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Förord 

 

Det är med en häftig och stolt känsla i kroppen som vi nu efter 20 intensiva veckor lämnar in 

vår magisteruppsats som ett resultat av fyra års utbildning på civilekonomprogrammet på 

Linköpings universitet.  

 

Vi vill först och främst tacka vår handledare Torbjörn Tagesson som konstruktivt guidat oss 

igenom denna termin. Han har med sina betydande kunskaper stöttat oss längs vägen, men 

samtidigt alltid visat vad som kan förbättras och därigenom motiverat oss till att göra ett ännu 

bättre arbete. Ett stort tack riktas även till de respondenter som ställde upp på intervjuerna och 

hjälpte oss att berika vår studie. Till sist vill vi även tacka opponentgrupperna för deras 

feedback som var till stor hjälp i uppsatsens slutskede. 
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Introduktion                Tidigare studier som utförts visar vilken betydelse värdering till 

verkligt värde fått för redovisningen. Det har däremot inte jämförts 

hur värdeförändringen skiljer sig åt mellan noterade och onoterade 

bolag, samt om eventuella skillnader beror på om externvärdering 

tillämpas. Vidare är avsikten att undersöka huruvida bolag 

redovisar större orealiserade uppvärderingar eller nedvärderingar 

vid värdering till verkligt värde.  

 

 

Syfte                              Syftet med studien är att undersöka hur storleken på de 

orealiserade värdeförändringarna vid värdering till verkligt värde 

varierar beroende på upp- eller nedvärdering. Vidare är syftet att 

studera hur de orealiserade värdeförändringarna påverkas 

beroende på om bolaget är noterat eller inte, samt om bolaget 

tillämpar externvärdering. 

 

 

Metod  Studien bygger på en deduktiv ansats, där hypoteser byggts upp 

ifrån befintlig teori. Genom en tvärsnittsanalys för tre jämförande 

år har kvantitativ data samlats in för att se vad som kan påverka 

den orealiserade värdeförändringen vid värdering till verklig 

värde. Detta har kompletterats med uppföljningsintervjuer för att 

få en bättre förståelse för hur värderingen påverkas av bland annat 

externvärdering. 

 

 

Slutsats  Studiens resultat visar att uppvärderingarna vid värdering till 

verkligt värde var större än nedvärderingarna och att den 

orealiserade värdeförändringen blev större vid förekomsten av 

externvärdering. Om bolaget är noterat eller inte hade i studien 

ingen betydelse för tillgångsvärderingen. 
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Title   Fair value in Investment Properties - A study about the unrealized 

change in value in fair value accounting. 
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Introduction Previous studies have shown the impact of fair value. However, 

there is a lack of comparison in the academic field, between listed 

and unlisted companies, and how external appraisers affect the fair 

value. Further, we will also investigate if the appreciations differ 

in size from the depreciations. 

 

 

Aim   The aim of the study is to examine how the size of the unrealized 

change in value in fair value accounting differ between 

appreciations and depreciations, listed and unlisted companies, 

and if it is affected by external appraisers.  

 

 

Method  The study was conducted through a deductive approach, where the 

hypotheses derive from existing theories. With a cross-sectional 

method, three years have been compared using quantitative data, 

to see what influences the unrealized change in value. To get a 

better understanding of our results a number of interviews were 

conducted. 

 

Conclusion  The results show that the size of the appreciations was bigger than 

the depreciations, and the involvement of external appraisers had a 

positive effect on the unrealized change in value. If the companies 

were listed or not did not have any impact on the result of our 

study.  
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1. Inledning 

Det första kapitlet introducerar bakgrunden till verkligt värde och övergår därefter till 

problematiseringen som sedan mynnar ut i studiens syfte. Avslutningsvis presenteras en figur 

över fortsatt disposition av studien. 

 

1.1 Bakgrund 

Redovisning till verkligt värde fick ett genombrott år 2002 i och med International Accounting 

Standards (IAS)-revolutionen, när International Financial Reporting Standards (IFRS)-

regelverket gavs ut (Whittington 2008). Idag kan svenska bolag välja att antingen följa IFRS-

regelverket eller följa Bokföringsnämndens allmänna råd. Det undantag från valmöjligheten 

som finns är för bolag noterade på börs eller annan handelsplats, där standarder utfärdade av 

International Accounting Standards Board (IASB) måste tillämpas på koncernnivå (ÅRL 

1995:1554). En stor skillnad mellan de två regelverken är att enbart IFRS-regelverket möjliggör 

fullständig redovisning enligt verkligt värde i Sverige, till skillnad från Bokföringsnämnden, där 

det endast råder upplysningskrav och redovisningen i övrigt ska ske till det historiska 

anskaffningsvärdet. 

 

I Sverige har försiktighetsprincipen tonats ner och fler bolag värderar idag sina tillgångar till 

verkligt värde för att skapa en mer rättvisande bild av verksamheten (Smith, Brännström & 

Jansson 2015). Exempelvis väljer en del onoterade bolag av denna anledning att tillämpa IFRS 

på koncernnivå även om det inte enligt lag är ett krav (Christensen 2012; Rodriguez & Craig 

2007). Redovisning till verkligt värde sägs ge användarna av de finansiella rapporterna en bättre 

bild av tillgångars aktuella värde (Smith et al. 2015). Förespråkarna menar att värdering till 

verkligt värde ökar relevansen i redovisningen (e.g. Barlev & Haddad 2003; Herrman, 

Saudagaran & Thomas 2006; Kouki 2015; Palea 2014; Whittington 2008), samt kan ge en tidig 

indikation på sämre ekonomiska utsikter (Fargher & Zhang 2014). Å andra sidan hävdar 

motståndarna till verkligt värde att värderingen på grund av för många subjektiva antaganden i 

beräkningsmodellerna blir alldeles för osäker (e.g. Aboody, Barth & Kasznik 1999; Barth & 

Landsman 1995; Dietrich, Harris & Muller 2001; Song, Thomas & Yi 2010). Värdering till 

verkligt värde har därför sedan länge varit ett hett ämne som än idag väcker diskussion inom 

den företagsekonomiska världen. 
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1.2 Problematisering  

I och med utgivningen av IFRS-regelverket måste ett flertal tillgångar idag konsekvent värderas 

till verkligt värde (Smith et al. 2015). Verkligt värde är ett ämne som skapat stor debatt, 

speciellt vad gäller tillförlitligheten till värdering enligt internt uppbyggda modeller (Ball 2006; 

Fargher & Zhang 2014; Nellessen & Zuelch 2011), även kallat mark-to-model, där prissättning 

inte härleds ifrån en aktiv marknad (Ball 2006; Lilien, Sarath & Schrader 2013). Modellerna 

innefattar många subjektiva och ofta svårbedömda antaganden kring bland annat den rådande 

marknadssituationen samt tillgångars förväntade framtida kassaflöden (Barth & Landsman 

1995; Dietrich et al. 2001; Song et al. 2010). Då antagandena är mer subjektiva kan redovisaren 

både medvetet eller omedvetet värdera en tillgång till ett värde som inte speglar den rådande 

marknadssituationen (Lilien et al. 2013). När värderingen möjliggör egna antaganden finns även 

risk att företagsledningen blir överoptimistisk, när de vet att ett bra resultat gynnar bolaget 

genom ökat förtroende från investerare, samtidigt som de själva kan gynnas av olika förmåner 

(Dietrich et al. 2001; Jiang 2006). Om ledningens antaganden återspeglar den faktiska framtida 

marknadsutvecklingen eller inte är många gånger svårt att avgöra (Aboody et al. 1999; Fargher 

& Zhang 2014). Det blir framförallt problematiskt då de parametrar som bygger upp 

värderingsmodellen ofta inte är synliga för utomstående intressenter, vilket skapar rum för 

felaktiga estimat och manipulation (Aboody et al. 1999; Fargher & Zhang 2014; Palea 2014; 

Ronen 2008). Exempelvis kan ledningen hävda att ett drastiskt fall i marknadspriset endast är 

tillfällig och väljer därför manipulativt att inte ändra sina antaganden i beräkningsmodellerna 

(Kjaer 2008; Laux & Leuz 2009). Ibland finns det incitament att manipulera upp resultatet för 

att skapa en positiv värdeförändring (Dechow, Myers & Shakespeare 2010),  varpå frågan 

uppkommer om huruvida bolagen redovisar positiva och negativa orealiserade 

värdeförändringar på lika villkor. Vid en sådan brist på transparens kan investerare och andra 

intressenter inte bilda sig någon välgrundad uppfattning kring om ledningens egenintresse ligger 

bakom de antaganden som underbygger värderingen (Lilien et al. 2013; Song et al. 2010). 

 

Baseras redovisningen på för subjektiva skattningar kommer verkligt värde inte alltid återspegla 

något faktiskt marknadsvärde (Ball 2006). Det skapar en motsatt effekt till syftet med verkligt 

värde värdering, vilket är att redovisa tillgångars riktiga värden och minska en eventuell 

informationsasymmetri (Brown, Izan & Loh 1992; Palea 2014; Yamamoto 2014). I bolag med 

informationsasymmetri kan opportunism yttra sig vid bland annat val av redovisning, där 

företagsledningen om möjligt, antas välja den redovisningsmetod som skapar det mest 

eftertraktade resultatet (Watts & Zimmerman 1978). Det kan leda till att bolaget ger sken av att 

ha presterat bättre eller sämre än vad de faktiskt gjort (Deegan & Unerman 2011, s 280; Healy 
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1985; Jiang 2006). Hur mycket denna typ av opportunism påverkar de finansiella rapporterna 

kan ofta vara svårt för intressenterna att bilda sig en uppfattning om (Lilian et al. 2013) och en 

misstro samt bristande tillförlitlighet kan spridas bland investerarna (Cotter & Richardson 2002; 

Dietrich et al. 2001). Bolag ställs därför inför dilemmat om värderingen skall ske externt eller 

internt, då tillförlitligheten till de finansiella rapporterna ifrågasätts (Muller & Riedl 2002; 

Yamamoto 2008).  

 

Sedan IFRS-regelverket infördes har ett antal studier utförts som visar vilken betydelse 

värdering till verkligt värde fått för redovisningen (e.g. Muller, Riedl & Sellhorn 2011; 

Owushu-Ansah & Yeoh 2006; Quagli & Avallone 2010). Då Sverige genomgått en finanskris 

sedan implementeringen av IFRS har det även skrivits uppsatser om krisens påverkan på 

mängden nedskrivningar i noterade bolag (e.g. Hellquist & Brännström 2009; Milovanovic & 

Güzel 2010). Vad som däremot ännu inte jämförts är ifall den orealiserade värdeförändringen 

vid värderingen till verkligt värde skiljer sig åt mellan noterade och onoterade bolag. Fokus har 

i tidigare forskning vid jämförelse mellan noterade och onoterade bolag legat på hur skillnader i 

regelverken påverkar redovisningskvaliteten (e.g. Ball & Shivakumar 2005; Burgstahler et al. 

2006; Hope, Thomas & Vyas 2013). Det har med andra ord inte tidigare i en svensk kontext 

jämförts om orealiserade värdeförändringar vid värderingen till verkligt värde beror på om 

bolaget är noterat eller onoterat samt om de orealiserade värdeförändringarna är kopplat till 

vilket regelverk bolaget följer. Denna kunskapslucka öppnar upp möjligheten att med stöd av 

befintliga teorier förklara ifall noterade och onoterade bolag påverkas olika av opportunism och 

institutionell press.  

 

Då det i dagsläget finns frågetecken kring om skillnader i redovisningen mellan noterade och 

onoterade bolag existerar, kan studien vara av intresse för företagens investerare, eftersom vi 

undersöker om värderingen till verkligt värde sker på lika villkor. Noterade bolag utsätts 

normalt för mer press än onoterade bolag, men har samtidigt en större spridning mellan ägare 

och ledning (Burgstahler et al. 2006; Hope, Langli & Thomas 2012), vilket teoretiskt kan öka 

möjligheten till redovisningsmanipulation (c.f. Deegan & Unerman 2011, s 280; Healy 1985; 

Jiang 2006). Vi har därför även som avsikt att undersöka om externa värderare, som anlitas för 

att ge en objektiv värdering av det verkliga värdet (c.f. Yamamoto 2008), leder till att mer eller 

mindre redovisningsmanipulation utförs. Vidare är avsikten att undersöka huruvida bolagen 

redovisar större orealiserade uppvärderingar eller nedvärderingar vid värderingen till verkligt 

värde. Tidigare studier visar att såväl redovisningskvaliteten som tillförlitligheten till de 

finansiella rapporterna stärks vid förekomsten av externa värderare (Brown et al. 1992; Herrman 

et al. 2006; Yamamoto 2008). Andra studier påvisar dock att interna värderingar i många fall är 

tillräckliga och rent av mer tillförlitlig än externa värderingar (Barth & Clinch 1998; Cotter & 



4 

Richardson 2002), varpå det är intressant att undersöka dess effekt i en svensk kontext. Genom 

att undersöka hur institutionell press och opportunistiskt beteende får utrymme i olika 

organisationer inom samma marknad kan en bredare marknadsinsikt skapas, för att i slutändan 

belysa om verkligt värde faktiskt reflekterar det sanna marknadsvärdet, eller om det till större 

del används som ett instrument för ledningens opportunism.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur storleken på de orealiserade värdeförändringarna vid 

värdering till verkligt värde varierar beroende på upp- eller nedvärdering. Vidare är syftet att 

studera hur de orealiserade värdeförändringarna påverkas beroende på om bolaget är noterat 

eller inte, samt om bolaget tillämpar externvärdering.  
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1.4 Disposition 

 

 

Inledning

Inledningen beskriver bakgrunden till studiens fenomen- Verkligt 

värde, som sedan övergår till problematiseringen, där vi 

argumenterar för rådande problem och kunskapslucka. Detta 

mynnar sedan ut i studiens syfte. 

Vetenskaplig metod
I kapitlet diskuteras studiens forskningsmetod, samt beskriver de 

teoretiska perspektiv som studien tar upp. 

Institutionalia
I institutionalian beskrivs de olika regelverk som studien berör, samt 

några vanliga värderingstekniker som används vid 

tillgångsvärderingen av studiens undersökningsobjekt.

Teori
Teoriavsnittet klargör det aktuella forskningsfältet, vilket leder oss 

fram till studiens hypoteser.

Empirisk metod

Under avsnittet empirisk metod beskrivs hur vi gått till väga vid val 

av datainsamling, datamaterial, etiska aspekter, operationalisering 

samt avgränsning. 

Analys & Empiri
Analysen presenterar studiens kvantitativa resultat genom ett flertal 

statistiska tester och analyser.

I den kompletterande kvalitativa undersökningen analyseras viktiga 

resultat ifrån fördjupningsintervjuer för att skapa en bättre förståelse 

för den kvantitativa undersökningens resultat. 

Slutsats & Diskussion
I det avslutande kapitlet redogörs studiens slutsatser och bidrag, 

samt förslag till vidare forskning. 

kvalitativ undersökning

Kompletterande 
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2. Vetenskaplig metod  

I detta kapitel redogörs vald forskningsansats och de teorier som studien utgår ifrån. Studien 

bygger på en deduktiv ansats och utgår ifrån teorierna positiv redovisningsteori och 

institutionell teori. 

 

2.1 Forskningsansats 

Studien har en deduktiv ansats, vilket innebär att vi utgår ifrån befintlig teori för att därifrån 

härleda studiens hypoteser (Bryman & Bell 2013, s. 36; Saunders, Lewis & Thornhill 2007). 

Valet av ansats motiveras av att ett flertal tidigare studier har använt sig av samma 

tillvägagångssätt (e.g. Broberg, Collin, Tagesson, Axelsson & Schéle 2011; Chen, Hope, Li & 

Wang 2011; Cotter & Richardson 2002; Fargher & Zhang 2014; Givoly, Hayn & Katz 2010; 

Hope et al. 2013), vilket bidragit till en utveckling av befintlig teori inom området. Då studiens 

hypoteser är uppbyggda ifrån väletablerade teorier är tanken inte att utveckla nya teorier, varpå 

en deduktiv ansats är mest lämplig (Bryman & Bell 2013, s. 34). En deduktiv ansats anses inte 

skapa någon djupare förståelse om samband (Saunders et al. 2007), men då tanken med studien 

är att förklara vad som kan påverka en värdering till verkligt värde, snarare än att skapa ökad 

förståelse, ses det som mest lämpligt att använda redan vedertagna teorier inom området. 

Genom att från början ha vissa förväntningar och söka en viss typ av fakta finns risken att 

relevant information går förlorat längs vägen (Jacobsen 2002), vilket i vårt fall kan vara andra 

oberoende variabler som påverkar värderingen till verkligt värde. Denna risk reduceras genom 

att genomgående utgå ifrån variabler som tidigare forskning visats vara betydelsefulla inom 

fältet. 

 

2.2 Teoretiskt perspektiv 

I uppbyggnad av den teoretiska referensramen och studiens hypoteser används ett eklektiskt 

angreppssätt, då flera kompletterande teorier används parallellt under studiens gång (c.f. 

Broberg et al. 2011; Collin, Tagesson, Andersson, Cato & Hansson 2009; Gray, Kouhy & 

Lavers 1995; Neu & Simmons 1996). Utgångspunkten för det eklektiska angreppssättet är att en 

enskild teori inte kan återspegla hela verkligheten (Eisner 1983), varpå det anses lämpligt att 

tillämpa fler teorier som kompletterar varandra (Eisner 1983; Gray et al. 1995). Anledningen till 

att ett eklektiskt angreppssätt används är då fokus i studien ligger på att förklara ett empiriskt 

fenomen, där teorin används som ett verktyg till att förklara fenomenet, snarare än att fokus 

läggs på att pröva och utveckla teori (c.f. Humphrey & Scapens 1996). Våra teoretiska 
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utgångspunkter är positiv redovisningsteori och institutionell teori, två vedertagna teorier som i 

tidigare studier använts för att förklara bolags incitament till att göra specifika redovisningsval 

(c.f. Ball & Shivakumar 2005; Broberg et al. 2011; Burgstahler et al. 2006; Collin et al. 2009). 

  

Positiv redovisningsteori bidrar till studien genom tanken att människan agerar opportunistiskt i 

egenintresse, och därigenom får incitament att manipulera redovisningen (Watts & Zimmerman 

1978), vilket i värderingssyfte innebär att värdeförändringar rapporteras som inte speglar den 

rådande marknadssituationen (Lilien et al. 2013). Teorin kan belysa de eventuella skillnader i 

utrymmet för opportunistiskt agerande som finns, beroende på om ett bolag är noterat eller 

onoterat, samt om bolaget använder sig av externa värderare vid redovisning till verkligt värde.  

  

Hur ett bolag väljer att redovisa kan även bero på den press de utsätts för av intressenter (Ball & 

Shivakumar 2005; Burgstahler et al. 2006). Denna studie utgår därför även ifrån institutionell 

teori som beskriver hur en institutionell press kan styra olika redovisningsval (c.f. DiMaggio & 

Powell 1983). Teorin är applicerbar på vår undersökning då den kan hjälpa oss att förklara hur 

exempelvis externa värderingsmän kan skapa trygghet hos ett bolags intressenter och på så sätt 

förhindra att bolaget redovisar värdeförändringar som inte går att motivera utifrån rådande 

marknadsförhållanden. Graden av institutionell press kan även variera beroende på om bolagen 

är noterade eller inte (Arnedo et al. 2007; Burghstahler, Hail & Leuz 2006; Chen et al. 2011; 

Givoly et al. 2010; Hope et al. 2013; Peek et al. 2010), vilket därför är av intresse att undersöka 

i studien. Med hjälp av dessa teorier som verktyg härleds studiens hypoteser som sedan prövas i 

analysen (Bryman & Bell 2013, s. 163). 
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3. Institutionalia 

I det tredje kapitlet presenteras de standarder och rekommendationer som var aktuella under 

studiens undersökningsperiod. Därefter beskrivs olika värderingstekniker som tillämpas vid 

värdering till verkligt värde av förvaltningsfastigheter, som är denna studies 

undersökningsobjekt. 

 

3.1 IAS 40 

Förvaltningsfastigheter är fastigheter som: “(…) innehas för att generera hyresintäkter eller 

värdestegring eller en kombination av dessa” (IAS 40, p. 7). Noterade 

förvaltningsfastighetsbolag kan själva besluta om de i sin koncernredovisning ska redovisa 

samtliga fastigheter till verkligt värde eller till det historiska anskaffningsvärdet (IAS 40, p. 30). 

Standarden kräver dock att verkligt värde alltid framkommer i de finansiella rapporterna, 

antingen i värderingssyfte eller som upplysning i not (IAS 40, p. 32). Redovisas en tillgång till 

verkligt värde påverkar den orealiserade värdeförändringen bolags resultaträkning. Onoterade 

förvaltningsfastighetsbolag kan frivilligt välja att tillämpa IAS 40 i koncernredovisningen och 

då måste även de upplysa om verkligt värde i not (Smith et al. 2015).  

 

3.2 RR 24 

Enligt Redovisningsrådets rekommendationer om förvaltningsfastigheter (RR 24) ska dessa 

redovisas till anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar, eventuell 

nedskrivningar samt med tillägg för eventuella uppskrivningar (RR 24, p. 4; RR 4, p. 24). 

Upplysning om verkligt värde ska dock lämnas i not (RR 24, p. 25). 

  

Rekommendationen är baserad på IAS 40 och skiljer sig därför väldigt lite åt (BFN 2016). 

Enligt IAS 40 är det däremot tillåtet att välja vilken värderingsmetod som ska tillämpas. Detta 

till skillnad från Årsredovisningslagen, där det endast är tillåtet att värdera till 

anskaffningsvärdet, varpå valmöjligheten att redovisa till verkligt värde inte finns i 

rekommendationen (ibid). 

  

År 2007 lades Redovisningsrådet ned och ersattes av Rådet för finansiell rapportering. 

Redovisningsrådets rekommendationer kvarstår däremot med samma innebörd som de hade 

tidigare under Bokföringsnämnden (BFN 2016) och medför därmed inga konsekvenser för den 

studerade tidsperioden.  
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3.3 BFNAR 2001:3  

Icke noterade bolag kan välja att antingen tillämpa Bokföringsnämnden allmänna råd (BFNAR) 

eller rekommendationer från Redovisningsrådet. RR 24 som specifikt gäller fastighetsbolags 

förvaltningsfastigheter har inte gett upphov till någon BFNAR. Onoterade 

förvaltningsfastighetsbolag kommer därmed tillämpa BFNAR 2001:3 materiella 

anläggningstillgångar som huvudrekommendation (BFNAR 2001:3). Till skillnad från RR 24 

behöver onoterade bolag inte lämna upplysningar om verkligt värde i not (Fastighetsägarnas 

Rekommendation 2013).  

 

3.4 Värderingsmetoder 

 

Figur 3.1- Värderingshierarki vid värdering till verkligt värde (c.f. Sundgren, Nilsson & Nilsson 

2007, s. 41). 

 

Det finns tre huvudsakliga värderingsmetoder vid värdering till verkligt värde av 

förvaltningsfastigheter som illustreras i figuren ovan (c.f. Sundgren et al. 2007, s. 41). I första 

hand ska bolaget utgå ifrån det aktuella marknadspriset. Finns sådant inte tillgängligt ska en 

jämförelse ske med aktuella priser på likartade fastigheter enligt ortsprismetoden. I sista hand 

tillämpas en steg-tre-värdering där framtida betalningsströmmar nuvärdesberäknas (Sundgren et 

al. 2007).  
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3.4.1 Ortsprismetoden 

Ortsprismetoden är en direkt metod för att skatta marknadsvärdet på ett värderingsobjekt och 

används när det finns jämförbara försäljningar inom samma område som objektet är beläget på 

(Lantmäteriet och Mäklarsamfundet 2010). Om jämförelseobjekten är för gamla eller avviker 

för mycket ifrån värderingsobjektet ska de gallras bort (ibid).  

 

3.4.2 Nuvärdesmetoden 

Fastighetsmarknaden kännetecknas av heterogenitet, där det är svårt att på ett rättvisande sätt 

jämföra fastigheter mot varandra (Lorentzon 2011). Saknas det jämförelseobjekt måste andra 

indirekta metoder användas som till exempel nuvärdesmetoden, där framtida 

betalningsströmmar nuvärdesberäknas, även kallat mark-to-model (Nordlund 2009). Detta 

avkastningskrav bör stödjas av transaktioner på fastighetsmarknaden, så att användarna av de 

finansiella rapporterna själva kan göra en bedömning om det är ett rimligt avkastningskrav 

(ibid). 
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4. Teori 

Teoriavsnittet sammanställer tidigare forskning inom fältet samt vilka variabler som kan 

påverka redovisningen till verkligt värde. Varje avsnitt avslutas med hypoteser som är 

formulerade utifrån positiv redovisningsteori och institutionell teori. Avslutningsvis visas en 

tabell över sammanställda hypoteser. 

 

Figur 4.1- Figuren redogör för de faktorer som berörs i studien och som antas påverka 

värderingen till verkligt värde. Faktorer nämnda inom parentes är kontrollvariabler som 

diskuteras i senare kapitel.   

 

4.1 Värdeförändring beroende på noterad/onoterad 

Redovisningsmanipulation har i tidigare studier visat sig vara vanligare i onoterade bolag än i 

noterade (e.g. Burgstahler et al. 2006; Hope et al. 2013), vilket exempelvis sker genom 

nedvärderingar i syfte att minska resultatet (Arnedo et al. 2007). Både i europeisk och 

amerikansk kontext har noterade bolag uppvisat en högre redovisningskvalitet än onoterade 

bolag, vilket kan förklaras av att efterfrågan på högkvalitativ redovisning är större bland dessa 

bolag (Ball & Shivakumar 2005; Burgstahler et al. 2006; Hope et al. 2013). En ökad kvalitet i 

redovisningen bör leda till mindre redovisningsmanipulation (c.f. Watts & Zimmerman 1978), 

vilket i vår studie skulle ges uttryck för genom mindre orealiserade värdeförändringar vid 

värderingen till verkligt värde mellan år. Med en hög efterfråga på trovärdiga finansiella 

rapporter medföljer även olika typer av institutionell press, både social och politisk (Arnedo et 

al. 2007; Burghstahler et al. 2006; Chen et al. 2011; Givoly et al. 2010; Hope et al. 2013; Peek 

et al. 2010), vilket bör minska noterade bolags möjlighet att manipulera redovisningen. 

Dessutom bevakas dessa bolag i större utsträckning av allmänheten än onoterade bolag (Ball & 

Shivakumar 2005; Burgstahler et al. 2006; Chen et al. 2011). För onoterade bolag, som oftast 

innehar en lägre kontrollfunktion och press, blir verkligt värde enligt mark-to-model mindre 
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relevant för bolagets investerare (Song et al. 2010). Onoterade bolag kan dessutom ofta 

förmedla väsentlig information till ägarna genom privata kanaler och redovisningen spelar 

därför en mindre betydande roll i dessa bolag (Armstrong, Guay & Weber 2010; Burgstahler et 

al. 2006). Ball och Shivakumar (2005) poängterar även att ägarskaran i onoterade bolag inte 

byts ut i samma hastighet som i noterade, och att storägarna ofta har en mer aktiv roll i 

förvaltningen av bolaget, vilket kan reducera investerarnas behov av de finansiella rapporterna. 

Informationsdelning är inte heller alltid önskvärt för onoterade bolag, eftersom de kan förlora 

konkurrensfördelar vid offentliggörandet av information, samtidigt som en ökad 

informationsasymmetri kan skapas när bolaget själva väljer vilken information som ska delges 

(Armstrong et al. 2010). I bolag med hög informationsasymmetri är det ofta svårt för 

intressenterna att bilda sig en uppfattning om de antaganden som ledningen gör i sin värdering 

(Balev & Haddad 2003; Lafond & Watts 2008). Därigenom skapas rum för manipulation av 

redovisningen och förhindrar att bolagets riktiga prestation visas (ibid). Dessa brister i 

informationsdelningen som kan finnas i denna typ av bolag talar för att tillgångsvärderingen i 

onoterade bolag har en lägre tillförlitlighet, och därmed är mer lättmanipulerad än värderingen i 

noterade bolag. 

  

Ett sätt att minska ledningens utrymme för manipulation och öka användbarheten av de 

finansiella rapporterna är att tillämpa en mer konservativ redovisning (Lafond & Watts 2008), 

vilket har visat sig vara vanligare bland noterade bolag (Givoly et al. 2010; Hope et al. 2013). 

Att redovisa mer konservativt bör i studiens resultat uttryckas genom mindre orealiserade 

värdeförändringar bland noterade bolag. Med utgångspunkt i tidigare forsknings redogörelse för 

skillnader i redovisningskvalitet och redovisningsmanipulation, beroende på om bolaget är 

noterat eller onoterat, och med stödjande argument från både positiv redovisningsteori och 

institutionell teori kommer vi fram till följande hypotes:  

 

 

H1A: Den orealiserade värdeförändringen i verkligt värde är mindre i noterade bolag än i 

onoterade bolag.  

 

I bolag med hög informationsasymmetri skapas större möjligheter till ett opportunistiskt 

agerande (Jensen & Meckling 1976). Informationsasymmetrin och separationen mellan ägare 

och ledning är enligt ett flertal studier större bland noterade bolag, vilket kan bero på att dessa 

intressenter har en större distans till bolagets verksamhet (Armstrong et al. 2010; Burgstahler et 

al. 2006; Hope et al. 2012; Kim & Yi 2006; Peek et al. 2010). En större distans till verksamhet 

antas då leda till större möjlighet att manipulera redovisningen (Balev & Haddad 2003; Lafond 

& Watts 2008). Opportunistiskt agerande i form av redovisningsmanipulation har även i ett 
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flertal studier visat sig kunna vara mer utbrett i noterade än i onoterade bolag (e.g. Alipour, 

Barandagh & Nazari 2014; Givoly et al. 2010), vilket pekar på att de noterade bolagen i studien 

bör redovisa större orealiserade värdeförändringar. Kim och Yi (2006) fann i sin studie stöd för 

att noterade bolag på den koreanska marknaden manipulerade redovisningen mer än onoterade 

bolag. De menar däremot till skillnad från Alipour et al. (2014) och Givoly et al. (2010) att detta 

berodde på att intressenter sätter större press på noterade bolag att åstadkomma ett visst resultat 

(Kim & Yi 2006). 

  

Då skillnader i ägarseparation, informationsasymmetri och extern press visat sig påverka 

förekomsten av redovisningsmanipulation, där noterade bolag visats manipulera redovisningen 

mer, leder både positiv redovisningsteori och institutionell teori fram till följande mothypotes: 

 

 

H1B: Den orealiserade värdeförändringen i verkligt värde är större i noterade bolag än i 

onoterade bolag.  

 

 

4.2 Upp-/nedvärderingar av det verkliga värdet  

Nedskrivningar anses tillhöra en mer konservativ form av redovisning, och att justera ner värdet 

lägre än det bokförda värdet kan ofta motiveras av försiktighetsprincipen (Cotter & Richardsson 

2002). Vad som däremot skapat stor debatt är uppskrivningar, där värdet på en tillgång justeras 

upp och blir högre än anskaffningsvärdet (ibid). Problematik uppstår när dessa värden 

manipuleras i syftet att redovisa ett mer eftertraktade värde (c.f. Brown et al. 1992; Dechow et 

al. 2010; Kim & Yi 2006). 

  

Ett incitament till att manipulativt försöka få upp resultatet så högt som möjligt är när det finns 

en bonus kopplat till det redovisade resultatet (Brown et al. 1992; Deegan & Underman 2011, s 

280; Healy 1985; Mazza, Hunton & McEwen 2011; Watts & Zimmerman 1978). Ett sätt att 

manipulera upp resultatet är att skapa en positiv värdeförändring av tillgångar som värderas till 

verkligt värde (Dechow et al. 2010). Det är även vanligt att bolag tillämpar verkligt värde för att 

kunna använda värdeförändringen mellan år som en mätvariabel i utvärdering av ledningen 

(Christensen & Nikolaev 2013). Jiang (2006) menar att en överoptimism bland ledningen 

skapas när de vet att både aktieägare kan gynnas av ett högre resultat, eftersom de får ett ökat 

förtroende för bolaget när de presterar bra, samt när de själva kan bli befordrade i framtiden. 

Ytterligare ett sätt att rapportera högre vinster, eller reducera storleken på förlusterna, är genom 
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att manipulativt justera diskonteringsräntan vid värdering enligt mark-to-model (Dechow et al. 

2010). Vid värdering till verkligt värde är det dessutom mindre vanligt att bolag redovisar sina 

förluster (Danbolt & Rees 2008). 

 

En annan anledning till att manipulera resultatet och tillgångars redovisade värde uppåt är när 

bolaget är högt skuldsatt och nära att bryta mot bankens lånevillkor (Brown et al. 1992; Kim & 

Yi 2006). Tanken går i linje med en av Watts och Zimmermans (1990) hypoteser, där bolag 

med hög skuldsättning kommer välja att redovisa ett så högt resultat som möjligt. Yamamoto 

(2008) fann i sin studie att högt skuldsatta bolag undvek att utföra nedskrivningar för att kunna 

rapportera ett så högt resultat som möjligt, vilket i vår studie talar för att uppvärderingarna kan 

antas vara större än nedvärderingarna. 

  

Då tidigare forskning i stor utsträckning talar för att verkligt värde kan användas som ett 

instrument för att manipulativt justera upp tillgångar i syfte att öka ledningens bonusunderlag 

eller för att undvika att bryta mot lånevillkor, formuleras följande hypotes: 

 

  

 

H2A: Den orealiserade värdeförändringen i verkligt värde är större vid justeringar upp än ner.  

 

Om det visar sig att ett bolag inte kommer nå upp till de mål som krävs för att kunna få ut en 

bonus kan ledningen tillämpa en strategi kallat “big bath”, som innebär att de istället försöker 

minska resultatet under den aktuella perioden (Healy 1985; Watts & Zimmerman 1986). Det har 

visat sig vara vanligt förekommande hos nyanställda chefer som kan skylla dåliga resultat på 

den tidigare ledningen i förhoppning om att själva få en framtida bonus (Elliott & Shaw 1988; 

Jiang 2006). Bolag kan även välja att tillämpa denna strategi i perioder när resultatet redan är 

dåligt (Jiang 2006; Kirschenheiter & Melumad 2002). Exempelvis hade majoriteten av 

företagen i Elliott och Shaws (1988) studie haft en nedåtgående trend i sina lönsamhetsmått åren 

innan en nedskrivning redovisades. Nedskrivningar vid tillgångsvärdering, bör inte skapa någon 

större misstanke bland intressenterna, i och med att nedvärderingar i många fall anses som 

konservativt, och visar på en försiktighet inom bolaget (Cotter & Richardsson 2002). Broberg et 

al. (2011) förklarar att svenska bolag kan förväntas använda nedskrivningar som ett verktyg för 

att styra resultaträkningen. När bolag genom nedskrivningar får ner resultatet, kan de i senare 

perioder rapportera högre vinster i syfte att uppnå högre långsiktiga resultat (Jiang 2006; 

Kirschenheiter & Melumad 2002). En alternativ förklaring till att göra stora nedvärderingar och 

redovisa ett lågt resultat, är för att undvika politisk press (Watts & Zimmerman 1978). Baserat 

på ovan förda resonemang landar vi i följande mothypotes:  
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H2B: Den orealiserade värdeförändringen i verkligt värde är större vid justeringar ner än upp. 

 

 

4.3 Värdeförändring beroende av extern-/internvärdering 

Ett vanligt förekommande tillvägagångssätt för att stärka tillförlitligheten vid värdering till 

verkligt värde är att anlita externa värderare (Herrman et al. 2006), vilket ses som ett medel för 

att minska informationsasymmetri och reducera agentkostnader (Deegan & Underman 2011, s 

256; Hope et al. 2013; Jensen & Meckling 1976; Muller & Riedl 2002; Yamamoto 2014). 

Externvärdering ökar kvaliteten i de finansiella rapporterna och medför att informationen bättre 

återspeglar bolagets finansiella situation (Yamamoto 2008). Yao, Percy & Hu (2015) påvisade i 

sin studie att de bolag som använder externvärdering har signifikant lägre revisionskostnader, 

vilket antas bero på att externvärdering minskar osäkerheten kring värderingen i de finansiella 

rapporterna. Brown et al. (1992) menar även att externvärdering används för att öka 

tillförlitligheten till värderingen i de fall ett bolags skuldsättning är hög. Bankerna kan ha som 

krav att få en värdering genomförd av utomstående part, för att kunna godkänna en ny 

finansiering (ibid). Ifall en större orealiserad värdeförändring kan säkerställas med hjälp av en 

extern värdering, ökar chanserna att bankerna tillåter en sådan finansiering (ibid). De externa 

värderarna besitter mycket mer marknadsinformation än vad bolagen gör när de genomför 

interna värderingar (Yamamoto 2008). Dessutom är de externa värderarna oberoende av bolaget 

de genomför värderingen åt vilket reducerar risken att värderingen sker med ett partiskt 

förhållningssätt (Dietrich et al. 2001). Bolag som agerar på marknader där regelbundna köp och 

försäljningar inte förekommer, är inte lika uppdaterade om de transaktioner som utförs, till 

skillnad från de externa värderarna (Quan & Quigley 1991). Den marknadsinsikt som de externa 

värderarna besitter bör i studien möjliggöra större orealiserade värdeförändringar mellan år. 

Dietrich et al. (2001) konstaterade att bolag som tillämpar internvärdering ibland väljer att 

jämna ut värden vid tillgångsvärdering för att kunna minska volatiliteten i värderingen mellan 

år. I vår studie skulle det innebära att bolag som endast tillämpar internvärdering gör mindre 

orealiserade värdeförändringar. Utifrån ovanstående resonemang formulerar vi följande 

hypotes: 

 

 

H3A: Den orealiserade värdeförändringen i verkligt värde är större när bolag tillämpar 

externvärdering.  
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Det finns även studier som visar på att det inte spelar någon roll om värderingen sker med 

interna eller externa värderare (Barth & Clinch 1998; Cotter & Richardson 2002; Danbolt & 

Rees 2008; Ronen 2008), så länge tillförlitligheten till den sittande ledningen är hög (Brown et 

al. 1992). Watts och Zimmerman (1986, s 196) belyser att förekomsten av utomstående 

granskning inte nödvändigtvis sänker agentkostnader och osäkerheten i de finansiella 

rapporterna, vilket i studien skulle innebära att externvärdering inte alltid är att föredra. Studier 

visar även på att den interna värderingen många gånger är mer tillförlitlig än en extern värdering 

(Barth & Clinch 1998; Cotter & Richardson 2002). Detta eftersom ledningen i många fall 

besitter mer kunskap och privat information om specifika tillgångar, vilket kan väga upp mot 

oberoende extern expertis (Aboody et al. 1999; Barth & Clinch 1998). Kan den interna 

värderingen skötas ordentligt, och med hög tillförlitlighet, blir den externa värderingen endast 

en ökad kostnad för bolaget i form av ytterligare övervaknings- och kapitalkostnader (Muller & 

Riedl 2002; Yamamoto 2014). Yamamoto (2014) kunde även påvisa att ju högre skuldsättning 

ett bolag har, desto mindre var sannolikheten att externvärdering utfördes, vilket innebär att 

tillförlitligheten till de finansiella rapporterna nödvändigtvis inte stärks med externvärdering. 

Även om professionella externa granskare har god marknadsinsikt, måste även de göra många 

antaganden kring bland annat diskonteringssats och förväntningar om framtida kassaflöden, 

vilket sällan är enkelt för tillgångar av heterogen karaktär (Danbolt & Rees 2008). Dessa 

värderare kan även påverkas av företagens ledning (ibid). Det är inte alltid att de externa 

värderarna kan förkasta ledningens egna interna värderingar (Ronen 2008). Många parametrar 

som är underbyggda av subjektiva antaganden är ofta osäkra, och de är medvetna om att små 

skillnader i antaganden ofta ger stora utslag i det redovisade värdet (ibid). En ökad försiktighet 

motiveras också av att de externa värderarnas stämningsrisk reduceras (Cotter & Richardson 

2002). Vid en extern värdering är bolag mindre optimistiska och gör därmed ofta mindre 

aggressiva värdeförändringar mellan år (ibid). Ytterligare ett antagande som Cotter och 

Richardson (2002) gör är att bolag vid internvärdering får utrymme att manipulativt justera 

tillgångsvärderingen, vilket i vår studie skulle tyda på att externa värderare gör mindre 

orealiserade värdeförändringar mellan år. Då forskningsfältet i dagsläget är kluvet, och i brist på 

svenska studier av liknande natur härleds följande mothypotes:  

 

 

H3B: Den orealiserade värdeförändringen i verkligt värde är mindre när bolag tillämpar 

externvärdering.  

 

 



19 

4.4 Sammanställning av hypoteser 

För att summera de tidigare nämnda fem hypoteserna sammanställs de i följande tabell:  

 

Tabell 4.1 - Sammanställning av hypoteser. 
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5. Empirisk metod  

I det femte kapitlet beskrivs studiens empiriska metod. Inledningsvis redogörs studiens 

avgränsning och undersökningsmetod. Sedan beskrivs tillvägagångsättet vid datainsamling och 

urval, samt vilka etiska aspekter som beaktats under studiens gång. Kapitlet avslutas med en 

operationalisering av studiens variabler.  

 

5.1 Empirisk avgränsning 

Eftersom studien var tidsbegränsad har vissa empiriska avgränsningar varit nödvändiga att göra, 

bland annat vad gäller val av bransch att studera. Förvaltningsfastigheter var det första icke 

finansiella instrumentet som fick värderas till verkligt värde (Barlev & Haddad 2003). Detta då 

det ansågs vara möjligt att skatta framtida kassaflöden på denna marknad och därigenom 

beräkna ett tillförlitligt värde på tillgångarna (ibid). Danbolt och Rees (2008) menar dock att 

fastighetsbranschen är den bransch med lägst tillförlitlighet vid värderingen till verkligt värde, i 

och med att marknaden karaktäriseras av heterogenitet. Osäkerheten blir extra hög när bolag 

väljer att tillämpa den tredje värderingstekniken mark-to-model, vilket tillämpas av majoriteten 

av bolagen inom fastighetsbranschen (Lorentzon 2011; Nellessen & Zuelch 2011). För att kunna 

granska denna osäkerhet lägger denna studie fokus på förvaltningsfastighetsbolag och hur den 

orealiserade värdeförändringen skiljer sig åt mellan noterade bolag som måste tillämpa IAS 40 

och onoterade som frivilligt valt att följa RR 24 eller IAS 40 under åren 2006, 2009 och 2012. 

Anledningen till begränsningen av enbart svenska bolag är för att utesluta möjliga 

makroekonomiska faktorer som kan skilja sig åt mellan länder, samt öka möjligheten till en 

generalisering av slutsatserna genom att helt och hållet utgå ifrån bolag inom en och samma 

ekonomi. Generaliseringen har dock sina begränsningar och det är viktigt att inga generella 

slutsatser dras utöver den population som undersökts, då resultaten inte nödvändigtvis är 

applicerbara i andra, liknande kontexter (Bryman & Bell 2013, s. 179). Sedan K3 infördes år 

2013, är det dessutom ett krav att bolag upplyser om verkligt värde i not (BFNAR 2012:1, p 

16.4) och det är därför svårare att generalisera studiens resultat till dagens förhållanden. 

Resultaten kan dock indikera på de skillnader och problem som kan finnas även i dagens 

redovisning.   

  

De valda åren 2006, 2009, 2012 ansågs vara relevanta att studera i och med att de fångar in den 

senaste stora finansiella krisen, som på grund av sin turbulenta period, lättare skapar möjlighet 

till större värdeförändringar i tillgångsvärderingen (c.f. Broberg et al. 2011). År 2006 speglar en 

marknad med högkonjunktur och 2009 en lågkonjunktur (Konjunkturinstitutet 2006; 
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Konjunkturinstitutet 2009). Genom att studera dessa år kunde vi fånga in tidpunkter både före 

och efter finanskrisen där bolag kunnat motivera de orealiserade värdeförändringarna på 

tillgångsbasen med rådande marknadssituation, fastän det inte nödvändigtvis speglade det sanna 

värdet (c.f. Kjaer 2008). För att fånga upp ett mer neutralt år där inte lika stora svängningar i 

ekonomin ägde rum inkluderades år 2012 i studien, vilket även agerade som referensår. Det gör 

att andra variabler än just finanskrisens påverkan på mängden orealiserade värdeförändringar 

lyftes fram samt ett treårsintervall mellan bolagsobservationerna skapats. En senare vald 

tidsperiod hade inneburit att en jämförelse mellan onoterade bolag som tidigare frivilligt kunde 

redovisa till verkligt värde och noterade bolag som enligt IAS 40 måste ange verkligt värde, 

hade gått förlorat i och med implementeringen av K3.  

 

5.2 Undersökningsmetod 

Eftersom studien ämnar att förklara hur olika mätbara faktorer påverkar den orealiserade 

värdeförändringen vid värdering till verkligt värde valdes en kvantitativ strategi. 

Forskningsstrategin valdes med förhoppningen om att i större utsträckning kunna generalisera 

resultaten (Justesen & Mik-Meyer 2011, s. 13), vilket kan gå förlorat vid en kvalitativ strategi 

(Bryman & Bell 2013, s. 417). Tidigare studier av liknande karaktär har ofta helt och hållet 

utgått ifrån en kvalitativ strategi (e.g. Bengtsson & Fagersson 2010; Ericsson, Nilsson & Wallin 

2006; Olsson & Vollenweider 2010) varpå vi ansåg att huvudfokus på en kvantitativ strategi 

gav störst bidrag inom ämnet i dagsläget. Genom att utföra en kvantitativ studie där 

urvalsprocessen, tillvägagångssättet i datahämtning och analys utförligt beskrivs behålls en hög 

reliabilitet och replikerbarhet för liknande, kommande studier (Bryman & Bell 2013, s. 62). En 

kvantitativ studie tillåter oss även att lättare strukturera information och uttala oss om studiens 

olika samband (Jacobsen 2002). 

  

Studien är uppbyggd med en tvärsnittsdesign, där det insamlade datamaterialet kopplades 

samman till olika variabler och därefter analyserades eventuella sambandsmönster dem mellan 

(Bryman & Bell 2013, s. 77). Det genomfördes en analys för tre jämförande år för att se vad 

som kan påverka en värdering till verkligt värde. Anledningen till att göra en jämförelse över tre 

år var för att öka reliabiliteten till resultatet och försäkra att resultatet för ett år inte var påverkat 

av några unika betingelser. Om studien byggts upp med en longitudinell design och en 

panelstudie över flera år hade genomförts, skulle det lättare gått att se kausala samband samt 

förändringar över tid mellan variabler (c.f. Bryman & Bell 2013, s. 82). Detta valdes bort då 

studiens fokus inte ligger på bolagsnivå utan på en aggregerad nivå, för att se om det finns 

någon variation mellan bolagen i urvalet beroende på dess karaktärsdrag. Dessutom ansågs det 
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inte vara av intresse att studera hur de orealiserade värdeförändringarna förändrats mellan år. 

För att berika materialet har poolad data använts där åren gjordes om till dummyvariabler (c.f. 

Broberg et al. 2011; Dietrich et al. 2001; Hope et al. 2012). Detta medförde ett ökat antal 

observationer, vilket stärkte de statistiska modellerna. 

  

Efter genomförandet av den kvantitativa datainsamlingen kompletterades studien med ett antal 

uppföljningsintervjuer. Anledningen till inhämtandet av kompletterande data motiveras av den 

ökade förståelsen för materialet som en kvalitativ undersökning kan bidra med (Justesen & Mik-

Meyer 2011), men också för att en högre validitet skapas (Bryman & Bell 2013, s. 624). Det kan 

i större grad även belysa de bakomliggande faktorerna till de kvantitativa resultaten 

(Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund 2010). Intervjuerna användes endast som ett 

komplement och är förhållandevis få, vilket innebär att svaren inte kan generaliseras, men de 

kunde däremot hjälpa oss i tolkningen av studiens resultat.  

 

5.3 Datainsamlingsmetod  

Studien består av en dokumentstudie av bolags årsredovisningar, där sekundärdata inhämtats 

ifrån bolagens egna hemsidor, alternativt från databasen Retriever Business. Sekundärdata 

innebär att vi får tillgång till mycket material som är skapat i ett annat syfte än för 

undersökningen, vilket kan leda till en sämre validitet (Saunders et al. 2007). Reliabiliteten 

minskas även på grund av att kvaliteten på de årsredovisningar som inhämtats till studiens 

datamaterial inte granskats (Bryman & Bell 2013, s. 329; Saunders et al. 2007). Granskning av 

data från årsredovisningar är däremot vanligt förekommande för att på ett förhållandevis enkelt 

sätt tillgå mycket information (c.f. Ball & Shivakumar 2005; Broberg et al. 2011; Burgstahler et 

al. 2006; Cotter, Stokes & Wyatt 1998). Fördelen vid användning av sekundärdata är även att 

mer tid kan läggas på analys, där det kan analyseras vad som händer ifall ytterligare variabler i 

materialet dras bort eller läggs till (Bryman & Bell 2013, ss. 327-328; Saunders et al. 2007). Att 

tolka orsaksriktningen bland studiens variabler är inte alltid lätt och kan skapa problem med den 

interna validiteten (Bryman & Bell 2013, s. 62). En orealiserad värdeförändring kan bero på ett 

flertal olika anledningar som inte är kopplade till marknadspriset, och reliabiliteten till det 

inhämtade datamaterialet kan ifrågasättas (c.f. Bryman & Bell 2013, s. 167). Problemet 

beaktades genom att kontrollera för variabler som i tidigare studier visat sig förklara 

orealiserade värdeförändringar vid värdering till verkligt värde. Av de bolag som hade ett brutet 

räkenskapsår, studerades den årsredovisning vars period till övervägande del infallit under ett av 

de studerade åren. I samtliga tre fall där detta inträffade har därför delar av efterkommande år 

även tagits med.  
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Till den kvalitativa datainsamlingen utfördes sju enskilda semistrukturerade intervjuer, där 

respondenterna fick diskutera fram sina svar. Valet att inte genomföra ostrukturerade intervjuer 

motiveras av att tanken var att få förhållandevis konkreta svar och inte tillåta intervjudeltagarna 

sväva iväg för fritt i sina svar (Bryman & Bell 2013, s. 475). Semistrukturerade intervjuer är 

mer flexibla (Bryman & Bell 2013, s. 476), men minskar samtidigt reliabiliteten. Ett alternativ 

hade varit att genomföra längre djupintervjuer, men i och med att intervjuerna till största del 

användes som komplement till den kvantitativa datainsamlingens resultat, kunde relativt få och 

konkreta intervjufrågor konstrueras och därigenom blev intervjutiden kortare. Innan intervjuerna 

utfördes hade vi telefonkontakt med respektive bolag så att den mest lämpade kandidaten skulle 

bli tillgänglig att besvara intervjufrågorna. Eftersom bolagen är av olika storlek medförde det 

naturligt att deltagarna besitter olika grad erfarenhet och position i bolagen. Denna begränsning 

skedde dock medvetet, då det ansågs vara viktigare att få så utförliga svar som möjligt. I och 

med att bolagen själva utnämnde vem som var mest kunnig inom ämnet att besvara 

intervjufrågorna skapades risken att en mindre lämpad kandidat valdes på grund av dess 

tillgänglighet snarare än erfarenhet. Denna risk ansågs dock vara försumbar då en viss typ av 

erfarenhet var nödvändig för att kunna besvara frågorna från uppföljningsintervjun, vilket i 

annat fall hade uppmärksammats under intervjuns gång. För att ge respondenterna möjlighet att 

förbereda sina svar och för att minska intervjuernas tidsåtgång mailades en intervjuguide ut till 

respondenterna ett par dagar i förväg (Appendix 7). Att skapa en intervjuguide ansågs stärka 

reliabiliteten inför framtida studier. Intervjuerna genomfördes via telefon, vilket innebar att 

eventuella kroppsspråk gick förlorat (Jacobsen 1993). Olika personer är också mer eller mindre 

bekväma med att föra en dialog per telefon (Jacobsen 1993). Att genomföra långa intervjuer är 

inte heller bra att göra per telefon (Bryman & Bell 2013, s. 495), men sågs inte som något större 

problem då intervjuerna endast varade i cirka 10-15 minuter. Att träffa deltagarna i verkligheten 

hade kunnat resultera i tydligare svar men valdes bort på grund av tidsbrist och för att intervjuer 

med respondenter från endast en specifik ort inte var av intresse. För att minimera en eventuell 

intervjuareffekt lades fokus på att hålla ett neutralt tonfall och inte ställa ledande frågor 

(Christensen et al. 2010). Svaren antecknades under intervjuerna, men för att lättare kunna 

upprätthålla en dialog med respondenterna spelades även samtalen in efter godkännande 

(Bryman & Bell 2013, s. 484; Christensen et al. 2010). Inspelningarna medförde även fördelen 

att specifika citat kunde användas till analysen. Inspelningarna har därefter transkriberats för att 

en bättre överskådlighet i materialet skulle skapas (Dalen 2015) och anteckningarna blev 

därmed mer detaljrika.  
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5.4 Urval 

 

 

Figur 5.1- Urvalsprocessen i dess olika steg inklusive antalet bolag från respektive grupp.  

 

Studien utgick ifrån en population på 17 959 bolag. Därefter sorterades två urvalsgrupper ifrån 

populationen fram; en för noterade och en för onoterade bolag. Vid urvalet av onoterade bolag 

genomfördes ett icke-sannolikhetsurval, där en minimigräns på 50 MSEK i omsättning sattes, 

vilket genom databasen Retriever Business gav oss ett urval på 808 bolag. Det innebar att vissa 

bolag hade större chans att komma med i urvalet än andra (Bryman & Bell 2013, s. 190). 

Gränsen sattes för att öka jämförbarheten i studien, där en lägre gräns antas kunna ge 

missvisande värdeförändringar i värderingen mellan år, och eftersom antalet större bolag med 

en omsättning över 500 MSEK var för få. Ett alternativ hade varit att välja en given omsättning 

mellan 50 och 500 MSEK, men detta var inte möjligt att sortera för i den databas som fanns till 

förfogande, och skulle dessutom lett till färre observationer i studien. Valet gjordes då det är 

viktigt att urvalet var så representativt som möjligt, så att resultaten inte blev unika för just den 

specifika grupp som analyserades (c.f. Bryman & Bell 2013, s. 177). Ett alternativ till att 

använda ett resultatmått som avgränsning, är att använda någon form av balansmått. Då 

databasen Retriever Business inte kan tillhandahålla denna information, i kombination med brist 

på resurser att använda andra databaser, valdes detta bort. I linje med Hellquist och Brännström 

(2009) sattes en gräns för hur stor andel av omsättningen som måste karaktäriseras av 

fastighetsverksamhet, där studiens gräns sattes på 50 %. Med andra ord rensades bolag bort som 

var innehavare av fastigheter för uthyrning som bisyssla eller som inte redovisade till verkligt 

värde, för att öka jämförbarheten mellan bolagen i studien. De onoterade bolagen som valdes 

hade den högsta möjliga plats i dess koncernhierarki, utan att förlora kravet att minst 50 % av 
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omsättningen ska komma ifrån fastighetsverksamhet. Hade bolaget i fråga en koncernmoder 

som var noterat rensades dotterbolaget bort ifrån urvalet. En jämförelse hade annars gått 

förlorad eftersom det noterade bolaget enligt IAS-standarder måste upplysa om verkligt värde, 

till skillnad från de onoterade som gör det frivilligt och incitamenten som styr redovisningen 

antas variera mellan grupperna. Av de 808 onoterade bolag som hade en omsättning på över 50 

MSEK har data från 57 bolag använts i studien och resterande fallit bort, då bolagen inte angett 

verkligt värde på fastighetsbeståndet i sådan grad att det var mätbart i studien. Även de 

onoterade bolag som frivilligt under perioden redovisade enligt IFRS granskades. Av det totala 

urvalet på 57 onoterade bolag redovisade 11 bolag någon gång under den undersökta perioden 

frivilligt enligt IFRS. Mängden onoterade bolag som frivilligt valde att tillämpa IFRS under 

perioden var begränsat, men var ändå viktiga att innefatta i studien då de kunde ge en indikation 

på om det var skillnader i regelverk, eller om bolaget är noterat eller onoterat som påverkat 

värderingen till verkligt värde. Bland urvalsgruppen för de onoterade bolagen ingår både 

kommunalt eller statligt ägda och privatägda bolag. Av de onoterade bolagen är 35 av 57 

kommunalt eller statligt ägda. Kommunala bolag ska normalt sett inte bedriva verksamhet med 

vinstsyfte (Collin et al. 2009), dock är kommunala fastighetsbolag ett undantag från detta (SFS 

2010:879 1 kap. 2§). Därmed antogs inte deras redovisning särskiljas från övriga onoterade 

bolag, varpå de kunde inkluderas i urvalet.  

  

Totalt antal noterade bolag var i studien 22 stycken. Av de noterade bolagen som återfinns i 

urvalet var ett kriterium att varje bolag hade varit noterat på Stockholmsbörsen under 

tidsperioden för vår undersökning, det vill säga någon gång under åren 2006, 2009 eller 2012. 

Om ett noterat bolag hade en koncernmoder som var noterat men som inte uppfyllde kravet på 

att fastighetsverksamheten skall generera minst 50 % av omsättningen så har det noterade 

dotterbolag som uppfyller kraven istället tagits med i urvalet. Antalet noterade bolag som 

uppfyllde ovanstående kriterier var i studien 17 stycken, och därmed föll fem stycken bolag 

bort. 

 

Tanken med den kompletterande kvalitativa datainsamlingen var att skapa en ökad förståelse i 

studien och se om svaren skiljde sig åt beroende på om bolaget var noterat eller inte, samt vilket 

regelverk de följde under undersökningsperioden. Därför utfördes intervjuer med representanter 

från sju olika bolag. Ett stratifierat slumpmässigt urval genomfördes, där bolagen delades upp i 

olika stratum efter karaktärsdrag, och valdes därefter slumpmässigt fram (c.f. Bryman & Bell 

2013, s. 195). Ett alternativ hade varit att frångå kriterierna och slumpmässigt välja respondenter 

bland studiens samtliga bolag. Det ansågs dock inte tillföra lika mycket till studiens resultat som 

ett stratifierat urval. Risken hade i sådana fall varit att endast bolag från ett stratum hade 

slumpats fram, och en jämförelse hade inte kunnat ske. Tre av de sju intervjuerna skedde med 
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respondenter ifrån noterade bolag, som tillämpade IAS 40, och tre intervjuer utfördes med 

respondenter ifrån onoterade bolag som tillämpade RR 24. Ett av de tre onoterade bolag var 

statligt/kommunalt ägda. Ytterligare en intervju med en respondent från ett onoterat bolag 

slumpades fram, varpå de hänvisade oss till bolagets externa värderare som tidigare varit 

anställd och ansvarig för internvärderingarna på bolaget. Tre bolag valde att avstå ifrån en 

intervju, där orsaken som angavs av de möjliga respondenterna antingen var tidsbrist eller brist 

på tillräckliga kunskaper inom ämnet för att besvara studiens kompletterande frågor.  

5.5 Etiska aspekter 

Största delen av studiens datainsamling har sitt ursprung i bolags årsredovisningar därför går det 

att diskutera om informationskravet existerar. I och med att informationen finns offentligt 

tillgänglig för allmänheten att ta del av, ansågs informationskravet inte behöva uppfyllas för att 

uppnå god etisk forskningssed. Årsredovisningar behöver inte delges till allmänheten via 

exempelvis bolagets hemsida, men är offentliga uppgifter, varpå samtyckeskravet inte heller 

ansågs utgöra något problem för studien. I kvantitativa studier identifieras oftast inte enskilda 

objekt, vilket även gör datamaterialet mer anonym (Bryman & Bell 2013, s. 146). För att beakta 

konfidentialitetskravet, anonymiserades bolagsuppgifterna i texten (Vetenskapsrådet 2002), 

varför vi i texten valt att inte peka på något enskilt bolags årsredovisning. 

Konfidentialitetskravet medförde inga större konsekvenser för vår studie, då resultaten från de 

enskilda bolagen jämfördes på en aggregerad nivå snarare än på bolagsnivå. 

 

Innan utförandet av intervjuerna kontaktades deltagarna, där en beskrivning om 

undersökningens syfte och frivilligheten att deltaga informerades för att uppfylla 

informationskravet (Vetenskapsrådet 2002). Upplevde deltagaren att en fråga medförde obehag 

eller inte ville att svaren skulle spelas in kunde denne välja att avstå ifrån bägge delar. 

Deltagarna fick dessutom chansen att läsa igenom transkriberingen av intervjun innan den 

lämnades in för bedömning och fick därmed ytterligare en chans att justera eller förtydliga sina 

svar och därigenom uppnåddes samtycke. Konfidentialitetskravet uppnåddes genom att svaren 

från intervjuerna behandlades konfidentiellt och att position, såväl som bolagets namn inte 

utlämnats (Vetenskapsrådet 2002). Dock nämns det i studien om bolaget är noterat eller inte, 

samt vilket regelverk de följer, vilket även klargjordes med samtliga respondenter. 

Nyttjandekravet uppfylldes i och med att det insamlade datamaterialet från både den 

kvantitativa och den kvalitativa undersökningen endast använts till studiens ändamål och 

utomstående har inte kunnat ta del av materialet i efterhand (Bryman & Bell 2013, s. 137).  
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5.6 Operationalisering 

 

Tabell 5.1- Sammanställning av studiens variabler. 

 

 

 

  

Förväntat 

samband

Värdeförändring Orealiserad värdeförändring / Totala tillgångars ingående 

värde.

1. List_Status +/- Dummyvariabel (0,1) där 1 representerar noterade bolag, 

0 annars.

2. Upp_Ner +/- Dummyvariabel (0,1) där 1 representerar en orealiserad 

värdestegring, 0 annars.

3. Ext_Int +/- Dummyvariabel (0,1) där 1 representerar 

förekomsten av externvärdering, 0 annars.

4. Bolagsstorlek - Naturlig logaritmen av totala tillgångars ingående värde.

5. Konjunktur +/- Dummyvariabel (0,1) där 1 representerar en finansiell 

uppgång enligt Konjunkturinstitutet, 0 annars.

6. Fastighetsindex +/- Procentuell värdeökning för totala fastigheter enligt 

IPD- Fastighetsindex för de tre analyserade åren.

7. Skuldsättning +/- Totala skulders ingående värde/Totala tillgångars

ingående värde.

8. Stat_Kommun +/- Dummyvariabel (0,1) där 1 representerar statligt- eller 

kommunalägda bolag, 0 annars.

9. Fri_IFRS +/- Dummyvariabel (0,1) där 1 representerar bolag som 

frivilligt under perioden redovisade enligt IFRS, 0 annars.

10. År_2006 + Dummyvariabel (0,1) där 1 representerar observationer

från år 2006, 0 annars.

11. År_2009 - Dummyvariabel (0,1) där 1 representerar observationer

från år 2009, 0 annars.

12. Värdef_Fasti +/- Värdeförändring - Fastighetsindex.

Variabelnamn Beskrivning
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5.6.1 Beroende variabel 

Värdeförändringen som sker mellan år vid värdering till verkligt värde mäts som den 

orealiserade och estimerade förändringen i värdet av de totala fastighetstillgångarna. När bolag 

väljer att redovisa uppgifter om verkligt värde är denna förändring mellan åren angiven i not i 

de finansiella rapporterna, alternativt i förvaltningsberättelsen. För att göra variabeln jämförbar 

mellan bolag av olika storlek operationaliseras detta mått som: Orealiserad 

värdeförändring/Totala tillgångars ingående värde. Måttet är designat i likhet med tidigare 

studier inom fältet (e.g. Broberg et al. 2011; Dietrich et al. 2001; Yamamoto 2014). I de fall den 

orealiserade förändringen mellan år inte är angivet, men upplysning om ett marknadsvärde är 

angivet, jämförs förändringen mellan två års marknadsvärden mot förvaltningsfastigheternas 

ackumulerade utgående anskaffningsvärden. Detta för att rensa bort eventuella inköp och 

försäljningar som skett under det gångna året, samtidigt som redovisningsmässiga 

värdeförändringar undviks, så som av-, upp- och nedskrivningar.  

 

5.6.2 Oberoende variabler 

List_Status variabeln mäts som en dummyvariabel, där 1 representerar de bolag som under den 

aktuella perioden var noterade på Stockholmsbörsen och 0 representerar de onoterade bolagen, i 

linje med tidigare studier (e.g. Arnedo, Lizzarraga & Sanchez 2007; Ball & Shivakumar 2005; 

Burgstahler et al. 2006; Givoly et al. 2010; Peek et al. 2010; Taplin, Yuan & Brown 2014). De 

två grupperna klassificeras som dikotoma variabler, då det enbart finns två naturliga kategorier 

som studien ämnar jämföra. 

 

Upp_Ner är en dummyvariabel, där 1 representerar en orealiserad värdestegring av 

fastighetsbeståndet och 0 representerar en oförändrad värdering eller en nedvärdering. Variabeln 

operationaliseras på detta sätt för att kunna belysa ifall storleken på de orealiserade 

värdeförändringarna mellan år skiljer sig åt vid upp- respektive nedvärdering. Genom sin 

dummy-kodning fångas såväl upp- som nedvärderingar in, där resultatet visar hur de förhåller 

sig relativt varandra.  Ett alternativ hade att i likhet med tidigare studier (e.g. Broberg et al. 

2011) studera mängden bonus kopplat till resultatet, samt granska VD-skiften. I brist på denna 

information i datamaterialet, samt tidsbrist att inhämta dessa uppgifter enskilt, är denna form av 

granskning dock inte möjlig i vår studie. Då fokus i studien är att förklara ett fenomen, snarare 

än att testa de bakomliggande teoriernas förklaringsgrad ses detta inte som någon större förlust i 

datamaterialet.  

 

Ext_Int variabeln mäts som en dummyvariabel, precis som i andra studier (e.g. Iatridis 2011; 

Kim & Yi 2006; Nellessen & Zuelch 2011; Song 2014; Yamamoto 2014), där 1 representerar 



30 

när fastighetsportföljen blir värderad av en extern part och 0 annars. Om bolaget värderar sina 

tillgångar med hjälp av externa värderare är detta vanligtvis angivet i not. I de fall där uppgiften 

inte är angiven eller när det uttryckligen skrivs om internvärdering, antas externvärdering inte 

förekomma. Ett alternativ hade varit att ta fram den procentuella siffran på hur mycket 

externvärdering bolagen tillämpat i förhållande till fastighetsbeståndet, men då det inte alltid 

anges valdes alternativet bort. 

  

5.6.3 Kontrollvariabler 

Bolagsstorlek är något som tidigare visat sig påverka graden av informationsasymmetri 

(Diamond & Verrecchia 1991). Större bolag antas kunna dra störst nytta av en lägre 

informationsasymmetri, vilket reducerar ett bolags kapitalkostnader (Diamond & Verrecchia 

1991). Storlek är även viktigt att kontrollera eftersom storleken på bolag kan påverka mängden 

press bolag utsätts för, där större bolag med mer politiskt inflytande i högre grad blir granskade 

av allmänheten (Broberg et al. 2011). Genom att förmedla mer information till sina intressenter 

minskas den politiska press som större bolag utsätts för (Watts & Zimmerman 1978). Eftersom 

storlek kan få betydelse för redovisningen måste variabeln bolagsstorlek beaktas. Inom den 

svenska finansiella rapporteringen har storlek vanligtvis definierats som totala tillgångar, årlig 

omsättning eller antal aktieägare (Cooke 1989). Tidigare studier inom området har däremot 

använt sig av den naturliga logaritmen av totala tillgångar före omvärdering varpå även denna 

studie utgår ifrån detta mått (e.g. Brown et al. 1992; Cameran, Campa & Pettinicchio 2014; 

Cotter & Richardson 2002; Fargher & Zhang 2014; Hope et al. 2012; Hope et al. 2013; Kim & 

Yi 2006; Kouki 2015; Quagli & Avallone 2010; Taplin et al. 2014; Yao et al. 2015). Att mäta 

variabeln Bolagsstorlek med ett tillgångsmått ansågs mest lämpligt då studiens 

undersökningsobjekt är tillgångsintensiva bolag, där omsättning såväl som antal aktieägare inte 

ansågs ha en lika nära koppling till de studerade bolagen. 

 

Konjunktur och svängningar i ekonomin är viktiga att belysa vid en analys av förändringen vid 

värdering till verkligt värde, då de kan påverka kvaliteten i värderingen och dess granskning 

(Bratten, Gaynor, McDaniel, Montague & Sierra 2013) och speciellt när värderingen sker enligt 

den tredje värderingsprincipen, mark-to-model (Kjaer 2008). Risken för subjektiva antaganden 

ökar om priserna på marknaden drastiskt faller och bolag kan börja hävda att nedgången endast 

är tillfällig och därför inte anpassar sig efter rådande marknadssituation (ibid). Denna studie 

granskar en väldigt volatil tidsperiod för att tydligare se stora orealiserade värdeförändringar 

och genom att använda konjunktur som kontrollvariabel anses en mer korrekt bild av 

marknadsförhållandens påverkan på bolags värdering till verkligt värde åskådliggöras. 

Konjunktur mäts som en dummyvariabel där 1 motsvarar en uppgång i Sveriges BNP och 0 en 
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nedgång eller en oförändrad situation, i linje med tidigare studier (e.g. Jenkins, Kane & Velury 

2009; Leuz, Nanda & Wysocki 2003). Ett alternativ hade varit att mäta de årliga förändringarna 

i börskurs som dummyvariabler (c.f. Hellquist & Brännström 2009), men eftersom studien även 

innefattar onoterade bolag är det inte att anse som lämpligt. Genom att skapa en dummyvariabel 

för konjunktur belyses hur ett positivt respektive ett negativt konjunkturläge påverkar de 

orealiserade värdeförändringarna mellan år. Det fångar därmed in den relativa skillnaden i 

värderingen mellan olika makroekonomiska lägen.    

 

Fastighetsindex är ett annat mått som används för att kontrollera marknadssituationen. 

Omvärderingar av tillgångar som värderas till verkligt värde korrelerade i Aboody et al. (1999) 

studie inte med marknadsutvecklingen på de underliggande tillgångarna, då de orealiserade 

värdeförändringarna även kan bero på bolagsspecifika faktorer. För att undersöka om variabeln 

kan ha påverkan i en svensk kontext tas den med i studien. Variabeln mäts som den årliga 

procentuella utvecklingen i IPD- Svenskt fastighetsindex. 

 

Skuldsättning har i tidigare studier visat vara kopplat till val av redovisning (c.f. Broberg et al. 

2011). Ett bolag kan manipulativt försöka styra sin redovisning åt ett visst håll när redovisning 

sker till verkligt värde, och dessa incitament har visat sig vara störst hos bolag med en hög 

skuldsättning (Kim & Yi 2006). Elliot och Shaw (1988) kunde i sin studie också visa att bolag 

med en hög skuldsättningsgrad till i större utsträckning gör nedskrivningar som minskar 

resultatet. Det finns dock studier som motsatsvis pekar på att bolag med en låg 

skuldsättningsgrad kommer välja de redovisningsmetoder som ökar intäkterna mest 

(Gopalakrishnan 1994), vilket skapar större värdeförändringar i de finansiella rapporterna. För 

att kontrollera för de effekter i värderingen som kan uppstå på grund av skillnader i 

skuldsättning är variabeln med som en kontrollvariabel i studien och mäts i linje med tidigare 

studier som: Totala skulders ingående värde/Totala tillgångars ingående värde (e.g. Cotter et al. 

1998; Dechow et al. 2010; Dietrich et al. 2001; Givoly et al. 2010; Hope et al. 2012; Hope et al. 

2013; Kim & Yi 2006; Muller & Riedl 2002; Nellessen & Zuelch 2011; Peek et al. 2010; 

Quagli & Avallone 2010; Taplin et al. 2014; Yao et al. 2015). 

 

Statligt eller Kommunalägda aktiebolag (Stat_Kommun) har inte alltid samma incitament i 

redovisningen som de privata bolagen, även om bostadsbolag som tidigare nämnt kan vara ett 

undantag (c.f. Collin et al. 2009). Avsaknaden av samma ekonomiska incitament antas kunna 

leda till en större grad av försiktighet och en mer konservativ redovisning relativt de privata 

bolagen. Å andra sidan kan politiker med inflytande i verksamheten fokusera på att göra de val 

som leder till att de lättare blir omvalda (Laswad, Fisher & Oyelere 2005). Statligt ägda bolag 

har dessutom i tidigare studier visat sig inneha en signifikant lägre transparens än de privata 
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bolagen (Bushman, Piotroski & Smith 2004), vilket antas öka möjligheten att manipulera 

redovisningen. De kommunala bolagen utsätts även för olika typer av institutionell press (Collin 

et al. 2009), bland annat genom den politiska risken, som anses vara högre i Sverige än i många 

andra länder i och med den betydande storleken på den svenska offentliga sektorn (Cooke 

1989). Det finns även de som menar att bolag i den offentliga sektorn skall vara i framkant och 

kanske rent av förebild för samhället i stort (c.f. Birney, Clarkson, Madden, Porritt & Tuxworth 

2010). Det kan liknas med en tvingande isomorfism i och med de formella eller informella krav 

som sätts på dessa organisationer. Eftersom kommunalt ägda bolag kan ha andra incitament till 

att redovisa på ett visst sätt än de privata bolagen, är det en variabel som måste kontrolleras för 

att få fram ett mer korrekt resultat. Den institutionella press de utsätts för borde i studien leda 

till mindre orealiserade värdeförändringar, samtidigt som politiker som strävar att bli omvalda 

och brist på externvärdering kan motivera bolagen till att göra större orealiserade 

värdeförändringar. Variabeln Stat_Kommun mäts som en dummyvariabel där 1 representerar de 

kommunalt eller statligt ägda bolagen och 0 annars.  

 

Frivillig IFRS (Fri_IFRS) redovisning som vissa onoterade bolag valt att tillämpa antas enligt 

Cameran et al. (2014) ha gjort detta för att kunna utnyttja den ökade flexibiliteten i 

redovisningsval som regelverket medför. De såg även indikationer på att mängden 

redovisningsmanipulation hade ökat efter införandet (ibid), vilket i vår studie skulle leda till 

större värdeförändringar vid värderingen till verkligt värde. Van Tendeloo och Vanstraelen 

(2005) kunde däremot inte påvisa några skillnader vad gällde redovisningsmanipulation vid 

jämförelse mellan de som tvingas och de som frivilligt tillämpar IFRS, varpå frågor om 

frivillighetens påverkan kvarstår. Eftersom forskningsfältet i dagsläget är spritt väljer vi att 

inkludera variabeln för att undersöka dess effekt vid värderingen till verkligt värde. Variabeln 

mäts som en dummy-variabel, där 1 representerar de bolag som frivilligt under tidsperioden valt 

att tillämpa IFRS, och 0 annars. 

 

År_2006 utesluter eventuella variationer mellan år och fångar endast upp de årliga effekterna. 

Variabeln operationaliseras som dummy-variabler för åren 2006, 2009 och 2012 (c.f. Broberg et 

al. 2011), där år 2012 agerar som referensår då det ses som ett förhållandevis neutralt år. 

Variabeln kodas som 1 om observationen härstammar från 2006, annars 0.  

  

År_2009 utesluter eventuella variationer mellan år och fångar endast upp de årliga effekterna. 

Den operationaliseras som en dummyvariabel där 2012 agerar som referensår. Variabeln kodas 

som 1 om observationen härstammar från 2009, annars 0.    
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Värdef_Fasti är en sammanslagning av den beroende variabeln Värdeförändring minus den 

oberoende variabeln Fastighetsindex. Variabeln är kontinuerligt kodad och visar hur de 

orealiserade värdeförändringarna har ändrats relativt index. Ett positivt värde innebär att de 

orealiserade värdeförändringarna på uppsidan varit större än fastighetsindex, alternativt mindre 

negativ än fastighetsindex på nedsidan. Ett negativt värde innebär det motsatta förhållandet.  
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6. Analys  

I denna del presenteras och analyseras studiens resultat i olika avsnitt som vi fått fram med 

hjälp av statistikprogrammet SPSS. I det första avsnittet redovisar vi den deskriptiva statistiken 

för att sedan i avsnitt två redogöra för eventuella korrelationer i en korrelationsmatris. Avsnitt 

tre behandlar resultaten ifrån olika regressionsmodeller och slutligen i avsnitt fyra presenteras 

kompletterande analyser som under studiens gång genomförts.  

 

Studiens observationer härstammar från 74 olika svenska fastighetsbolag och tre år, vilket 

skapade 222 möjliga observationer. Eftersom vissa bolag i studien saknade värden för enskilda 

år minskades antalet observationer något ifrån ursprungliga 222 till 199. Av dessa 199 

observationer rensades totalt 10 extremvärden bort i de fall då den orealiserade 

värdeförändringen var mer än cirka +/- 20 % för ett enskilt år. Resultatet ansågs vid dessa fall 

bli för avvikande och modellen blev inte normalfördelad när dessa värden inkluderades. Antalet 

observationer efter exkludering av extremvärden var 189 stycken, vilket gäller för samtliga 

modeller i kommande avsnitt om inte annat anges. Genomgående används signifikansnivåerna 

0,1 %, 1 % och 5 %, och även 10 % -nivån har beaktats som svag signifikans. I nedanstående 

avsnitt åskådliggörs studiens variabler med en deskriptiv analys för att skapa en ökad förståelse 

till studiens datamaterial. 
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Variabler n = 189

Beroende variabel

Värdeförändring  -  Medelvärde / Standardavvikelse 2,90% / 6,71%

Min / Max -15,92% / 21,72%

Oberoende variabler

1. List_Status

Noterad (1)   44 (23,3%)

Onoterad (0) 145 (76,7%)

2. Upp_Ner

Positiv orealiserad värdeförändring (1) 126 (66,7%)

Oförändrad eller negativ orealiserad värdeförändring (0)   63 (33,3%)

3. Ext_Int

Externvärdering (1) 142 (75,1%)

Internvärdering (0)   47 (24,9%)

Kontrollvariabler

4. Bolagsstorlek - Medelvärde MSEK (LN) / Standardavvikelse LN 3590 MSEK (22,03) / (1,42)

Min MSEK (LN) / Max MSEK (LN) 122 MSEK (18,26) / 88646 MSEK (25,21)

5. Konjunktur

Positiv konjunktur (1) 124 (65,6%)

Oförändrad eller negativ konjunktur (0) 65 (34,4%)

6. Fastighetsindex - Medelvärde / Standardavvikelse 2,29% / 5,80%

Min / Max -3,8% / 10,5%

7. Skuldsättning  - Medelvärde / Standardavvikelse 69,40% / 18,17%

Min / Max 0,08 % / 97,61%

8. Stat_Kommun

Statligt eller kommunalt ägt (1) 91 (48,15%)

Privatägt (0) 98 (51,85%)

9. Fri_IFRS

Frivillig tillämpning av IFRS (1) 23 (12,17%)

Tvångstillämpning av IFRS alt. annat regelverk (0) 166 (87,83%)

10. År_2006

År 2006 (1) 57 (30,16%)

Annat år (0) 132 (69,84%)

11. År_2009

År 2009 (1) 65 (34,39%)

Annat år (0) 123 (65,61%)

12. Värdef_Fasti - Medelvärde/Standardavvikelse       0,62% / 0,48%

Min/Max  -0,26 % / 22%

6.1 Univariat Analys 

Tabell 6.1- Deskriptiv statistik. 
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Vid en första anblick på den deskriptiva statistiken i tabellen ovan går det att utläsa att den 

orealiserade medelvärdeförändringen i datamaterialet är 2,9 % per år. Dock sticker såväl 

standardavvikelsen som minimum- och maximumvärdena ut. Den största negativa orealiserade 

värdeförändringen som fanns kvar efter rensning av extremvärden var -15.92 % och den största 

orealiserade uppvärderingen var närmare 22 %. Av de totala observationerna härstammar drygt 

23 % från noterade bolag, och resterande från onoterade. Vidare uppvisade 126 av de 189 

observationerna ifrån de tre åren en positiv, orealiserad värdeförändring på fastighetsbestånden, 

relativt föregående år och resterande 63 observationer var av negativ karaktär. 

  

Den deskriptiva statistiken visar att en övervägande del av bolagen tillämpar externvärdering, 

där tre fjärdedelar av observationerna i någon utsträckning får fastighetsbeståndet granskat av 

utomstående värderingsmän. Vad gäller storlek varierar den logaritmerade balansomslutningen 

med värden på mellan cirka 18 - 25 (motsvarande 122 MSEK till 88646 MSEK), där 

medelvärdet är 22 (3590 MSEK) och standardavvikelsen är 1,42. Av de totala observationerna 

på 189 tillhör 124 observationer ett år med positiv konjunktur, vilket kan jämföras med 126 

observationer där en uppvärdering har skett. Variabeln fastighetsindex har i studien enbart 

antagit tre värden, beroende på det analyserade årets orealiserade värdeförändring, och är av 

denna anledning något svårtolkad. Det som kan konstateras är att under de tre analyserade åren 

2006, 2009 och 2012 har den orealiserade värdeförändringen på fastigheter varit positiv, men 

med stora svängningar mellan åren. Utvecklingen på fastighetsindexet var som högst 10,5 % för 

ett enskilt år och som minst -3,8 %, med en medelförändring på 2,29 % och en 

standardavvikelse på 5,8 %. För kontrollvariabeln skuldsättning är skillnaderna stora bland 

observationerna, där minsta uppmätta skuldsättning är under 1 % och där den högsta uppmäter 

dryga 97 %. Skuldsättningssnittet ligger dock på cirka 69 % med en standardavvikelse på cirka 

18 %. 

  

Närmare hälften av studiens observationer härstammar från kommunalt eller statligt ägda bolag, 

vilket inte är förvånande, då kommunala och statliga bostadsbolag står för en betydande del av 

den svenska bostadsmarknaden (SABO 2016). Totalt uppmättes 23 observationer ifrån bolag 

som frivilligt tillämpat IFRS, vilket motsvarar knappa 16 % av de onoterade bolagens 145 

observationer. Antalet observationer mellan åren varierar, där 57 mätpunkter härstammar från 

2006, 65 från 2009 och resterande 67 kommer från 2012. De orealiserade värdeförändringarna 

relativt index har ett medelvärde på 0,62 % och en standardavvikelse på 0,48 %. Det innebär att 

i snitt ökade de orealiserade värdeförändringarna med lite mer än en halv procent mer än 

fastighetindex per år. 
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6.2 Bivariat Analys 

 
Tabell 6.2- Spearmans korrelationsmatris. 

 

Ovan presenteras Spearmans korrelationsmatris som visar hur variabler korrelerar med 

varandra. Spearmans korrelationsmatris valdes då majoriteten av studiens variabler är 

kategoriska och detta test bättre fångar upp korrelationen mellan dessa (c.f. Djurfeldt & 

Barmark 2009) Testet ger indikationer på att variablerna Upp_Ner, Konjunktur, 

Fastighetsindex, År_2006 och Värdef_Fasti är positivt korrelerade mot den beroende variabeln 

Värdeförändring på en 0,001-signifikansnivå. Även variabeln År_2009 påvisar ett starkt 

samband på 0,001-signifikansnivå med den beroende variabeln, vilket i testet har en negativ 

riktning. De två oberoende variablerna, List_Status och Ext_Int, visar inget signifikant samband 

med den beroende variabeln och har en negativ respektive positiv riktning. Resterande 

kontrollvariabler Bolagsstorlek, Skuldsättning, Stat_Kommun och Fri_IFRS påvisar inte heller 

något signifikant samband med den beroende variabeln utifrån korrelationsmatrisen. 

  

Korrelationsmatrisen kan även visa indikationer på multikollinearitetsproblem mellan 

modellens oberoende variabler, där en korrelationskoefficient på över 0,8 tyder på att det kan 

finnas problem att få statistisk signifikans och regressionsmodellen förklaringskraft sjunker 

(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010). Bland annat går det att utläsa ifrån 

korrelationskoefficienterna att kontrollvariabler År_2006 och År_2009 korrelerar med antingen 

Konjunktur eller Fastighetsindex och visar ett värde mellan 0,8-1,0. Variablerna är för likartade 

och mäter i stor utsträckning samma fenomen och variablerna År_2006 och År_2009 

exkluderades av den anledningen i modellerna. Variablerna Fastighetsindex och Konjunktur har 

en nära koppling till marknadsutvecklingen, till skillnad mot År_2006 och År_2009, som endast 
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var kodade efter det år observationen härstammade från, vilket inte ansågs vara lika relevant för 

studiens ändamål. Även Fastighetsindex och Konjunktur uppvisade en problematisk korrelation 

på 0,873, vilket granskas ytterligare längre fram i analysen. Mellan övriga kontrollvariabler 

finns det inget som signalerar denna problematik. Det närmaste en korrelation som kan skådas 

bland övriga oberoende variabler var på -0,531 mellan Stat_Kommun och List_Status, vilket inte 

ansågs utgöra något problem. 

  

För att säkerställa att det inte kvarstod några problem med multikollinearitet bland de oberoende 

variablerna i modellen granskades även variablernas VIF-värden, där den kritiska nivån sattes 

på 2,5 (c.f. Djurfeldt et al. 2010). I en modell där År_2006 och År_2009 exkluderats och 

Konjunktur och Fastighetsindex behållits påvisar Konjunktur ett VIF-värde på 2,534 och 

Fastighetsindex ett värde på 2,458 (Appendix 1). Detta indikerar att multikollinearitet råder och 

Konjunktur valdes av denna anledning att exkluderas. Modellens förklaringsgrad faller 

marginellt ifrån 0,535 när båda variablerna tas med, till 0,532, men sågs som en nödvändighet 

för att få VIF-värdena på en acceptabel nivå. Den justerade förklaringsgraden förblir dock 

densamma. Anledningen till att Konjunktur exkluderas och inte Fastighetsindex förklaras av att 

modellen får en högre justerad förklaringsgrad samt att Fastighetsindex antas ha en närmare 

koppling då den endast mäter den underliggande fastighetsmarknaden. I övrigt varierade VIF-

värdena på mellan 1,1- 1,9 och medförde därmed inte något problem. 
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6.3 Multivariat Analys 

Tabell 6.3- Multivariat OLS-regression – Modell 1 och 2. 

 

Tabell 6.4- Multivariat OLS-regression – Modell 3 och 4. 
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Vid granskning av datamaterialet i en multivariat OLS-analys påvisade ett antal variabler 

signifikans i varierande grad. Två av dessa variabler: Upp_Ner och Fastighetsindex kan i viss 

grad antas inverka på varandra, även om inget problematiskt samband i korrelationsmatrisen 

uppvisades. Utvecklingen i Fastighetsindex kan antas påverka den orealiserade 

värdeförändringen mellan år, vilket i sin tur påverkar variabeln Upp_Ner. Av denna anledning 

delades materialet upp i fyra modeller, en modell där både Upp_Ner och Fastighetsindex ingår 

(Modell 1), samt en modell där variabeln Fastighetsindex har exkluderats (Modell 2). Den tredje 

modellen har den beroende variabeln Värdeförändring och kontrollvariabeln Fastighetsindex 

satts samman till variabeln Värdf_Fasti. Detta för att skapa en ökad förståelse kring hur den 

orealiserade värdeförändringen mellan år förhåller sig till det svenska fastighetsindexet. 

Variabelna Upp_Ner och Fastighetsindex kan precis som tidigare nämnt antas påverka varandra, 

varpå modell 4 skapades, där Upp_Ner exkluderats.  Genomgående bör den fjärde modellen 

dock beaktas med försiktighet, då den inte uppfyller kravet om normalfördelning, med ett 

Kolmogorov-Smirnov resultat på p = 0,000. Samtliga fyra modeller är uppbyggda efter rensning 

av extremvärden, eftersom modellerna innan rensning inte uppfyllde kraven för 

normalfördelning enligt Kolmogorov-Smirnov testet.  I appendix 6 går det att utläsa resultaten 

för modell 1 inklusive extremvärden, som då inte uppfyllde antagandet om normalfördelning. 

Ursprungligen skapades modell 1, men valdes därefter utifrån ovanstående resonemang att 

kompletteras med modell 2, 3 och 4 för att öka förståelsen till studiens datamaterial. 

 

Modell 1 ger en justerad förklaringsgrad på 51,1 % och kan jämföras med 46,4 % som uppnås i 

modell 2, där Fastighetsindex plockats bort. I den tredje modellen, där istället Värdef_Fasti 

inkluderats uppnåddes den höga justerade förklaringsgraden på 61,1 %, vilket dock skall tolkas 

med försiktighet. Den sammanslagna variabeln som återfinns i modellen bygger på den 

beroende variabeln, vilket naturligt ökar förklaringsgraden. Detsamma gäller för modell 4 som 

uppvisade en justerad förklaringsgrad på 40 %. Den stora skillnaden i den justerade 

förklaringsgraden påvisar att Upp_Ner är en mycket betydande variabel för resultaten.  

  

Variabeln List_Status förblev icke-signifikant i samtliga multipla modeller och hade samma 

negativa riktning i betavärdet som i korrelationsmatrisen i såväl modell 1 som 2. Upp_Ner 

visade i likhet med korrelationsmatrisen ett signifikant positivt förhållande med den beroende 

variabeln, vilket innebär att värderingar till verkligt värde är signifikant större vid upp- än 

nedvärdering. Förhållandet är likvärdigt i både modell 1, 2 och 3 där variabeln ingår och uppnår 

i samtliga fall en signifikans på 0,001-nivå. Variabeln Ext_Int visar enligt resultatet på en 0,05-

signifikansnivå att de orealiserade värdeförändringarna vid värdering till verkligt värde ökar då 

externvärdering förekommer, och sambandet är samma i både modell 1 och modell 2. 

Riktningen på variabeln förblir densamma i modell 3 och 4, dock utan signifikans.  
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Av kontrollvariablerna är det endast Fastighetsindex som påvisar ett positivt och stark 

signifikant samband på 0,001-signifikansnivå med den beroende variabeln i modellen där 

variabeln ingår. I modell 1 är variabelns effekt i hög grad påverkande, där betavärdet indikerar 

att det är den variabeln som påverkar mest. Bolagsstorlek visade på svaga negativa lutningar i 

samtliga modeller. Endast i modell 4 blev variabeln signifikant på en 0,10-nivå. Resultaten i den 

fjärde modellen bör dock beaktas med försiktighet, i och med att den inte uppfyller kraven för 

normalfördelning. Bolagens Skuldsättning har en positiv inverkan på Värdeförändring, men 

dock utan signifikanta resultat i såväl modell 1,2 som 3. I den fjärde modellen fick variabeln en 

negativ lutning, men även då ett icke signifikant resultat. Stat_Kommun och Fri_IFRS visade 

inga signifikanta resultat i regressionsmodellerna, och variablernas lutning varierar mellan de 

fyra modellerna. I modell 3 och 4 går det att utläsa att den sammanslagna variabeln, 

Värdef_Fasti, fick ett positivt och starkt korrelerande samband med den beroende variabeln på 

en 0,001-signifikansnivå. Det innebär att bolagen i studien, under den undersökta tidsperioden, 

signifikant ökade värdet på sina fastigheter mer än marknaden i sin helhet.  

 

6.4 Säkerställande av multivariat modell 

Ett antal tester genomfördes för att säkerställa kvaliteten i resultaten från de multipla 

regressionerna och för att se om modellerna uppfyller de krav som ställs på datamaterialet för 

att utföra OLS-regressioner. Den beroende variabeln, Värdeförändring, har genom enkla 

regressioner grafiskt kontrollerats mot samtliga oberoende variabler som genomgående använts 

i analysen. Det säkerställdes att linjära samband förelåg och eventuella felinmatningar och 

extremvärden uppmärksammades (Appendix 2).  

  

De ostandardiserade residualerna från modell 1 har granskats genom att plotta ett histogram 

(Appendix 3.1), vilket till synes indikerar att normalfördelning föreligger. Histogrammet visar 

dock på viss toppighet, vilket inte anses åstadkomma något problem då värdena på kurtosis är 

inom acceptabla nivåer (George & Mallery 2008). För att kontrollera att residualerna var 

normalfördelade samt oberoende av x-variablerna genomfördes även ett Kolmogorov-Smirnov-

test på samtliga modeller. Om det i testet råder ett signifikant förhållande går det inte att 

uppskatta värdet på den beroende variabeln (Djurfeldt & Barmark 2009). Resultatet påvisade 

ingen signifikans (p = 0,2) i varken modell 1, 2 eller 3, vilket innebär att normalfördelning kan 

antas, dock inte i modell 4.  
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För att granska om det förekommer problem med heteroskedasticitet i datamaterialet illustreras 

de standardiserade väntevärdena från modell 1 mot residualernas fördelning i den multipla 

regressionsmodellen (Appendix 4.1). Majoriteten av studiens variabler är kategoriska vilket 

leder till att formen på grafen blir något snedvriden och utan större möjlighet att justera, men 

vid granskningen av samtliga enkla regressioner kunde ingen indikation på problem skådas. Det 

skapades även en plot över studiens kontinuerliga variablers standardiserade väntevärden mot 

residualernas fördelning och då kunde ingen heteroskedasticitet skådas (Appendix 4.2).  

  

Ett Durbin-Watson test genomfördes för att undersöka en eventuell autokorrelation mellan de 

oberoende variablerna och resultatet går att utläsa i de multipla regressionmodellerna i kapitel 

6.3. Det är vid en tvärsnittsdesign inte lika troligt att värdena för ett år är beroende av värdet 

från föregående år (Djurfeldt & Barmark 2009), men eftersom studien granskar den orealiserade 

värdeförändringen för tre år genom poolad data är det viktigt att dessa inte innehåller några 

trender eller kvardröjande effekter som påverkar varandra. Durbin Watson-testet visade ett 

resultat på 2,086 i modell 1 vilket tyder på att ingen genomgående trend föreligger, då värdet 

bör ligga mellan 1 och 3 (c.f. Djurfeldt & Barmark 2009). Även de resterande multipla 

modellerna påvisade resultat inom vad som anses acceptabelt. 

  

6.5 Kompletterande Analyser 

För att skapa en större förståelse för datamaterialet och få möjlighet att belysa eventuella 

skillnader som finns mellan de tre observerade åren delades materialet även upp efter respektive 

period (Appendix 5). Vid analys över de tre enskilda åren, efter extremvärden exkluderats, 

användes modell 2. Modell 1, där Fastighetsindex ingår blev inte tillämplig eftersom variabeln 

automatiskt exkluderades i de multipla regressionerna. Detta då variabeln endast kan anta ett 

givet värde per år och av denna anledning inte bidrar till ökad förståelse. Modell 3 och 4, där 

Värdef_Fasti ingår blev inte heller tillämplig och variabeln exkluderades automatiskt i 

regressionerna. Vidare bör resultaten från de tre tvärsnitten granskas med försiktighet i och med 

att antalet observationer per år är begränsat.  

  

I linje med modell 1, 2 och 3 där alla tre åren inkluderats, visar samtliga tre årsmodeller ett 

positivt förhållande mellan Upp_Ner och den beroende variabeln på en 0,001-signifikansnivå. 

Ext_Int som var positivt signifikant på en 0,05-nivå i både modell 1 och 2, visade endast 

liknande resultat i modellen med observationer från 2006. Värt att uppmärksamma är att 

List_Status år 2006 uppvisade negativ signifikans på en 0,01-signifikansnivå, vilket skulle 

innebära att noterade bolag under året utförde mindre orealiserade värdeförändringar på 
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fastighetsbestånden än de onoterade. Resterande variabler varierar både i riktning och 

signifikans mellan de tre åren, där exempelvis Bolagsstorlek endast har ett negativt samband på 

en 0,1-signifikansnivå med den beroende variabeln år 2012 och påvisade då samma resultat som 

i modell 4. Slutligen är såväl Skuldsättning och Fri_IFRS negativt signifikanta på en 0,05-nivå, 

respektive 0,01-nivå år 2006, vilket inte uppvisas i något av de resterande analyserade åren. 

Modellernas förklaringsgrad varierar kraftigt mellan åren, och den multivariata analysen över 

2012 påvisar brister i normalfördelningen, med ett Kolmogorov-Smirnov på 0,045, varpå en 

djupare analys med enskilda år inte är att föredra givet studiens datamaterial. 

  

Rensning för extremvärden kan påverka såväl variablers riktning och signifikans och därför 

presenteras i appendix 6 resultatet från en modell med samma variabler som i modell 1 fast där 

samtliga 199 observationer är inkluderade. Denna modell uppfyllde inte kraven på 

normalfördelning och fick i Kolmogorov-Smirnov testet en signifikans på 0,000 och en rensning 

på extremvärden ansågs därför vara nödvändig. En av de stora skillnaderna är att modellen med 

samtliga observationer har en betydligt lägre justerad förklaringsgrad på 35,4 % jämfört med 

den rensade modellens 51,1%. Det som skiljer denna modell från modell 1 är att även 

Bolagsstorlek får ett stark negativt förhållande med den beroende variabeln på en 0,01-

signifikansnivå. Bolagsstorlek uppvisade även på signifikans i modell 4, men med ett svagare 

samband. Variabeln Ext_Int blev inte heller längre signifikant i den orensade modellen, så som i 

modell 3 och 4.  
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6.6 Hypotesprövning 

I avsnittet presenteras en kortfattad sammanställning av resultatet från den kvantitativa 

datainsamlingen, tillsammans med en prövning av studiens hypoteser. De siffror som är angivna 

inom parentes är resultatet från korrelationsmatrisen respektive den multipla regressionen från 

modell 1 som visar korrelationen med den beroende variabeln.  

 

Tabell 6.5- Sammanställning av hypotesprövning. 

 

6.6.1. Hypotes 1A och 1B: Värdeförändring beroende på noterad/onoterad  

Hypotes ett antar att storleken på de orealiserade värdeförändringarna vid en värdering till 

verkligt värde har ett samband med om bolaget är börsnoterat eller inte. Både en för- och en 

mothypotes byggdes upp då det finns teorier som stödjer båda argumenten. Varken den multipla 

regressionsmodellen (-0,008) eller korrelationsmatrisen (-0,023) visade på signifikanta 

samband, vilket inte heller de resterande multipla regressionsmodellerna gjorde, varpå både för- 

och mothypotesen förkastas. 

 

H1A: Den orealiserade värdeförändringen i verkligt värde är mindre Förkastas

           i noterade bolag än i onoterade bolag.

H1B: Den orealiserade värdeförändringen i verkligt värde är större Förkastas

           i noterade bolag än i onoterade bolag.

H2A: Den orealiserade värdeförändringen i verkligt värde är större Förkastas ej

          vid justeringar upp än ner.

H2B: Den orealiserade värdeförändringen i verkligt värde är större Förkastas

          vid justeringar ner än upp.

H3A: Den orealiserade värdeförändringen i verkligt värde är större Förkastas ej tills vidare

          när bolag tillämpar externvärdering.

H3B: Den orealiserade värdeförändringen i verkligt värde är mindre Förkastas

          när bolag tillämpar externvärdering.

Hypotes Resultat
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6.6.2. Hypotes 2A och 2B: Upp-/nedvärderingar av det verkliga värdet  

Hypotes två grundar sig på att uppvärderingar vid värdering till verkligt värde kommer att vara 

större än nedvärderingarna. Hypotes 2B var av motsatt riktning, då det finns teoretiska belägg 

för båda riktningarna. Den multipla regressionsmodellen (0,085) och korrelationsmatrisen 

(0,817) visade att det fanns ett positivt och starkt signifikant samband på en 0,001-

signifikansnivå med den beroende variabeln, det vill säga att uppvärderingarna var större än 

nedvärderingarna. Sambandet blev också signifikant i resterande modeller där variabeln ingick. 

Detta stödjer hypotes 2A och den kan därmed ej förkastas, vilket gör att mothypotesen 2B 

däremot kan förkastas.   

 

6.6.3. Hypotes 3A och 3B: Värdeförändring beroende av extern-/internvärdering 

Hypotes tre antar att den orealiserade värdeförändringen kommer att påverkas om bolagen valt 

att ta hjälp av externvärdering, där både en för- och en mothypotes byggdes 

upp.  Korrelationsmatrisen visade här inget signifikant samband (0,021), vilket däremot visades 

i den multipla regressionen, där ett positivt och signifikant samband rådde (0,020) på en 0,05-

signifikansnivå. I de resterande tre regressionsmodellerna uppvisade endast en modell positiv 

signifikans, varpå relationen till den beroende variabeln inte kan säkerställas. Det relativt starka 

sambandet indikerar att de orealiserade värdeförändringarna är större när bolagen väljer att ha 

en extern värdering, men kan inte bekräftas med säkerhet, varpå hypotes 3A ej förkastas tills 

vidare. Mothypotesen 3B kan däremot förkastas. 
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7. Uppföljningsintervjuer 

Nedan presenteras en sammanfattning av resultatet från uppföljningsintervjuerna. Kapitlet 

inleds med en beskrivelse av intervjudeltagarna och hur intervjuerna genomfördes och 

fortsätter sedan med en genomgång av respondenternas svar.  

 

 

Efter att ha genomfört en analys av studiens kvantitativa datamaterial valde vi att berika och 

fördjupa resultaten med uppföljningsintervjuer hos bolag som valt att använda sig av 

externvärdering och på så sätt öka resultatens reliabilitet. Tack vare uppföljningintervjuerna 

bildades en djupare förståelse till de kvantitativa resultaten som kan belysa aspekter så som 

varför bolag väljer att ta hjälp av externa värderare samt hur värderingsprocessen går till. För att 

få svar på dessa frågor intervjuades endast representanter ifrån bolag som tillämpar 

externvärdering. De bolag som endast valt att utföra en intern värdering av sina 

fastighetsbestånd antas vara kopplat till kostnadsbesparingar, varpå deras svar inte ansågs skapa 

en djupare förståelse för våra resultat. Många bolag som tillämpar en externvärdering genomför 

även interna värderingar, varpå frågor om skillnader och likheter kunde ställas, utan att 

inkludera representanter från bolag som endast har interna värderingar.   

 

En intervjuguide (Appendix 7) upprättades för att säkerställa att våra huvudfrågor besvarades 

(Christensen et al. 2010; Dalen 2015), men med möjligheten för deltagarna att utveckla sina 

svar (Justesen & Mik-Meyer 2011). Intervjuguider är mindre tidskrävande än en mer formell 

intervju, samtidigt som svaren blir så pass strukturerade att de i slutändan kan jämföras med 

varandra (Jacobsen 1993). Respondent 7 arbetar på ett värderingsinstitut men var tidigare 

ansvarig för interna värderingar på ett onoterat statligt bolag som frivilligt tillämpade IAS 40. 

Av denna anledning innehåller intervjuguiden ett par unika frågor utvalda till denne.  

 

Tabell 7.1- Sammanfattande karaktärsdrag för studiens sju intervjurespondenter.  
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7.1 Resultat 

Nedan presenteras resultatet av frågor och svar från de sju intervjuerna, som varade i cirka 10-

15 minuter. För att bevara anonymitet men samtidigt förstå vilken typ av bolagsform respektive 

bolag hade under undersökningsperioden kommer de att fortsättningsvis att benämnas enligt 

följande: 

 

Tabell 7.2- Sammanställning av respondenters svar.  

 

7.1.1 Externvärdering 

Fråga 1 - Vilken är den största anledningen till att ni valt att ta hjälp av externa värderare? 

 

Den största och mest förekommande anledningen att tillämpa externvärdering bland såväl 

noterade som onoterade bolags respondenter, är att det bidrar till en ökad säkerhet i värderingen 

och därigenom skapar en trygghet hos bolagets intressenter. Denna anledning återfinns 

Respondent 1 Respondent 2 Respondent 3 Respondent 4 Respondent 5 Respondent 6 Respondent 7

Frågor som berör alla bolag

Vilken är den största anledningen till att 

ni valt att ta hjälp av externa 

värderare?

Ökar säkerheten. 

Skapar trygghet för 

marknaden. 

Ökar säkerheten. Bolaget är 

en objektivitet gentemot 

aktieägare och analytiker.

Skapa jämförelse mellan 

den interna och externa 

värderingen.

Ökar säkerheten. Brist på 

intern kompetens. Är 

även en 

kostnadsbesparing.

Brist på intern kompetens. 

Krav från bank och för 

egen uppföljning.

Ökar säkerheten. Brist 

på intern kompetens.
Krav från ägarna. 

Finns det tillfällen då det finns ett större 

behov av externvärdering ?

Inte 

redovisningsmässigt. 

Kan vara krav ifrån 

bank vid en ny 

finansiering. 

Vid större projekt. På 

inaktiva marknader.
Nej. 

Vid större projekt och 

transaktioner.

Vid större projekt och vid 

en ny finansiering. 

Inför varje kvartal, mer 

djupgående vid Q2 och 

Q4. 

Vid större projekt och 

transaktioner.

Upplever ni press ifrån investerare eller 

andra intressenter att använda er av 

externvärdering? 

Ingen press, men 

banker sätter krav. 

Ingen press, men banker 

sätter krav. 
Nej. 

Direktiv från ägarna. 

Större press hos noterade 

bolag. 

Nej. Direktiv från ägarna. Krav från ägarna. 

Hur fastställs den avkastningsränta som 

används vid beräkning av 

fastighetsbestånden och av vem?

Huvudsakligen de 

externa värderare.

Externa värderare, med 

hjälp av ortprismetoden. 
Fastställs av bolaget.

Externa värderare, med 

hjälp av 

kassaflödesmetoden. 

Huvudsakligen de externa 

värderare. Egentligen 

marknaden som avgör.

Huvudsakligen de 

externa värderare. 

Samarbetas fram där vi 

som kommunicerar utåt 

har slutordet.  

Huvudsakligen de 

externa värderare. Vid 

intern värdering används 

Datscha eller egen 

erfarenhet. 

Våra resultat indikerar att företag med 

externvärdering gör större orealiserade 

värdeförändringar än de som endast har 

en intern värdering. Vad tror ni det 

beror på?

Utan krav på 

externvärdering blir inte 

efterlevnaden till 

verkligt värde lika stor.

Externa värderare vet mer 

om marknaden. Vid en 

intern värdering eftersträvas 

en jämnare utveckling över 

tid. 

Externa värderare tar ut 

svängningarna mer. Vid en 

intern värdering 

eftersträvas en jämnare 

utveckling över tid. 

Externa värderare vet 

mer om marknaden. Vid 

en intern värdering 

eftersträvas en jämnare 

utveckling över tid. 

Externa värderare vet mer 

om marknaden.Vid en 

intern värdering 

eftersträvas en jämnare 

utveckling över tid. 

Externa värderare vet 

mer om marknaden. 

Interna värderare är 

mer försiktiga. 

Externa värderare vet 

mer om marknaden. 

Externa värderare tar ut 

svängningarna mer. 

Interna värderare kan 

överskatta sina egna 

tillgångar. 

Våra resultat visar även att 

uppvärderingar var större än 

nedvärderingarna under vår 

undersökningsperiod. Vad tror ni det 

kan bero på?

En uppåtgående 

marknad. En het 

transaktionsmarknad.

En uppåtgående marknad. 

Sämre avkastning på 

alternativa tillgångar.

En uppåtgående marknad. 

En uppåtgående 

marknad. Sämre 

avkastning på alternativa 

tillgångar. 

För bolag med 

internvärdering (även 

extern) tar en 

värdenedgång längre tid 

att slå igenom än en 

värdeuppgång. 

En uppåtgående 

marknad. Betraktar inte 

sjunkande värden i 

samma utsträckning 

som ökande. 

En uppåtgående 

marknad. Betraktar inte 

sjunkande värden i 

samma utsträckning som 

ökande. 

Utvalda frågor till respondent 7

Varför valde ni under vår 

undersökningsperiod att frivilligt 

tillämpa IFRS?

Krav från ägarna. 

Var redovisning till verkligt värde av 

förvaltningsfastigheter en avgörande 

faktor i övergången till IFRS?

Nej. 

Hur skiljer sig den interna värderingen 

ifrån den externa värderingen?

Interna värderingar är 

enklare dokumenterade. 

Externa värderare vet 

mer om marknaden.
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exempelvis i svaren från respondent 1, 2, 4, och 6. Respondent 1 från ett noterat bolag 

poängterade att externvärdering ger de finansiella rapporterna extra tyngd när en extern part har 

framfört sina åsikter om bolagets värdering. I koppling till detta beskrev respondent 3, som även 

denna är från ett noterat bolag, att de externa värderingarna kan användas som en jämförelse 

mot de interna värderingarna. Det som respondenterna 4, 5 och 6 från onoterade även 

poängterade är att det kan finnas brist på intern kompetens och att bolagen gör resursbesparingar 

genom att lägga värderingsprocessen på externt kunniga parter. Ytterligare dominerande 

anledningar till valet att tillämpa externvärdering av fastighetsbestånden är att krav från stora 

intressenter finns, så som i fallet med respondenterna 5 och 7 från onoterade bolag, där det är ett 

krav från bolagets bank respektive ägare.  

 

Fråga 2 - Finns det tillfällen då det finns ett större behov av externvärdering? 

 

I samtliga respondenters svar nämndes att det finns ett större behov av en externvärdering vid 

projekt, fastighetstransaktioner eller vid finansiering. Det syns därmed inga tydliga skillnader i 

svaren mellan respondenter från de noterade eller de onoterade bolagen. Respondent 1 från ett 

noterat bolag beskriver: 

 

“Alltså bankerna kan ju kräva att ska ni ta det här lånet så vill vi se en extern värdering och vi 

vill att någon annan tar reda på vad kåken är värd (...)” 

 

I de fall när det sker få transaktioner på en specifik ort kan det bli extra viktigt att ta hjälp av 

extern kompetens, respondent 2 från ett annat noterat bolag diskuterar: 

 

“Görs det då få försäljningar, så kan det vara svårt att sitta som en intern värderare och liksom 

veta vart marknaden är på väg. Då tror jag att de externa värderarna har liksom bättre 

information faktiskt. De jobbar ju med det varje dag, hundra procent.” 

 

Andra tillfällen där behovet av externvärdering ökar är enligt respondent 6, från ett statligt-

/kommunalägt bolag, inför hel- och halvårsrapporter. 

 

Fråga 3 - Upplever ni press ifrån investerare eller andra intressenter att använda er av 

externvärdering? 

 

Huruvida respondenterna upplever press att tillämpa externvärdering varierade, men sågs i regel 

inte som något vanligt förekommande bland varken de noterade eller de onoterade bolagen. 

Även om press inte upplevs menar respondent 1 och 2 från noterade bolag att det däremot är ett 
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krav från bankens håll. De påpekar dock att det är ett kriterium för lån, snarare än press. Press 

ifrån ägarna påvisades främst bland de onoterade bolagens representanter, vilket uttrycks i 

svaren från respondenterna 4, 6 och 7. Endast respondent 7 hade upplevt ett direkt krav från 

ägare att tillämpa externvärdering av fastighetsbeståndet, när denne tidigare arbetade med 

internvärdering på ett statligt-/kommunalägt bolag. Respondent 4 kommenterar dock följande: 

 

“(...) det förs inga diskussioner om att man skulle börja använda sig av intern värdering heller. 

Det är en given regel helt enkelt. Det är ingenting som någon motsätter sig(...)”  

 

Liknande svar återfanns hos respondent 6, från ett statligt-/kommunalägt bolag, som svarade att 

ägare och ledning tillsammans införde direktivet, då kompetensen att på ett tillförlitligt sätt 

värdera beståndet inte fanns inom bolaget. Vidare nämnde både noterade respektive onoterade 

respondent 3 och 5 att de inte utsätts för någon direkt press.  

 

Fråga 4 - Hur fastställs den avkastningsränta som används vid beräkning av 

fastighetsbestånden och av vem? 

 

Majoriteten av respondenterna från noterade och onoterade bolag poängterar att det är de 

externa värderarna som fastställer den avkastningsränta som används vid beräkningen av 

fastighetsbeståndets värde i de fall externa värderare anlitas. Flertalet respondenter menar dock 

att det är vanligt förekommande att en dialog förs med den externa värderaren innan 

avkastningskravet fastställs. Respondent 6 som arbetar på ett statligt-/kommunalägt bolag 

uttrycker det enligt följande: 

 

“Vi får lämna våra synpunkter, så det arbetas ju fram tillsammans. Sen är det ju klart att de 

externa värderarna måste kunna stå för det de säger, men vi får vara med och tycka till om allt 

(...)”  

 

Respondent 4 som arbetar på privatägt onoterat bolag trycker på vikten av att det sätts en 

korrekt avkastningsränta, eftersom den får en central roll för vad slutresultatet blir. De externa 

värderarna fastställer denna ränta genom att granska den riskfria räntan, 

marknadsförutsättningarna och fastigheternas förutsättningar. Därmed vore det märkligt om den 

interna värderingen är helt annorlunda. Slutligen är det de externa värderarna som ska bestämma 

avkastningsräntan, respondent 1 från noterat bolag diskuterar: 
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“(...) vi kan ju aldrig bestämma det åt värderarna. De har ju sin stolthet och sin etikett att tänka 

på liksom. De är ju ändå en extern part liksom, så de måste ju stå för sina åsikter för att vara 

trovärdiga mot andra intressenter (...).“ 

 

Endast respondent 3 från ett annat noterat bolag uttrycker att det är bolaget själva som 

bestämmer den räntan som används. Respondent 7 nämnde att det är lätt att bli lite hemmablind 

när en intern värdering genomförs och de själva bestämmer avkastningsräntan, något som ingen 

av de övriga respondenterna uttryckte sig om.  

 

 

7.1.2 Resultatdiskussion 

Fråga 5 - Våra resultat indikerar att företag med externvärdering gör större orealiserade 

värdeförändringar än de som endast har en intern värdering. Vad tror ni det beror på? 

 

Konsensus bland respondenter från både noterade och onoterade bolag är att externa värderare i 

de flesta fall besitter mer kunskap och därmed kan ta till sig marknaden fortare än de interna 

värderarna, och de av denna anledning kan utföra större orealiserade värdeförändringar mellan 

år. Majoriteten är också av åsikten att en intern värdering oftast genomförs med en ökad grad av 

försiktighet. Respondent 2, 4, 5, 6, 7 från både noterade och onoterade bolag tror att en 

förklarande anledning till detta kan vara att de interna värderarna inte sitter på lika mycket 

information och därmed inte vågar redovisa lika stora orealiserade värdeförändringar som de 

externa värderarna. En annan orsak, menar respondent 2, 3, 4, 5, är att bolag vid en intern 

värdering kan vilja eftersträva en jämnare utveckling över tid. Respondent 4 från privatägt 

onoterat bolag beskriver: 

 

“(...) vi fastighetsbolag tittar mycket på marknadsvärdet av fastigheterna och är det då att man 

har ett avkastningskrav som varierar från år till år och man gör en internvärdering kanske inte 

tar ut allt värde ett och samma år, utan spara lite att lägga till nästa år för att även nå målen 

det året.” 

 

Respondent 3 som arbetar på ett noterat bolag och som huvudsakligen använder interna 

värderingar går lite i samma linje och sade: 

 

“(...) vi som bara kör interna värderingar, vi kör lite lugnare för vi vill ha en utveckling över 

lite längre tid. Så jag tror inte att man tar fram hela övervärdet direkt.” 

 

Respondent 7 som arbetar på ett värderingsinstitut definierade fenomenet: 
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“Revisorerna brukar prata om att ”pysa” värden, så kallad successiv vinst.”  

 

Respondent 5 från onoterat, privat bolag menar i ett angränsande uttalande att det vid en 

internvärdering kan ta emot att göra större förändringar, och att de i sådana fall vill stärka upp 

sin värdering med hjälp av en utomstående part. Utifrån ovanstående diskussioner går det 

därmed inte att hitta några skiljaktigheter mellan de noterade och de onoterade bolagens 

respondenter. Ett motsatt argument förs fram av respondent 3 från noterat bolag som menar att 

interna värderingar är överlägset de externa och hävdar:  

 

”(...) vi har ju all information om våra fastigheter. All information som en extern värderare får 

till sig, den får de av oss”. 

 

Fråga 6 - Våra resultat visar även att uppvärderingar var större än nedvärderingarna under 

vår undersökningsperiod. Vad tror ni det kan bero på? 

 

Samtliga respondenter från såväl noterade som onoterade bolag poängterar på ett eller annat sätt 

att undersökningsperioden kan ha inverkan på resultaten kopplat till frågan, eftersom perioden 

till stor del reflekterar en uppgående fastighetsmarknad. Respondent 1 från noterat bolag 

summerar perioden som: 

 

“(...) gott om kapital att låna på finansieringsmarknaden, bankerna är villiga att låna ut och 

låna ut till rätt många låntagare, ja då går ju priserna upp.”  

 

Fastigheter har också oftast inneburit en bra avkastning, respondent 2 som även denne jobbar på 

noterat bolag diskuterar: 

 

“Jag tror också att, tittar du på alternativa tillgångsslag, de här stora, alltså våra 

pensionspengar och fonder och sånt, så har ju aktier och obligationer inte heller gått så bra, 

vilket har gjort att många har tittat på fastigheter som fortsätter att avkasta bra.” 

 

Såväl respondent 6 som 7 som arbetar på statligt-/kommunalägda bolag trycker även på att vissa 

bolag endast är intresserade av uppvärderingar och därigenom inte betraktar indikationer på 

sjunkande värden i samma utsträckning, då de kan vara svårare att ta till sig. Respondent 5 från 

onoterat bolag beskrev att de själva uppfattat att det tog lång tid för börsbolags värdenedgångar 

att slå igenom och diskuterar: 
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“Framförallt vad gäller nedvärderingar i nedåtgående marknad så ser man ganska tydligt att 

de bolag som gjort stor andel interna värderingar, där tar de längre tid för en värdenedgång att 

slå igenom. (…) eller den slog inte igenom lika mycket jämfört med de bolag som bara hade 

extern värdering.”  

 

7.1.3 Frågor till respondent 7 

Fråga 7 - Varför valde ni under vår undersökningsperiod att frivilligt tillämpa IFRS? 

 

Anledningen till att bolaget som respondent 7 tidigare arbetade på frivilligt valde att tillämpa 

IAS 40 istället för RR 24 var på grund av att det var ett krav från bolagets ägare, stat/kommun. 

Det vill säga av samma anledning som att bolaget valt att ta hjälp av externa värderare.  

 

Fråga 8 - Var redovisning till verkligt värde av förvaltningsfastigheter en avgörande faktor i 

övergången till IFRS? 

 

Även på denna fråga menar respondent 7 att det var ett krav från ägarna som gjorde att bolaget 

valde att börja redovisa enligt ett annat regelverk och redovisningen till verkligt värde hade 

ingen betydelse för övergången. 

 

Fråga 9 - Hur skiljer sig den interna värderingen ifrån den externa värderingen? 

 

Det som främst skiljer en intern värdering ifrån en extern är att den interna värderingen är 

mycket enklare dokumenterad, delvis på grund av att de inte sitter på lika mycket 

marknadsinformation som vid en externvärdering. Respondent 7 beskriver att i de båda fallen 

diskuteras värdena fram tillsammans med bolagets VD. Efter diskussion måste ibland värdena 

justeras åt något håll, men brukar sällan leda till någon dramatik utan sker genom ett samarbete 

tillsammans med ledning och de externa värderarna. Vidare menar respondenten att svårigheten 

med att vara en extern värderare är när samma bolag värderas under en längre period. Det är lätt 

att bli hemmablind och det är då viktigt att värderaren byts ut, så att nya ögon kan komma in 

och framföra sina synpunkter. 
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8. Slutsats & Diskussion 

I det åttonde och avslutande kapitlet kopplas studiens slutsatser samman ifrån både den 

kvantitativa och den kvalitativa undersökningen, till studiens syfte och problematisering. 

Avslutningsvis redogörs studiens bidrag och implikationer och därefter ges förslag till framtida 

forskning.  

 

Syftet med studien är att undersöka hur storleken på de orealiserade värdeförändringarna vid 

värdering till verkligt värde varierar beroende på upp- eller nedvärdering. Vidare är syftet att 

studera hur de orealiserade värdeförändringarna påverkas beroende på om bolaget är noterat 

eller inte, samt om bolaget tillämpar externvärdering. I studien har årsredovisningar från 74 

olika förvaltningsfastighetsbolag granskats under tidsperioderna 2006, 2009 och 2012. Därefter 

har sju uppföljningsintervjuer genomförts för att skapa ytterligare förståelse för studiens 

resultat. Utifrån detta har följande slutsatser utformats.  

 

8.1 Värdeförändring beroende på noterad/onoterad 

Kopplat till studiens första två hypoteser, om huruvida bolaget var noterat eller inte påverkade 

de orealiserade värdeförändringarna, visade sig inte ha något signifikant samband. Detta 

indikerar att en högre efterfrågan på högkvalitativ redovisning bland noterade bolag (Ball & 

Shivakumar 2005; Burgstahler et al. 2006; Hope et al. 2013), inte leder till mindre orealiserade 

värdeförändringar relativt de onoterade bolagen. Det spelar inte heller någon roll hur stor distans 

intressenterna har till bolaget, och redovisningsmanipulation kan inte antas förekomma i större 

utsträckning hos en viss typ av bolag, vilket går emot vad tidigare forskning inom fältet har 

visat på (e.g. Alipour et al. 2014; Arnedo et al. 2007; Burgstahler et al. 2006; Givoly et al. 2010; 

Hope et al. 2013; Kim & Yi 2006). Resultatet indikerar även att ett eventuellt uteblivande av 

information på grund av privata kanaler i onoterade bolag inte heller utgör något stort problem 

vad gäller värderingen av förvaltningsfastigheter till verkligt värde, i motsats till rådande 

argument från tidigare studier (e.g. Armstrong et al. 2010; Burgstahler et al. 2006). Resultaten 

kan med rådande argument ifrån positiv redovisningsteori och institutionell teori inte styrkas. 

Eftersom inga skillnader uppmättes går det inte att uttala sig om vilka av de två teorierna som 

bäst kan förklara fenomenet. Möjliga anledningar till varför resultaten i studien inte kunde 

bekräfta tidigare forskning kan vara att orealiserade värdeförändringar i fastighetsvärderingen, 

till skillnad från annan tillgångsvärdering, inte påverkas av om bolaget i fråga är noterat eller 

inte. En annan anledning som skulle kunna besvara att likartade resultat inte kunde uppmätas är 

att det kan finnas kontextuella skillnader mellan länder, och att befintlig teori inte är applicerbar 
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i en svensk miljö. Den negativa lutningen på variabeln List_Status indikerar att om något så gör 

de noterade bolagen mindre orealiserade värdeförändringar mellan år, men kan inte bekräftas 

med säkerhet, i och med att studien inte kunde påvisa några signifikanta skillnader mellan 

noterade och onoterade bolag. Lutningen skulle kunna betyda att de noterade bolagen, medvetet 

eller omedvetet, är mer konservativa i redovisningen (c.f. Givoly et al. 2010; Hope et al. 2013), 

vilket kan bero på både medveten utjämning eller ökad marknadsinsikt och kunskap. 

Anledningen till att vilja jämna ut värdering mellan år kan vara för att inte överraska investerare 

med för kraftiga värdeförändringar. Vid tolkning av lutningen bör beaktas att det är svårt att 

fastställa om någon av de två grupperna redovisar mer rättvisande, då värderingen av fastigheter 

är ytterst individuell.  

  

I den kompletterande analysen där undersökningsperiodens år jämfördes (Appendix 5) kunde ett 

negativt och starkt signifikant samband mellan List_Status och Värdeförändring år 2006 utläsas. 

Det innebär att för det enskilda året utförde de noterade bolagen mindre orealiserade 

värdeförändringar än de onoterade. Kopplas resultatet till positiv redovisningsteori ges 

indikationer på en mer utbredd redovisningsmanipulation bland de noterade bolagen genom 

exempelvis “Big bath” (c.f. Healy 1985; Jiang 2006; Kirschenheiter & Melumad 2002; Watts & 

Zimmerman 1986), eller annan form av resultatmanipulation för att jämna ut resultatet (c.f. 

Alipour 2014; Givoly et al. 2010; Kim & Yi 2006). Resultatet från det enskilda året är även i 

linje med argument från Broberg et al. (2011), som antar att tillgångsvärderingen kan justeras 

för att uppnå ett önskat värde på resultaträkningen. En anledning till varför skillnader skulle 

existera mellan de noterade och de onoterade bolagen, är då den formen av manipulation inte 

var möjligt för majoriteten av studiens onoterade bolag under undersökningsperioden, eftersom 

de var tvungna att redovisa till det historiska anskaffningsvärdet. En alternativ förklaring till 

resultaten kan vara att de noterade bolagen under året relativt de onoterade visade ökad grad av 

konservatism (c.f. Givoly 2010; Hope et al. 2013), vilket i så fall skulle kunna tala för en 

minskad grad av manipulation. Det är med andra ord oklart kring vilken anledning som föranlett 

skillnader i resultatet mellan de noterade och de onoterade bolagen. En möjlig anledning till 

varför skillnader enbart kunde uppmätas i modellen över år 2006 och inte i resterande modeller 

kan bero på att år 2006 var ett år med högkonjunktur. De noterade bolagen antas då lättare 

kunna justera värderingen för att uppnå jämnare resultat mellan år. De resterande två 

jämförelseåren kännetecknas snarare av en makroekonomisk nedgång eller stor osäkerhet, vilket 

skulle kunna tvinga även de noterade bolagen att förhålla sig mer till hur resterande bolag 

värderar sina fastigheter för att inte sticka ut för mycket. Om noterade bolag väljer att värdera 

sina tillgångar som andra bolag går det att dra en koppling till en härmande press från den 

institutionella teorin. Som tidigare nämnt kan ingen generalisering av dessa resultat ske, 

eftersom resultaten enbart är tillämpliga över delar av studiens undersökningsperiod.  
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I studien påvisades heller inga skillnader mellan de bolag som frivilligt tillämpade IFRS och 

resterande bolag. Den negativa lutningen på variabeln Fri_IFRS indikerar dock att de onoterade 

bolagen som redovisade enligt IFRS, i likhet med de noterade bolagen, gjorde mindre 

orealiserade värdeförändringar under perioden. Resultaten är dock som tidigare nämnt inte 

signifikanta, varpå en slutsats om fenomenet inte kan dras givet studiens empiriska material. 

Vad som däremot kan poängteras är att den ökade flexibiliteten och därigenom möjligheten till 

mer fördelaktig redovisning som IFRS medför (Cameran et al. 2014), inte verkar vara 

anledningen till den frivilliga tillämpningen av regelverket, vilket även styrks i svaren ifrån 

uppföljningsintervjuerna. Resultatet går snarare i linje med Van Tendeloo och Vanstraelen 

(2005) som inte heller kunde påvisa skillnader mellan frivillig och påtvingad tillämpning av 

regelverket. En möjlig anledning till icke-sambandet är det begränsade antalet observationer 

som härstammar från bolag som frivillig tillämpade IFRS och därigenom inte fick någon större 

slagkraft i studien. Det kunde inte heller uppmätas några skillnader mellan privat-, statligt- eller 

kommunalägda bolag i någon av regressionsmodellerna, vilket skulle betyda att redovisningen 

sker på lika villkor oavsett ägare.  

 

En förklarande anledningarna till varför det inte kunde uppmätas några signifikanta skillnader 

mellan de noterade och de onoterade bolagen kan vara då samtliga bolagen i den kvantitativa 

undersökningen är av större storlek och därigenom kan antas utsättas för likvärdig grad av press 

och därför redovisa på likartade sätt. En annan möjlig anledning till varför resultaten inte 

påvisade några skillnader mellan de två grupperna kan vara tack vare den betydande 

förekomsten av externvärdering, där drygt tre av fyra bolag i studien i någon utsträckning får 

extern hjälp vid värderingen. De externa värderarna antas normativt kunna sprida god 

värderingssed, samtidigt som många av de externa värderarna antas tillämpa samma 

värderingsprinciper oavsett om dess klient är noterat eller inte. Hade studien även innefattat fler 

onoterade bolag av mindre storlek hade resultaten kunnat bli annorlunda, då mindre bolag i 

regel antas utsättas för mindre press ifrån allmänheten (c.f. Ball & Shivakumar 2005; 

Burgstahler et al. 2006; Chen et al. 2011). Mindre bolag kan därigenom antas ha friare tyglar i 

redovisningen, samtidigt som externvärdering inte nödvändigtvis ses som ett lika stort krav från 

intressenterna till dessa bolag (Song et al. 2010).  

 

8.2 Upp-/nedvärderingar av det verkliga värdet 

Resultatet från den kvantitativa datainsamlingen stödjer hypotesen att positiva orealiserade 

värdeförändringar är större än de negativa, vilket även uppvisades i resultaten från de enskilda 
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åren (Appendix 5). Detta går i linje med teorin som beskriver hur bolag kan ha olika incitament 

till att redovisa ett så högt resultat som möjligt (e.g. Brown et al. 1992; Dechow et al. 2010; 

Kim & Yi 2006). Ett exempel är när värdeförändringen mellan år används som en mätvariabel 

vid utvärdering av ledningen (Christensen & Nikolaev 2013). Då skapas incitament att justera 

upp värdena vid tillgångsvärdering för att öka bonusunderlaget (Brown et al. 1992; Deegan & 

Underman 2011, s 280; Healy 1985; Mazza et al. 2011; Watts & Zimmerman 1978). Resultaten 

indikerar även att ”big bath” inte är en strategi som tillämpas i stor grad inom 

fastighetsbranschen. I sådana fall skulle det inneburit att bolagen hade försökt få ner resultaten 

under undersökningsperioden (c.f. Healy 1985) och variabeln skulle i så fall ha blivit negativt 

signifikant. Studier som tidigare utgått ifrån positiv redovisningsteori verkar därmed till i stor 

grad kunna förklara de incitament som leder till att större orealiserade värdeförändringar sker 

vid uppvärderingar. Eftersom det i dagsläget saknas studier inom fältet med stödjande argument 

från den institutionella teorin som går i linje med resultaten, går det inte att uttala sig om teorins 

förklaringsgrad i fenomenet.  

 

Denna studie granskar två år med ett positivt konjunkturläge, vilket påverkar studiens resultat, 

och kan därmed vara en stor förklarande anledning till varför uppvärderingarna var större än 

nedvärderingarna. Studiens konjunkturvariabel är vid en jämförelse snarlik mot antalet upp- 

respektive nedvärderingar, vilket skulle innebära att det är sannolikt kan antas att upp- och 

nedvärderingar till stor del beror på rådande marknadsförhållanden. Det går även att skåda 

utifrån variabeln Fastighetsindex som blev positivt signifikant i både modell 1. Dock visar 

lutningen att endast cirka 25 % av uppvärderingarna i modellen kan bero på marknadsmässiga 

förhållanden. Det går därför att diskutera om den resterande delen kan förklaras av att bolagen 

manipulativt redovisat en orealiserad värdeförändring för att gynna dem själva och bolaget. 

Kjaer (2008) förklarade delvis att en överoptimism kan skapas om en bonus eller utvärdering är 

kopplat till redovisningen och att bolagen då manipulativt börjar redovisa tillgångar som inte 

kan motiveras av rådande marknadsförhållanden. Studiens kompletterande variabel 

Värdef_Fasti, som förklarar hur de orealiserade värdeförändringarna förhåller sig relativt index, 

visade att bolagen under undersökningsperioden signifikant ökade värdet på sina fastigheter mer 

än marknaden i sin helhet. Bolagen i denna studie har därmed redovisat orealiserade 

värdeförändringar som de inte enbart kan försvara med den då rådande marknadssituationen, 

varpå tillförlitlighet till värderingen av förvaltningsfastigheter bör ifrågasättas.  

  

Att bolagen är högt skuldsatta medförde inte att de manipulativt justerade upp de orealiserade 

värdeförändringarna, vilket går emot befintlig teori (e.g. Brown et al. 2011; Kim & Yi 2006; 

Watts & Zimmerman 1990; Yamamoto 2008). Det kan delvis förklaras av att bolag i en sådan 

situation endast skulle skjuta fram problemen och skapa osunda förhållanden till sina 
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kreditgivare. Samtidigt har de flesta kreditgivare redan så pass bra uppfattning om sina kunder 

och marknaden dessa befinner sig på, att det inte hade varit möjligt för bolagen att kunna 

motivera tillgångsvärderingar som inte speglade marknadssituationen de befinner sig i. I 

studiens uppföljningsintervjuer framkom det att banker vanligtvis kräver att tillgångarna ska 

vara värderade av en utomstående och oberoende part, för att en finansiering ska beviljas. 

Eftersom bolagen vet att denna värdering kan komma att jämföras med den interna värderingen, 

kan det vara en förklarande orsak till varför högt skuldsatta bolag inte har möjlighet att 

manipulera redovisningen i en svensk kontext.  

 

Att uppvärderingarna under studiens undersökningsperiod var större än nedvärderingarna kan 

delvis förklaras med hjälp av svaren från ett noterat bolags representant i 

uppföljningsintervjuerna. Fastigheter har enligt denne relativt andra tillgångsslag fortsatt ge en 

bra avkastning under sämre tider. Många valde då att gå ifrån att investera i aktier och 

obligationer till att investera i fastigheter, något som motiverar att de orealiserade 

värdeförändringarna drastiskt ökade under undersökningsperioden.  

 

8.3 Värdeförändring beroende av extern-/internvärdering 

Två av de fyra multipla regressionsmodellerna visade att bolagen gör större orealiserade 

värdeförändringar när de använt sig av externa värderare än när de enbart förlitat sig på en 

intern värdering. Externa värderare brukar användas som ett medel för att skapa en säkrare 

redovisning och öka kvaliteten i de finansiella rapporterna (Yamamoto 2008). På så sätt kan en 

eventuell informationsasymmetri minskas som annars kan uppstå i bolag där separationen 

mellan ledningen och ägarna är stor (Deegan & Underman 2011, s 256; Jensen & Meckling 

1976; Muller & Riedl 2002; Yamamoto 2014). Att de externa värderarna skulle påverkas av 

bolagets ledning som Danbolt och Rees (2008) beskrev i sin studie är därmed inte särskilt troligt 

i en svensk kontext. Dessa argument indikerar att positiv redovisningsteori kan förklara hur de 

externa värderarna påverkar de orealiserade värdeförändringarna. Utifrån de kvalitativa 

intervjuerna påvisades att det vanligtvis förekommer en dialog mellan bolaget och de externa 

värderarna, men att det i slutändan ändå är de externa värderarna som sätter ett värde på 

fastighetsbestånden som de kan stå för, då de har ett rykte de måste leva upp till. Studiens 

resultat tyder även på att de inte tillämpar en lika konservativ värdering som de interna 

värderarna, vilket går emot teorin som tyder på att externa värderare är mer försiktiga för att 

reducera stämningsrisken (c.f. Cotter & Richardson 2002). En anledning till varför detta resultat 

uppmättes bland svenska bolag kan vara att stämningsrisken för de externa värderarna inte är 

lika stor i Sverige, vilket kan möjliggöra större orealiserade värdeförändringar i värderingen 
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mellan år. Ett annat alternativ är att de interna värderarna relativt sett är mer konservativa i 

Sverige än i Australien, där Cotter och Richardsons (2002) studie utfördes. 

 

Ett antal bolag i studien nämnde i sina finansiella rapporter att de fått fastigheterna bedömda av 

extern part, men redovisar trots detta endast sin interna värdering. Möjligtvis väljer dessa bolag 

att poängtera att en externvärdering har utförts för att skapa en större tillförlitlighet till de 

finansiella rapporterna. Det går däremot att spekulera i om den externa värderingen endast 

redovisas de gånger den externa parten har satt ett högre värde på förvaltningsfastigheterna än 

bolagen själva. Brown et al. (1992) påvisade i sin studie att den trygghet som en extern 

värdering ger, var viktig för bolag med en hög skuldsättning. I denna studie blev den 

kontrollvariabeln inte signifikant, vilket indikerar att bolag med mer osäkra ekonomiska 

förhållanden inte redovisar större orealiserade värdeförändringar. En externvärdering gör det 

möjligt för även högt skuldsatta bolag att få lån beviljade av banker. Svaren från 

uppföljningsintervjuerna indikerade att oavsett om banker har externvärdering som ett krav eller 

inte, blir det bestämda värdet på fastighetsbestånden mer trovärdiga, vilket borde öka bolagens 

kreditvärdighet. Bankernas krav på externvärdering kan liknas vid en tvingande institutionell 

press, vilket skulle kunna förklara varför en så stor andel av studiens granskade bolag 

tillämpade externvärdering.  

  

Den deskriptiva analysen visade att dryga 75 % av samtliga observationer i någon utsträckning 

använde sig av externvärdering. Det kan förklaras av att en relativ volatil period studeras, där 

det kan vara svårt att genomföra tillförlitliga marknadsmässiga värderingar. Att anlita externa 

värderare är en kostsam process och om denna studie även hade granskat mindre 

förvaltningsfastighetsbolag hade utslaget i den deskriptiva analysen möjligtvis inte blivit lika 

stor. Om en extern värdering tillämpas för att bolagen vet att det sker stora svängningar i 

ekonomin och de av denna anledning vill redovisa ett säkrare värde, eller om det beror på att 

bolagen inte besitter tillräckligt mycket kunskap går inte att veta med säkerhet. Svaren från 

intervjuerna påvisar däremot att externvärdering delvis används i fall när den interna 

kompetensen inte finns inom bolaget, vilket förmodligen till störst del omfattar de mindre 

förvaltningsfastighetsbolagen.  

 

En extern värdering kan bli till stor hjälp när objekt på en marknad av heterogen karaktär ska 

värderas (c.f. Lorentzon 2011). Att externa värderare bidrar till en ökad tillförlitlighet var en av 

de största anledningarna till varför de anlitas enligt majoriteten av respondenterna. Respondent 

3 hävdade däremot att bolagen bör ha mer kunskaper om sina fastigheter än en utomstående part 

och förstod inte varför så pass många bolag idag väljer att ta hjälp av externa värderare. En 

förklaring till denna åsikt hade kunnat vara att denna respondent arbetade på ett noterat bolag, 
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men de övriga respondenterna från de noterade bolagen som intervjuades förmedlade inga 

liknande synpunkter. Genomgående i uppföljningsintervjuerna kunde inga tydliga skillnader i 

svaren mellan respondenter från noterade eller onoterade bolagen finnas. De flesta av 

respondenterna som intervjuades var av uppfattningen att en intern värdering är mer försiktigt 

än en extern och att det kunde vara orsaken till varför några regressionsmodeller indikerade att 

bolag med externvärdering redovisade större orealiserade värdeförändringar. Från 

respondenternas svar framkom det även att denna försiktighet delvis kunde bero på att bolag vill 

se en jämnare utveckling över tid och väljer därmed att försöka successivt redovisa stora 

värdeförändringar över flera år. På så sätt redovisas inte hela övervärdet på en gång utan sparas 

till framtiden så att bolaget även kan nå uppsatta mål senare år, vilket även Dietrich et al. (2001) 

argumenterade för i sin studie.  

 

Då resultaten mellan de fyra multipla regressionsmodellerna var inkonsekventa, är det svårt att 

uttala sig om ifall de orealiserade värdeförändringarna ökar vid förekomsten av externvärdering 

eller inte. Resultaten kan dock både från en positiv redovisningsteori och institutionella teorin 

förklara att de orealiserade värdeförändringarna ökar vid tillämpning av externvärdering, varpå 

hypotesen tills vidare inte kan förkastas. 

 

8.4 Studiens bidrag och implikationer 

Studiens genomgående bidrag till forskningen är en ökad förståelse kring några av de faktorer 

som påverkar de orealiserade värdeförändringarna vid värdering till verkligt värde. En av 

studiens hypoteser var att det skulle finnas skillnader i de orealiserade värdeförändringarna vid 

värdering till verkligt värde mellan noterade och onoterade bolag, men detta gick inte att styrka 

utifrån studiens resultat. Att resultatet inte påvisar några skillnader mellan noterade och 

onoterade bolag bör dock ses som betryggande både ur ett samhälls- och investerarperspektiv, 

eftersom redovisningen inte signifikant skiljer sig åt beroende på bolagsform, storlek eller val 

av regelverk att tillämpa. Det resultaten snarare indikerar är att det inte är ett problem att ha 

flera regelverk parallellt, även om det finns olika teoretiska incitament som kunde ha resulterat i 

skillnader i redovisningen. Det studien bidragit med är en ökad jämförelse mellan redovisningen 

i noterade och onoterade bolag, en aspekt som annars ofta förbises, men som vi anser behöver 

belysas givet de olika incitament som kan styra redovisningen.   

 

Studiens resultat visar även att uppvärderingarna vid värdering till verkligt värde är signifikant 

större än nedvärderingarna, vilket talar för att redovisningen inte nödvändigtvis sker på lika 

villkor och möjligheten att vinkla tillgångsvärderingen finns. I den kvantitativa analysen går det 
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att skåda att bolagen redovisade större orealiserade värdeförändringar än marknaden i sin helhet. 

Skulle förhållandet mellan upp- och nedvärderingar stå sig under en längre period måste 

tillförlitligheten till värdering enligt verkligt värde ifrågasättas, då det indikerar att 

värdeökningar systematiskt redovisas, men värdeminskningar i stor grad undviks. Denna 

inkonsekvens inom redovisningen riskerar att erodera den rättvisande bilden, och möjligheterna 

till värdering enligt mark-to-model bör därför ytterligare granskas. En brist i materialet som 

dock måste beaktas vid analys, är att den studerade tidsperioden reflekterar år av stora 

makroekonomiska svängningar och enligt respondent 2 även skiften i resursallokeringar, vilket 

på ett naturligt sätt delvis skulle kunna förklara resultatet.  

 

Slutligen bidrar studien med en ökad insikt i de externa värderarnas inverkan på svensk 

redovisning, där resultaten pekar på att bolag som tillämpade externvärdering utförde större 

orealiserade värdeförändringar mellan år. Enligt en stor del av den kvalitativa undersökningens 

respondenter beror resultatet på att externa värderare besitter mer information om marknaden de 

verkar inom, vilket möjliggör större orealiserade värdeförändringar i värderingen mellan år. 

Vidare menar respondenterna att de interna värderarna ofta motsatsvis inte vill redovisa stora 

värdeförändringar i värderingen, för att åstadkomma jämnare resultat på sikt, vilket skapar en 

ökad skepticism kring om värderingen sker på lika villkor. Skulle värderingen skilja sig åt 

beroende på om den blir utförd av intern eller extern part blir det svårare för intressenter att göra 

välgrundade beslut och tillförlitligheten rubbas. Givet antagandet att externa värderare utför 

objektiva och mer välgrundade värderingar än de interna värderarna, skapas frågan om 

externvärdering borde bli ett krav vid värderingar enligt mark-to-model i Sverige, så som i 

andra länder (c.f. Dietrich et al. 2001).  

 

8.5 Förslag till framtida forskning 

Givet studiens slutsatser och implikationer finns ett antal aspekter som av tidsbrist inte kunde 

studeras vidare i denna uppsats. I och med att studien enbart inriktar sig på tre år kan en 

snedvriden bild av verkligheten porträtteras, och det är därmed av intresse att undersöka ifall 

studiens variabler under en längre undersökningsperiod skulle påvisa andra resultat. Om 

undersökningsperioden hade sträckt sig fram till idag hade man fått med aspekten kring om 

införandet av K3 har påverkat de orealiserade värdeförändringarna vid värdering av 

förvaltningsfastigheter. Detta då införandet av K3 medförde att även onoterade bolag måste 

ange verkligt värde i not (BFNAR 2012:1, p 16.4), och är därmed inte längre ett frivilligt val. 

En sådan studie hade ökat generaliserbarheten till dagens situation där regelverket har hunnit 

implementeras.  

 



63 

Vidare vore det av intresse att explorativt studera vilka andra variabler, än de som berörts i 

studien, som kan förklara den orealiserade värdeförändringen mellan år. Vilket skulle ge en 

ökad förståelse kring fler av de incitament som kan påverka objektiviteten och tillförlitligheten 

till redovisningen. En ökad medvetenhet om vilka fler faktorer som kan påverka de orealiserade 

värdeförändringarna kan för intressenterna spela en central roll vid exempelvis 

investeringsbeslut.  

 

Mark-to-model, som till synes har använts av samtliga bolag i studien, är en värderingsteknik 

som länge ifrågasatts för att ha låg tillförlitlighet och som kan leda till manipulation av 

redovisningen (Aboody et al. 1999; Fargher & Zhang 2014; Palea 2014; Ronen 2008). Det hade 

därför även varit intressant att kartlägga de tre huvudmetodernas förekomst inom svensk 

redovisning och jämföra om de orealiserade värdeförändringarna skiljer sig åt beroende på val 

av värderingsteknik. Resultatet hade kunnat visa huruvida en metod relativt de andra är mer 

tillförlitlig och om restriktioner om när och hur en viss värderingsteknik ska få tillämpas bör 

införas.  
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Appendix 1: Multipel regression- Modell inkl. Konjunktur 

 

  



 

Appendix 2: Matris över samtliga kontinuerliga variabler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Appendix 3.1: Normalfördelningshistogram (n=189) 

 

Appendix 3.2: Normalsannolikhetsplot: Observerad och förväntad 

fördelning av de standardiserade residualerna 

 



 

Appendix 4.1: Residualers fördelning mot regressionens väntevärden 

 

 

 



 

Appendix 4.2: Residualers fördelning mot regressionens väntevärden- 

Kontinuerliga variabler 

  



 

Appendix 5: Multivariat analys- Tvärsnitt enskilda år  

 

 

 

 

 

 

  



 

Appendix 6: Multivariat analys- Modell inkl. extremvärden 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Värdeförändring = α + β 1 List_status  + β 2 Upp_Ner + β 3 Ext_Int + β 4 Bolagsstorlek + 

                             β5 Fastighetsindex + β6 Skuldsättning + β7 Stat_Kommun + β8 Fri_IFRS +  ε

Modell - Samtliga observationer n = 199 

Variabel        B Standardavvikelse VIF

Konstant      0,270** 0,109 -

List_Status  0,001 0,019 1,805

Upp_Ner          0,105**** 0,014 1,192

Ext_Int  0,020 0,015 1,205

Bolagsstorlek       -0,014*** 0,005 1,369

Fastighetsindex        0,301*** 0,111 1,177

Skuldsättning -0,021 0,035 1,150

Stat_Kommun -0,023 0,015 1,492

Fri_IFRS  0,018 0,021 1,270

R
2 

/ Adj. R
2

0,380 / 0,354

F 14,568****

Durbin Watson 2,094

Kolmogorov- Smirnov sig. 0,000

*       Korrelationen är svagt signifikant på 0,10-nivån

**     Korrelationen är signifikant på 0,05-nivån

***   Korrelationen är signifikant på 0,01-nivån

**** Korrelationen är signifikant på 0,001-nivån



 

Appendix 7: Intervjuguide  

 

 

 

  

 

 


