagen verkar fokusera på samma fördelar med värderingsmetoden men alla 

anser att sådana finns. Klövern och Atrium Ljungberg är mer fokuserade på bilden av hur 

företaget uppfattas internt och externt medan Balder är mer fokuserade på det minskade 

administrativa arbetet som blir ett resultat av att avskrivningar inte längre görs. Det är svårt att 

utvisa något samband i företagens svar om fördelar vilket beror på att de ser olika fördelar, 

men det är nog troligt att alla tre företagen skulle vara överrens med varandras åsikter om de 

fick se vad de andra svarade då det är generella svar som de angett. Det minskade 

administrativa arbetet borde påverka alla tre företag positivt, och inte bara Balder, och Balder 

borde liksom de övriga två uppskatta den ökade externa och interna kontroll som blir ett 

resultat av verkligt värde värderingen. 

Åfors på Klövern anser att osäkerheten i värdering till verkligt värde är liten och att 

trovärdigheten är stor, han ger även uttryck för att eventuella felvärderingar slår hårt mot 

enskilda fastigheter, men bör jämnas ut på ett stort fastighetsbestånd. Balder håller med om att 

ett visst mått av osäkerhet alltid föreligger vid värdering och antaganden. Balders Johansson 

tror också att felprocenten jämnar ut sig eftersom de har ett stort fastighetsbestånd och att 

osäkerheten i värderingen därmed jämnar ut sig. Atrium Ljungberg tycker att värdering till 

verkligt värde är relativt bra men överensstämmer med Klövern och Balder om att den 

felprocent som uppstår på enskilda fastigheter jämnar ut sig på ett större fastighetsbestånd och 

därmed ökar trovärdigheten. Alla företagen är därmed eniga om att felprocent kan förekomma 
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som ett resultat av värdering till verkligt värde vid enskilda fastigheter men att felprocenten 

jämnar ut sig över ett större fastighetsbestånd. 

5.3.2 Nackdelar 

Olofsson argumenterar att värderingsfel på den enskilda fastigheten slår hårt medan det vid ett 

stort fastighetsbestånd jämnar ut sig. När det kommer till risker med värdering till verkligt 

värde så ser Åfors inte några sådana. Det gör däremot Balder och en nackdel med 

värderingsmodellen är, enligt Johansson, att det är så många antaganden och eftersom 

värderingen bygger på just bedömningar och antaganden så är det inte säkert att två olika 

värderare får samma utfall. Osäkerheten i att vissa värderare kan bedöma ett värde eller en 

kostnad annorlunda styrks utav Buismans (2007) och Perssons (2005) resonemang, att det 

uppstår en problematik i och med att värderingen bygger på bedömningar gjorda av personer. 

Det är, enligt dessa författare, problematiskt att bedömningarna som görs kräver indata som 

får olika grad av subjektivitet beroende på vem som utför värderingen. Den osäkerhet som 

uppstår på grund av att personer gör bedömningar och antaganden för att kunna ta fram det 

verkliga värdet, leder till lägre tillförlitlighet. (IFRS/IAS, 2007) skriver att 

redovisningsinformationen inte får vara förenad med fel eller vinklad på något sätt, så att 

användaren ska kunna ha förtroende för den. Med andra ord så måste informationen vara 

tillförlitlig. När bedömningar som ligger till grund för verkligt värde görs, så är det svårt att 

garantera att den bedömningen inte är påverkad av den person som gjort värderingen. Det 

finns, enligt Artsberg (2005), tre typer av fel när information mäts och den osäkerhet som 

Johansson ger uttryck för kan stämma in både på fel nummer ett och på två. Detta eftersom 

det, vid uppskattning av ett belopp, kan vara svårt att veta om man verkligen mäter det som 

man avser att mäta. Som bedömare kan det visa sig att endast en del av det man avsett att 

mäta blivit inkluderat i mätningen genom att man uppskattat värdet för lågt samt att man kan 

mäta mer än det som man avsett att mäta genom ett för högt uppskattat värde. IASB kräver att 

man, om en post är förenad med osäkerhet, ska lämna upplysning om det i not. Detta görs om 

relevansen i att visa mätningen överväger den osäkerhet som kommer med den. (IFRS/IAS, 

2007) Det är troligen på grund av detta som företagen redovisar sina värderingsmodeller samt 

anger de antaganden de gör i årsredovisningarna. De vill visa för läsaren vilka resultatposter 

som görs antagande om och så vidare för att öka tillförlitligheten i värdet.  

Den största risken som Johansson ser med att värdera till verkligt värde är att det blir större 

fokus på fastighetsvärdet och mindre fokus på kassaflödet och förvaltningsresultatet som de 
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anser är viktigare. Det är troligt att Johansson från Balder menar, att det är bättre om läsarna 

av de finansiella rapporterna fokuserar på resultatet med avdrag för värdeförändringar och 

skatt, eftersom dessa värden inte ännu är realiserade. Detta resonemang motiveras av 

försiktighetsprincipen, vilken enligt Smith (2006), ses som ett kriterium på tillförlitlighet. 

Försiktighetsprincipen innebär vidare att man ska värdera en tillgång till det lägsta av 

anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet och att vinsten på en tillgång inte ska 

rapporteras förrän tillgången har avyttras. Att därmed redovisa orealiserade värdeförändringar 

i resultaträkningen bryter således mot principen i och med att man räknar upp resultatet med 

värden som inte är realiserade. Tittar man dock på realisationsprincipen så följer denna, enligt 

Artsberg (2005) två synsätt. Det ena av dessa två synsätt; substanssynsättet, anger att en 

värdeökning kan redovisas om det föreligger en generell värdeökning på marknaden. 

Realisationsprincipen stödjer således värdering till verkligt värde. 

Den största risken med värderingsmodellen ser Olofsson i att det blir för stort fokus på 

värdeförändringar och svängningar i värdet. Detta följer det resonemang som förts utifrån 

försiktighetsprincipen och risken med att ta upp värdeförändringarna i resultaträkningen, i 

stycket ovan. En annan risk Olsson ser är att det är ett problem att marknadsvärdet speglar just 

vad köparen är beredd att betala. På grund av att olika personer har olika preferenser vad 

gäller hur mycket de är beredda att betala, så kan man kanske inte värdera marknaden på 

samma sätt, argumenterar Olofsson. Detta överensstämmer med det som Kam (1990) säger, 

att det inte kan utgås ifrån marknadens bedömning av ett pris på en produkt då marknader inte 

är perfekta. En köpares värde på en produkt behöver således inte motsvara en annan köpares 

värde på samma produkt. 

Avseende nackdelarna, och därmed riskerna och bristerna, med värdering till verkligt värde så 

ser Klövern problematiken med subjektiviteten hos den som utför värderingen som det mest 

framträdande problemet. Balder ser också en problematik i många antaganden och subjektiv 

värdering men är, tillsammans med Atrium Ljungberg, å andra sidan mer bekymrade över att 

fokus inte kommer att fokusera på ”rätt” resultat utan att läsare av de finansiella rapporterna 

stirrar sig blinda på resultaträkningens resultat utan beaktande av att en stor del består av 

orealiserade värdeförändringar. Det är således viktigt att läsarna av de finansiella rapporterna 

har en rimlig kunskap om hur resultaträkningen i fastighetsbolag ska tolkas eller att dessa på 

något vis uppmärksammas på de orealiserade värdeförändringarna. Detta så att informationen 

blir begriplig och rätt uppfattad. (IFRS/IAS, 2007) Att Balder och Atrium Ljungberg verkar 

mer bekymrade över den vikt som tilldelas värdeförändringen i resultatet än Klövern, kan 
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kanske ha en förklaring i att dessa båda bolag har en större procentsats av sitt resultat som 

består av orealiserade värden. Detta innebär att deras resultat vid en värdeuppgång respektive 

värdenedgång på sina förvaltningsfastigheter påverkas i större utsträckning än Klöverns, 

varför företagen föredrar att fokusera på resultatet utan dessa värdeförändringar. Dock är det 

värt att påpeka, att skillnaden mellan Klövern och Balders andelar av värdeförändringar i 

resultatet inte är särskilt stor. Ljungberg (1999) anser att stora företag ofta är i en utsatt 

position inom den politiska debatten i samhället och detta kan vara en förklaring till varför 

Atrium Ljungberg inte väljer att fokusera på orealiserade värdeförändringar i 

resultaträkningen.   

5.3.3 Åsikter om värderingsmodellen 

Klövern är av den åsikten att värderingsmodellen som företaget använder fungerar bra och de 

ser inte något behov av att utföra värderingen på annat sätt. Balder hänvisar till det, som även 

Klövern ansåg, att metoden är så vedertagen redan och att inget behov av att ändra modellen 

föreligger. Även Atrium Ljungberg anser att metoden är riktig, men tror inte att det är helt rätt 

att inkludera fastigheternas värdeförändringar i resultatet. Utav dessa svar kan utläsas att 

Klövern och Balder inte ser att någon förändring av metoden behöver göras. Atrium 

Ljungberg påpekar återigen att det finns en fara med att resultatet påverkas av 

värdeförändringar. 

Vidare anser Klövern att metoden är tillförlitlig och Balder bedömer att tillförlitlighet uppnås 

då mycket information ges i kassaflödesmodellen för att göra den transparent. Detta stämmer 

överens med det som Smith (2006) säger om att tillförlitlighet skapas om redovisningen 

avbildar den ekonomiska verkligheten. Klövern och Balder anser således att modellen speglar 

den ekonomisk verklighet i bolagen. Atrium Ljungberg tror att modellen blir tillförlitlig om 

indata som används kan säkerhetsställas. Indata som används kommer från fastighetsägare, 

vilket gör det svårt för värderarna att kontrollera informationens validitet. Detta 

överrensstämmer med resonemanget om svårigheten i att få redovisningen att mäta exakt det 

den ska mäta. (Artsberg, 2005) Som kan utläsas ovan så belyser Atrium Ljungberg ett 

problem som kan minska trovärdigheten för värderingen och Klövern och Balder har inga 

sådana åsikter om att osäkerhet skulle finnas som inte gör värderingen tillförlitlig. En 

förklaring till varför Atrium Ljungberg ser en större osäkerhet och en lägre tillförlitlighet är 

att modellen ger en större inverkan på deras resultat i jämförelse med de två andra bolagen.  
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Varken Klövern, Balder eller Atrium Ljungberg anser att det är väsentligt att jämföra sig med 

de andra fastighetsbolagens värdering av fastigheter.  Enligt Atrium Ljungberg är det främst 

en jämförelse internt mellan de egna fastigheterna som är relevant därför att ägarna inte anser 

att det är relevant med jämförbarhet mellan företagen. Det visar på det som Smith (2006) 

säger om att jämförbarhet kan delas upp på jämförbarhet mellan olika bolag samt på att kunna 

jämföra inom ett bolag över tiden. Fastighetsbolagen fokuserar följaktligen snarare på att 

jämföra sin värdering inom bolaget än mellan bolaget och andra bolag. Då redovisningen 

enligt agentteorin används som ett kontrakt mellan ägarna och företagsledningen, så betyder 

det att ägarna inte ser något behov av att jämföra redovisningen mellan bolag. Det visar på att 

inget av företagen har påtryckningar från intressenter att presentera information på så vis att 

det blir jämförbart företag emellan. Vi tycker detta verkar underligt eftersom intressenter 

borde ha ett intresse för hur fastighetsvärdet ser ut i de olika företagen i branschen för att veta 

vart de bäst ska investera sitt kapital. Å andra sidan, är kanske fastighetsvärdet inte en av de 

poster som intressenterna fokuserar på när de ska välja ett investeringsobjekt, utan de kanske 

snarare tittar på kassaflödet.  

Två av företagen uttrycker att det är relevant att inkludera kassaflödet från fastigheterna vid 

värdering av dessa. Klövern anser att det är relevant att inkludera intäkter och kostnader vid 

värdering av fastigheter medan Balder trycker på att det är viktigt att värderingen innehåller 

en stor mängd information för att skapa transparens. Atrium Ljungberg anser också att 

kassaflödet och säkra intäkter är avgörande för relevans. Eftersom kassaflödet tar hänsyn till 

pengars in- och utflöde så ingår inte orealiserade värdeförändringar i detta. Därför kan det 

utläsas att alla tre företag är enade om att det främst är flödet av likvida medel som är 

väsentligt för resultatet och Balder trycker även på att det är viktigt med mycket information 

för att skapa transparens.  

5.4 Företagens intressenters påverkan 

Som framgår av empirin så finns det viss skillnad i hur mycket företagens intressenter 

påverkar företagens redovisning. Enligt Klövern så styr aktieägarna hur redovisningen av 

förvaltningsfastigheter ska se ut. De utgår främst ifrån ägarnas och revisorernas krav då de 

anser att detta ger en rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning. Balder och Atrium 

Ljungberg är även de utav åsikten att hänsyn främst ska tas till aktieägare samt långivare. 

Atrium Ljungberg tillägger även att Skatteverket har en viss påverkan. Vi kan därför urskilja 

aktieägarna som den största intressent som företagsledningarna måste ta hänsyn till. Detta 
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stämmer överens med agentteorin som visar på att det finns ett förhållande mellan ledning och 

ägare som regleras genom ett kontrakt. Kontraktet upprättas mellan parterna för att begränsa 

ägarnas handlingsfrihet och översätta ägarnas krav till organisationens krav. (Gröjer, 2002) 

Företagen blir således begränsade via ägarnas krav. Enligt intressentteorin samt IASBs 

föreställningsram så finns det olika intressentgrupper som påverkar företagets verksamhet och 

redovisning. (Deegan och Unerman, 2006) Enligt respondenterna så påverkas företagen 

främst av investerare och långivare och dessa är troligen företagens primära intressenter. De 

primära intressenternas krav prioriteras framför andra intressenters krav, vilket tydligt visas i 

detta fall, då endast ytterligare en intressent har tagits upp av företagen som påverkande. 

Skatteverket kan således ses som en sekundär intressent vilket innebär att företagen tar hänsyn 

till deras krav och önskemål först efter att de primära intressenterna är tillfredsställda. 

5.4.1 Intern- och externvärdering samt omvärdering 

Valet av att göra en intern eller extern värdering av fastigheter samt hur ofta omvärderingen 

görs är delvis valbart för företagen att själva ta beslut om. Det betyder att denna del av 

redovisningen kan intressenterna påverka eftersom den inte helt och hållet är reglerad av lag.  

Klövern och Balder använder sig av externa och interna värderare. Klövern värderar alla 

fastigheter externt en gång per år medan Balder värderar 20 procent av sina fastigheter externt 

varje år (www.klovern.se, www.fastbalder.se). Atrium Ljungberg använde sig vid bokslutet 

2006 endast av externa värderare men har i delårsrapporterna tidigare under året värderat 

internt och därefter jämfört med extern expertis (Olofsson). Enligt Klövern så har 

intressenterna inte någon påverkan vid valet av intern eller extern värdering av 

förvaltningsfastigheterna utan detta val är upp till företagsledningen. Johansson från Balder 

anser dock att vissa av deras långivare har krav på att externvärdering görs. Även Atrium 

Ljungberg har krav från långivare att externvärdering ska utföras, men det gäller främst i 

relation med nyupplåning. Balder och Atrium Ljungberg har följaktligen en påverkan från 

sina intressenter att värdera sina förvaltningsfastigheter externt, vilket skiljer sig från Klövern 

som inte har någon påverkan från sina intressenter inom detta område. Att Klövern ändå gör 

en extern värdering kan förklaras av legitimitetsteorin som säger att företaget vill anpassa sin 

redovisning till samhällets krav för att uppnå legitimitet (Deegan, 2000). Det stämmer även 

överens med den institutionella teorin som säger att företag kan använda sig av frivillig 

redovisning för att öka sin konkurrenskraft, genom att följa branschledande företags beteende 

(Deegan och Unerman, 2006). Klövern använder sig därför troligen av externa värderare för 
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att uppnå högre legitimitet hos samhället genom neutrala externa värderare och för att öka sin 

konkurrenskraft inom branschen. Enligt agentteorin så finns det en risk i att ledningens vilja 

att få ersättning kan påverka redovisningen negativt genom att manipulation av redovisningen 

kan göras för att deras egna prestationer ska förbättras och ge dem en högre ersättning för att 

uppnå legitimitet (Deegan och Unerman, 2006). Detta kan ge en förklaring till varför 

intressenter och bolagets ledning vill använda sig av externa värderare, eftersom värderingen 

på så sätt uppnår legitimitet och redovisningen blir mer trovärdig.  

Klövern gör kvartalsvis omvärdering då detta, enligt dem krävs av IFRS och Balder gör 

omvärdering löpande under året för beslutsunderlag vid större investeringar. Atrium 

Ljungberg gör fastighetsvärdering vid varje halvårsskifte, men gör kvartalsvis värdering om 

det skett några förändringar. Det är helt i enlighet med praxis att endast värdera fastigheterna 

varje halvårsskifte, precis så som Atrium Ljungberg gör. Enligt praxis så ska 

fastighetsbolagen i varje kvartalsrapport göra en analys av fastighetsbeståndet för att 

säkerställa att värdet inte avviker markant. (Albert, 2007) Empirin visar att Klövern och 

Balder gör omvärderingar oftare än Atrium Ljungberg. Detta kan förklaras av att det helt 

enkelt oftare sker förändringar i värdet för deras fastigheter än hos Atrium Ljungberg. Efter 

samgåendet av de två bolagen, har Atrium Ljungberg, valt att värdera hela sitt bestånd externt 

och detta kan förklaras genom att de vill legitimera sin verksamhet för sina intressenter, 

genom att visa på att det ökade fastighetsbeståndet värderas genom neutrala värderare med 

kunskap inom området som troligen inte påverkas av företagsledningen. För att uppnå 

validitet ska neutralitet föreligga i redovisningen enligt Smith (2006) vilket betyder att 

redovisningen ska avbilda verkligheten på bästa möjliga sätt och detta resulterar även i att 

Atrium Ljungbergs redovisning inger en högre tillförlitlighet för det redovisade resultatet. En 

annan anledning till att värdera internt istället för externa är att internvärderingar är mindre 

kostsamma. (Åfors) Atrium Ljungberg är ett större bolag än de två andra intervjuade och har 

troligen större möjlighet att ta en större kostnad för värdering, vilket kan vara en annan 

förklaring till varför de valt att göra en helt extern värdering vid detta tillfälle. Anledningen 

till att värdera extern är troligen, som ovan diskuterat, att skapa legitimitet gentemot 

intressenterna. 

5.5 Påverkan på företagens åsikter 

Det finns enligt Hamberg (2001) ett glapp mellan företagsledningen och ägarna. Denna 

konflikt kallas, som tidigare nämnts, för ”goal incongruence” och betyder att det finns en 
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bristande överensstämmelse vad gäller dessa parters mål. Troligen finns det även ett glapp 

mellan de intervjuade företagens åsikter och det som deras ägare anser att de ska redovisa. 

Hamberg (2001) menar att ledningen har fokus på att återinvestera verksamhetens avkastning 

vilket kan förklara varför Balder och Atrium Ljungberg fokuserar på förvaltningsresultatet, ett 

resultat som exkluderar orealiserade värdeförändringar. Ledningen är således mer intresserad 

av de realiserade posterna då det främst är denna del av resultatet som kan återinvesteras i 

verksamheten. Ägarna är utav åsikten, enligt Hamberg (2001), att vinstmaximering är i fokus 

vilket genererar större avkastning till dem. I och med denna problematik, påverkas företagen 

till att redovisa i enlighet med sina intressenters intressen vilket i sin tur leder till att ledningen 

måste utge objektiva rapporter. Hade ledningen själv fått välja så hade de valt att välja ut den 

information som mest gynnar företaget då de inte vill avslöja information som kan påverka 

deras konkurrenskraft i branschen. Utifrån detta resonemang så skapas automatiskt en 

problematik mellan ägarna och ledningen i företaget vilket troligen påverkar 

företagsledningens åsikt om hur de ska redovisa. I denna studies fall så har företagen, trots 

modellens osäkerhet, valt att redovisa till verkligt värde. I denna situation föreligger därmed 

ingen konflikt mellan ledning och ägare vad gäller värderingsmodellen. Det är snarare det 

faktum att de orealiserade värdeförändringarna inkluderas i resultaträkningen som skulle 

kunna utgöra underlag för en konflikt.  
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6. Slutsats 

I följande kapitel kommer en sammanställning av uppsatsens resultat att presenteras. 

Slutsatserna utgår ifrån den analys som gjorts av empirin och referensramen.  

Resultaten hos fastighetsbolagen påverkas i allra högsta grad av redovisning till verkligt värde 

genom att de orealiserade värdeförändringarna inkluderas i resultaträkningen. En förklaring 

till att Atrium Ljungberg och Balder visar en större oro för att redovisa orealiserade 

värdeförändringar i resultaträkningen skulle kunna vara att deras resultat till större del än 

Klöverns består av orealiserade värdeförändringar och att dessa bolags resultat därmed är 

mera känsliga för värdeförändringar. 

Fördelarna med att värdera till verkligt värde är, dels de minskade kostnader som bli till följd 

av att avskrivningar inte behöver göras samt att värderingen är bra för den interna kontrollen 

och den externa bilden av företaget. 

Ett problem som Klövern och Balder ser är att värderingen baseras på många antaganden 

vilket utgörs av bedömningar. Dessa ser därför en problematik med att värderingen därför kan 

bli subjektiv. Alla tre företag är medvetna om att det förekommer en viss felprocent på 

enskilda fastigheter på grund av att marknaden inte är perfekt och det ”rätta” marknadsvärdet 

därmed inte kan fastställas. De argumenterar vidare att denna felprocent bör jämna ut sig över 

ett stort fastighetsbestånd, vilket därmed ökar trovärdigheten, enligt dessa.  

Klövern och Balder anser att värderingsmodellen är tillförlitlig då den speglar den 

ekonomiska verkligheten i bolaget. Atrium Ljungberg anser att modellen är tillförlitlig först 

om indata kan säkerställas. När det kommer till jämförbarhet så är företagen själva inte 

intresserade av att jämföra sig med de andra fastighetsbolagen på marknaden utan de är mer 

intresserade av att jämföra värderingen inom bolagen.  

Företagen har olika intressenter men det är investerarna och långivarna som utgör de primära 

intressenterna. Klövern påverkas inte alls av sina intressenter när det kommer till valet mellan 

extern eller intern värdering. Balder delger att vissa av deras långivare har krav på att 
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externvärdering utförs vilket överensstämmer med Atrium Ljungberg, framförallt i relation 

med nyupplåning. En orsak till att Klövern väljer att göra externvärdering till viss del, trots att 

detta är kostsamt och inte krävs av ägarna, kan vara att de vill uppnå en högre legitimitet hos 

samhället genom neutrala externa värderare. Omvärdering hos Klövern och Balder sker 

kvartalsvis. Det är endast Atrium Ljungberg som gör halvårsvärdering av sitt 

fastighetsbestånd. De gör dock omvärdering efter varje kvartal om förändring av beståndet 

sker. En anledning till att Atrium Ljungberg valt att värdera fastighetsbeståndet vid bokslut 

2006 externt kan förklaras av att de är ett större företag som klarar av att ta de större 

kostnader som kommer med att göra externa värderingar. En annan förklaring kan vara att 

Atrium Ljungberg vill legitimera sin verksamhet för intressenter genom att visa på att 

fastighetsbeståndet värderas genom neutrala värderare. 

Företagen anser att redovisning till verkligt värde är bra och det föreligger således därmed 

ingen konflikt mellan ledning och ägare i fråga om värderingsmodellen. Konflikten skulle 

snarare kunna ligga i att de orealiserade värdeförändringarna inkluderas i resultaträkningen då 

företagen själva öppet har uttryckt en ovilja mot detta. 

6.1 Relation 

Efter analysen har inte någon direkt relation kunnat utvisas mellan företagens uppfattningar 

och deras andel orealiserade värdeförändringar i resultatet. Däremot har vi kunnat se en 

tendens att Balder och Atrium Ljungberg, vars resultat till större del består av orealiserade 

värdeförändringar, har uttryckt en större osäkerhet och oro mot att inkludera 

värdeförändringarna i resultaträkningen. Utöver detta så visar det faktum att Atrium 

Ljungberg, vid bokslut 2006, värderat hela sitt fastighetsbestånd externt på att de vill få en 

legitimitet i sin värdering. Det är troligt att detta görs därför att Atrium Ljungbergs resultat, 

framförallt sedan samgåendet, innehåller en stor post med orealiserade värdeförändringar. 

Genom att använda sig av externa värderare, försöker de skapa neutralitet och därmed 

legitimera sin redovisning. 

6.2 Förslag till vidare forskning 

Det skulle vara intressant att undersöka hur relationen mellan ägarna och företagsledningen i 

fastighetsbolagen ser ut och hur redovisningen påverkas. Det skulle även vara 

intresseväckande att få mer information om företagen använder sig av bonussystem som är 

baserade på redovisat resultat Hur påverkar då orealiserade värdeförändringar bonussystemet? 
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Ytterligare förslag på vidare studier är att undersöka om det finns intresse bland investerare 

att kunna ha möjlighet till att jämföra fastighetsbolagens värde på förvaltningsfastigheter. 
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8. Bilagor 

8.1 Bilaga 1  

8.1.1 Intervjuguide 

Allmänna frågor 

1. Vilken är din position på företaget och hur länge har du haft denna position? 
2. Vilken utbildning har du? 
3. Hur länge har du arbetat i branschen? 

 
Verkligt värde enligt IAS 40 

4. I korthet, vilka konsekvenser har införandet av verkligt värde i den nya IAS 40 
standarden inneburit för er? 
 

Värdeförändringar i resultaträkningen 

5. Hur redovisar ni era värdeförändringar i resultaträkningen? 
6. Ser ni värdeförändringar som en del av resultatet? Varför/Varför inte? 
7. Skiljer ni på orealiserade/realiserade värdeförändringar i resultaträkningen? 

Varför/Varför inte? 
 

Fastighetsvärdering 

8. Vilken metod använder ni av värdering av förvaltningsfastigheter? 
9. Varför används denna metod? Finns det alternativ? 
10. Vilka antaganden gör ni i er värderingsmodell? 
11. Följer ni några allmänna rekommendationer för fastighetsvärdering?  

a. Internationella rekommendationer eller Svenskt Fastighetsindex? 
12. Ser ni några problem med värdering av förvaltningsfastigheter till verkligt värde? 

a. Vilka brister finns enligt er? 
b. Vilka risker finns enligt er? 

13. Hur ofta görs omvärderingar och skiljer sig detta från hur ofta man bör göra dessa, 
enligt er? 

14. Hur trovärdig tror ni att värderingarna är? Hur stor är osäkerheten i en värdering? 
 

Förbättringsförslag för värdering av förvaltningsfastigheter till verkligt värde? 

15. Hur skulle ni föredra att värdera förvaltningsfastigheter? 
16. Hur tror ni att värderingsmodellen skulle kunna förbättras? 

a. Hur får man värderingen, enligt er, att bli tillförlitlig? 
b. Hur viktigt är det med jämförbarhet mellan företags förvaltningsfastigheter 

anser ni? 
c. Vad är enligt er en relevant värdering av förvaltningsfastigheter? 

17. Finns det något annat som du skulle vilja tillägga? 
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8.1.2 Kompletterande intervjufrågor 

1. Vilka fördelar ser Ni med värdering till verkligt värde? 

2. Vilka är era intressenter som ni främst tar hänsyn till vid redovisning av 

förvaltningsfastigheter? 

3. Hur påverkar dessa/denna er vid val av: 

a. Internvärdering? 

b. Externvärdering? 

c. Omvärdering av fastigheter? 
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8.2 Bilaga 2 

8.2.1 Klövern Resultaträkning 2006 
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8.2.2 Balder Resultaträkning 2006 
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8.2.3 Atrium Ljungberg Resultaträkning 2006 

 


