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Abstract 
Title: IFRS 13 - A document study over the implementation impact on the interim financial 

statements in the real estate business 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Authors: Johannes Fritzin and Pia Siewert Svensson 

Supervisor: Bengt Bengtsson 

Date: 2014-01-08 

Background: It has for a long time been discussed how assets are to be valued and presented and 

several standards have been introduced over the years. With the introduction of IAS 40, companies 

had the opportunity to evaluate the investment properties at fair value. Critics have however been 

made against this valuation method and in the first of January 2013 IFRS 13 was introduced which 

among other things requires increased disclosures. 

Aim: Our purpose is to study and describe how well the companies in the real estate industry, who 

are required to comply with IFRS 13, lives up to the disclosure requirements in its interim reports in 

terms of the valuation of investment properties. We also want to highlight any differences and 

similarities between corporate disclosure quality and what these may be due. In addition, we intend 

to examine whether implementation has contributed to more information in the companies' interim 

reports. 

Method: The study is a document study of interim reports on companies in the real estate industry. 

In the study was a qualitative content analysis conducted of the interim reports based on the 

disclosure requirements of IFRS 13. 

Analysis and conclusions: We have analyzed fourteen different companies. Our conclusion is that 

there is big different between the companies how well they meet the requirements. Most of the 

fourteen companies are pretty bad or bad to follow the disclosure requirements. Above all, 

companies are bad about leaving precise input, but they are also poor at concrete specify the 

measurement level they actually use. The factors that seem most consistent with low fulfillment of 

disclosure requirements are wide distribution both geographically and by property type. So 

companies with investment properties at a few locations and within the same industry met the 

requirements better.  
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In terms of implementation, the survey shows that the information in most cases has increased over 

the past five years. However, only four companies increased their disclosures between 2012 and 

2013, when IFRS 13 were introduced. 

Suggestions for future research: Conduct the study again later when companies have had a little 

more time to take in IFRS 13 and see if it results in an improvement. And to get an even clearer 

causal link conduct the study on more companies, such as in Scandinavia. 

Contribution of the thesis: The study provides a picture of how well companies comply with the 

new standard, IFRS 13 and it also shows that so far the standard has not fully had the intended 

effect as intended. The study also provides a picture of what factors might underlie how well the 

requirements are met. For any users of IFRS 13 it also provides a clearer picture of what the 

disclosure requirements really means and how other companies are doing to meet the requirements. 

Keywords: IFRS 13, Fair value, the real estate, investment properties, disclosure requirements 
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Sammanfattning 

Titel: IFRS 13 - En dokumentstudie över implementeringens påverkan på delårsrapporter i 

fastighetsbranschen 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 

Författare: Johannes Fritzin och Pia Siewert Svensson 

Handledare: Bengt Bengtsson 

Datum: 2014-01-08 

Bakgrund: Det har länge diskuterats hur tillgångar ska värderas och redovisas och flera standarder 

har införts genom åren. I och med införandet av IAS 40 fick företagen möjlighet att värdera 

förvaltningsfastigheterna till verkligt värde. Kritik har dock riktats mot detta värderingssätt och 

förste januari 2013 infördes IFRS 13 som bland annat ställer krav på ökade upplysningar. 

Syfte: Vårt syfte är att studera och beskriva hur väl bolagen inom fastighetsbranschen, som är 

skyldiga att följa IFRS 13, lever upp till upplysningskraven i sina delårsrapporter vad det gäller 

värdering av förvaltningsfastigheter. Vi vill också belysa eventuella skillnader och likheter mellan 

företagens upplysningskvalité och vad dessa kan bero på. Därutöver tänker vi undersöka om 

implementeringen bidragit till mer information i företagens delårsrapporter. 

 

Metod: Studien är en dokumentstudie av delårsrapporter rörande företag i fastighetsbranschen. I 

studien utförs en kvalitativ innehållsanalys av delårsrapporterna med utgångspunkt från 

upplysningskraven i IFRS 13. 

Analys och slutsats: Vi har analyserat fjorton olika företag. Vår slutsats är att det skiljer sig mycket 

mellan företagen hur väl de uppfyller kraven. De flesta av de fjorton företagen är ganska dåliga eller 

dåliga på att följa upplysningskraven. Framförallt är företagen dåliga på att lämna precisa indata, 

men de är också dåliga på att konkret uppge vilken värderingsnivå de verkligen använder. De 

faktorer som verkar mest sammanhängande med lågt uppfyllande av upplysningskraven är stor 

spridning både geografiskt och vad gäller fastighetstyp. Så företag med förvaltningsfastigheter på 

ett fåtal orter och inom samma bransch uppfyllde kraven bättre. 

När det gäller implementeringen visar undersökningen att upplysningarna i de flesta fall har ökat 

under de senaste fem åren. Dock har bara fyra företag ökat sina upplysningar mellan 2012 och 2013 

då IFRS 13 infördes. 
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Förslag till fortsatt forskning: Genomföra studien igen längre fram när företagen har haft lite mer 

tid att ta till sig IFRS 13 och se om det medför en förbättring. Samt för att få ett ännu tydligare 

orsakssamband genomföra studien på fler företag, till exempel i hela Skandinavien. 

Uppsatsens bidrag: Studien ger en bild av hur väl företagen följer den nya standarden IFRS 13 och 

den visar också att än så länge så har standarden inte fullt ut haft den avsedda verkan som var tänkt. 

Studien ger också en bild av vilka faktorer som kan tänkas ligga bakom hur väl kraven uppfylls. För 

eventuella användare av IFRS 13 ges också en tydligare bild av vad upplysningskraven verkligen 

innebär och hur andra företag gör för att uppfylla kraven. 

Nyckelord: IFRS 13, verkligt värde, fastighetsbranschen, förvaltningsfastigheter, upplysningskrav
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1. Inledning 
Detta kapitel innehåller bakgrund, problematisering, syfte och till sist avgränsning. I bakgrund och 

problematisering beskriver vi ämnesområdet och varför det är viktigt att göra en studie av detta 

slag. Vi beskriver även vem som kan ha intresse av studien. Under syfte tydliggör vi vad vi tänkt 

undersöka. Till sist under avgränsning begränsar vi ämnesområdet. 

 

1.1 Bakgrund  
Tillgångar värderas och redovisas framförallt på två olika sätt, antingen till anskaffningsvärdet (med 

viss borträkning av avskrivningar) också kallat det historiska värdet eller till verkligt värde, vilket är 

det samma som marknadsvärdet (Bengtsson 2009).  

 

Vilket som är det ”rätta” sättet att redovisa tillgångar på har det diskuterats kring sedan i början av 

1900-talet (Bengtsson, 2009), och alla forskare är fortfarande inte överens. Så sent som år 2007 när 

den senaste finanskrisen drog igång blossade debatten upp igen, då vissa forskare och experter 

ansåg att värdering och redovisning till verkligt värde var en av orsakerna till krisen (Laux & Leuz, 

2009). 

 

Anledningarna till att det finns en debatt beror på att olika redovisningssätt får olika konsekvenser. 

Redovisning till anskaffningsvärde ses av många forskare och experter som en mer tillförlitlig och 

kontrollerbar redovisning jämfört med redovisning till verkligt värde (Herrman et al., 2006 & 

Penman 2007). Det verkliga värdet anses i sin tur mer relevant och aktuellt, vilket bland annat kan 

vara bra för investerare (Penman, 2007 & Laux & Leuz, 2009). 

 

Enligt Penman (2007), som sammanställt olika offentliga uttalande från standardsättare, analytiker 

och andra experter angående vilka fördelar de kunde se med att redovisa det verkliga värdet jämfört 

med anskaffningsvärdet eller det historiska värdet, beror det hela på vad som ska värderas. Om det 

finns ett tydligt exit-pris på marknaden blir balansräkningens egna kapital tydligare när man 

redovisar till verkligt värde. De nackdelar som han kom fram till var att det ofta är svårt att 

uppskatta det verkliga värdet då informationen mest bygger på gissningar. 

 

Även Landsman (2007) som studerat befintlig litteratur rörande kapitalmarknaden och nyttan av 

redovisning till verkligt värde påpekar att vissa finansiella tillgångar och skulder är svårare att 

uppskatta det verkliga värdet på än andra. Men han ser ändå att det är en fördel om alla finansiella 
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tillgångar och skulder redovisas till verkligt värde. Enligt honom blir den finansiella rapporteringen 

lättare om man gör lika i alla fall och slipper blanda olika modeller.  

 

Rapporteringen av verkligt värde ger även investerarna mer och bättre information än tidigare, även 

om all information kanske inte är helt pålitlig då det är svårt att uppskatta det verkliga värdet på 

olika tillgångar/skulder. Intressant nog så är inte Landsman (2007) övertygad om att bara för att 

IASB standarderna antas av fler länder så kommer relevansen och tillförlitligheten att öka vid 

redovisning av verkligt värde. Han skriver att det vore intressant att undersöka om skillnader finns 

mellan länderna. 

 

I syfte att harmonisera den finansiella information som bolag i Europa presenterar i sina 

redovisningar beslutade EU år 2002 att klubba igenom EG direktivet nr 1606/2002. Detta direktiv 

har beskrivits som IAS-revolutionen (International Accounting Standard), och innebär i praktiken 

att alla bolag som är noterade i Europa skall upprätta sina koncernredovisningar enligt de standarder 

som International accounting standard board (IASB) utfärdar från och med 1 januari 2005 (Esma, 

2013-09-27). 

 

IAS 39, 40 och 41 som i och med EG förordningen 2002 började gälla 1 januari 2005 gav företag 

möjlighet att värdera tillgångar och skulder i form av finansiella instrument, förvaltningsfastigheter 

samt jord- och skogsbruksverksamhet till verkligt värde istället för anskaffningsvärde (FAR 

Akademi 2013). 

 

Denna studie handlar om företag med förvaltningsfastigheter i Sverige och här visar tidigare studier 

av Bengtsson (2006) att företagen, 2005 när IAS 40 infördes, använde möjligheten att värderar 

förvaltningsfastigheterna till verklig värde. Den 1 januari 2013 infördes dock en ny standard IFRS 

13, som är tänkt att ta hand om den problematik som funnit vid värderingsfrågor gällande verkligt 

värde i de standarder som tillåter tillgångar värderas till verkligt värde (Bengtsson, 2013). Den 

största skillnaden i denna nya standard är att de ställer högre krav på upplysningar vid värdering av 

vissa typer av tillgångar. 

 

Efter ett fördjupningspass som Bo Nordlund, expert på frågor gällande redovisning och värdering 

av fastighetsföretag, höll på konferensen IFRS Symposium fick han i en intervju frågan om vilken 

frågeställning han upplevde som den viktigaste under konferensen. Svaret blev att en stor del av 

diskussionstiden ägnades åt vad IFRS 13 kommer att innebära vid värdering av fastighetsföretag 
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och vad det innebär att ytterligare värderingsinformation måste delges. Enligt Bo Nordlund kommer 

de som har förvaltningsfastigheter verkligen behöva se över sitt upplysningspaket i de finansiella 

rapporterna (Nordlund, 2013-11-29). 

 

1.2 Problematisering 
Som tidigare nämnts medförde EG förordningen 2002 att standarderna IAS 39, 40 och 41 började 

gälla 1 januari 2005. Dessa standarder ger företagen möjlighet att värdera tillgångar och skulder i 

form av finansiella instrument, förvaltningsfastigheter samt jord- och skogsbruksverksamhet till 

verkligt värde istället för anskaffningsvärde (FAR Akademi 2013). 

 

Utgångspunkten för värdering till verkligt värde är ett hierarkiskt system, en så kallad 

värderingstrappa, i tre steg eller nivåer baserat på hur lätt det är att värdera tillgången (Bengtsson 

2009). I fråga om förvaltningsfastigheter är det främst nivå 2 och nivå 3 som är intressanta. Enligt 

Bengtsson (2009) handlar dessa nivåer om situationer där man värderar en fastighet enligt 

ortsprismetoden (nivå 2) eller kassaflödesmodellen (nivå 3). 

 

Bengtsson (2009) menar att de svenska fastighetsbolagen alltför lättvindigt har valt att värdera sina 

fastigheter enligt kassaflödesmodellen. Han menar då att den tänkta huvudregeln, som är 

ortsprismetoden, har kommit i skymundan för undantagsregeln, kassaflödesmodellen. Detta 

missbruk har enligt Bengtsson (2009) skapat debatt i USA och FASB, där man alltså varit kritiska 

till överanvändandet av denna värderingsteknik. 

 

Som ett resultat av kritiken mot överanvändning av kassaflödesmodellen har IFRS 13 utarbetats och 

trädde i kraft den 1 januari 2013 och samlar alla värderingsfrågor kring verkligt värde under en och 

samma paragraf (Bengtsson 2013). Tanken med denna standard är enligt Bengtsson (2013) att man 

ska få bukt med det överanvändande som tidigare funnits av det tredje trappsteget och som lämnat 

utrymme för subjektiv redovisning. Även om IFRS 13 kräver en ökad användning av nivå 1 och 

nivå 2 är det fortfarande tillåtet för företagen att använda sig av den tredje nivån, men standarden 

ställer då krav på omfattande upplysningar angående värderingen (ibid.).  

 

Frågan är då om IFRS 13 verkligen lyckats lösa det problem som Bengtsson (2009) beskriver som 

ett överanvändande av undantagsregeln, det vill säga kassaflödesmodellen. Väljer företagen idag att 

hellre värdera sina tillgångar enligt huvudregeln ortsprismetoden? Om de inte gör detta, uppfyller 
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man de krav som ställs på tilläggsinformation i den nya standarden IFRS 13? Kvarstår den 

problematik med att redovisning till verkligt värde fortfarande är för okontrollerbar och subjektiv, 

så som till exempel Penman (2007) och Herrman, Saudagaran & Thomas (2006) beskriver det? 

 

Flera studier (Bengtsson, 2006; Street, Gray & Bryant, 1999; Street & Gray, 2002) visar på att 

företag är dåliga på att verkligen följa standarder fast de hävdar att de gör det. Därmed tycker vi det 

kan vara intressant både för de som sätter standarden och för de som måste följa den att få en 

uppfattning om hur olika företag inom fastighetsbranschen lever upp till IFRS 13 och på vilket sätt 

de redovisar upplysningarna. En viktig fråga är också om standarden bidrar till att värderingen av 

det verkliga värdet blir mer likvärdigt. Blir upplysningarna fler och tydligare för de som läser de 

finansiella rapporterna? 

 

1.3 Syfte 
Vårt syfte är att studera och beskriva hur väl bolagen inom fastighetsbranschen, som är skyldiga att 

följa IFRS 13, lever upp till upplysningskraven i sina delårsrapporter vad det gäller värdering av 

förvaltningsfastigheter. Vi vill också belysa eventuella skillnader och likheter mellan företagens 

upplysningskvalité och vad dessa kan bero på. Därutöver tänker vi undersöka om implementeringen 

bidragit till mer information i företagens delårsrapporter. 

 

1.4 Avgränsningar 
IFRS 13 är en standard som gäller för de bolag som redovisar tillgångar och skulder till verkligt 

värde enligt IAS 39, 40 och 41. Således gäller standarden olika typer av tillgångar. Vi kommer bara 

att titta på tillgångar som tillhör typen förvaltningsfastigheter. Vi begränsar oss också till företag 

som är börsnoterade på Stockholmsbörsen.  

 

När vi studerat skillnader och likheter i form av citat så har vi valt att bara ta med text och inte 

tabeller, då dessa visade sig vara väldigt lika. 

 

I våra presentationer av företagen koncentrerade vi oss främst på de påverkansfaktorer som vår teori 

ledde oss fram till. Här kunde vi gått mycket mer på djupet men vår avsikt var bara att ge en snabb 

överblick. 

Då Standarden IFRS 13 infördes 1 januari 2013 och att det därmed inte gjorts någon årsrapport efter 

införandet medför det att vi har valt att studera delårsrapporter och inte årsrapporter. Det medför 
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även att vi använt delårsrapporter vid historiska jämförelser. Många företag har dock valt att inte 

skriva ut uppgifterna i klartext utan istället hänvisat till årsrapporten. Vid dessa tillfällen har 

undantag gjorts och vi har då studerat årsrapporten för att skapa förståelse för oss själva. 

 

Vi har också valt att begränsa oss tidsmässigt då vi bara tar med fakta från företagen som inträffat 

fram till 30 juni 2013. Detta är viktigt att påpeka då stora förändringar skedde för framförallt 

Catena, som köpte upp Brinovas logistikfastigheter, under skrivandets gång.  

 

En aspekt som vore intressant att titta på skulle kunna vara att undersöka om aktiekurserna 

påverkats efter införandet av IFRS 13. Denna aspekt ligger dock utanför ramen av denna studie. 
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2. Teoretisk referensram 
I detta kapitel beskriver vi den historiska utvecklingen kring verkligt värde och 

redovisningsstandardiseringen i världen. Vi försöker också ge en bild av varför denna utveckling 

inom redovisningsstandardisering skett. Vi går igenom konsekvenserna med värdering till verkligt 

värde. I kapitlet ges också en kort bild av hur tidigare implementeringar har gått och vad som kan 

ligga bakom att olika företag lämnar olika mycket information. För att underlätta förståelsen av 

arbetets empiriska data anger vi slutligen direktiven som finns i IFRS 13. 

 

2.1 Användning av verkligt värde historiskt sett 
Värdering av tillgångar kan framför allt ske på två sätt, antingen värderar man till 

anskaffningsvärdet med viss borträkning på grund av avskrivningar (även kallat till det historiska 

värdet) eller så värderar man till marknadsvärdet (det verkliga värdet). Vid värdering till verkligt 

värde måste man bedöma vilka framtida intäkter (kassaflöden) tillgången kommer att inbringa. 

 

Att värdera till verkligt värde var något man gjorde redan i början av 1900-talet, men när den 

amerikanska börskraschen kom 1929 startade en diskussion om vilken typ av värdering som 

verkligen är ”rätt” (Bengtsson, 2009).  

 

Några direkta lagar kring redovisning fanns inte innan tidigt 30-tal i USA. 1933 godkändes The 

Securities Act och 1934 The Securities and Exchange Act. Den sistnämnda startade den statliga 

byrån Securities and Exchange Commission (SEC) som fick till uppgift att bestämma redovisnings- 

och revisionspraxisar, (Nobes & Parker, 1995). 

 

Securities and Exchange Commission (SEC) gick under 30-talet ut och varnade för uppskrivning av 

tillgångar (alltså redovisa till verkligt värde). Men det var först under 40-talet som SEC med interna 

verkställighetsförfarande tog bort möjligheten att skriva upp tillgångar i finansiella rapporter. Under 

50-talet tog de också bort möjligheten att i fotnoter ha med denna uppskrivning (Herrman et al., 

2006). 

 

1965 skrev Accounting Principles Board (APB) i opinion No 6, punkt 17 paragraf 1: “The Board is 

of the opinion that property, plant and equipment should not be written up by an entity to reflect 

appraisal, market or current values which are above cost to the entity” (Wikipedia, 2013-09-24). 

Detta innebär att företag inte ska värdera och redovisa fastigheter och andra materiella tillgångar till 
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verkligt värde om de har ökat i värde. Innan denna skrift fanns det ingen direkt formellt ramverk 

mot värdering till verkligt värde (Herrman et al., 2006). 

 

APB grundades 1959 av American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) för att skapa 

en övergripande begreppsram för US Generally Accepted Accounting Principles (US GAAP) och 

gjorde flera publiceringar fram till 1973 (Nobes & Parker, 1995). 

 

I början av 70-talet var många missnöjda med att APB främst dominerades av professionen inom 

redovisningen. Det fanns en osäkerhet kring om andra intressen tillgodosågs. Därför tillsåg man en 

kommission som ledde till grundandet av Financial Accounting Standards Board (FASB) år 1973 

(Nobes & Parker, 1995). 

 

FASB har följande uppdrag: 

The mission of the FASB is to establish and improve standards of financial accounting 

and reporting that foster financial reporting by nongovernmental entities that 

provides decision-useful information to investors and other users of financial reports. 

(FASB, 2013-09-24) 

 

Missnöjet ledde även till bildandet av den så kallade Truebloodkommittén som kom fram till att det 

huvudsakliga objektet med finansiella rapporter är att ge användbar information så att ekonomiska 

beslut ska kunna fattas (GASB, 2013-09-24).  

 

FASB lutade sig mot denna rapport och kom själva ca tio år senare fram till att finansiella rapporter 

skulle ge en grund för det framtida uppskattade kassaflödet (Nobes & Parker, 1995), vilket i sig är 

vad redovisning till verkligt värde handlar om. 

 

EU kommissionen ville 1995 skapa en diskussion kring värderingsfrågor vilket ledde till 

dokumentet med titeln "Prudence and Matching"(European Comission, 2013-09-24). I dokumentet 

presenteras olika experter sina åsikter kring förhållandet mellan försiktighetsprincipen gällande 

redovisning och matchning. I dokumentet behandlas också de olika möjligheterna för främjandet av 

jämförbar och likvärdig presentation av information inom ramen för redovisningsdirektiven.  

 

2005 infördes IAS 40 i Sverige som ger företag med förvaltningsfastigheter rätten att värdera dessa 

till verkligt värde. 
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Finanskrisen år 2007-2009 har bidragit till en nytändning i debatten kring värdering till verkligt 

värde. I den politiska debatten har bland annat amerikanska kongressen och europeiska 

kommissionen deltagit men debatten har också varit stor hos banker och redovisningens 

tillsynsmyndigheter. Kritikerna hävdar att värderingen till verkligt värde är en bidragande orsak till 

finanskrisen. Medan de som är för värdering till verkligt värde säger att den bara har givit oss 

sanningen (Laux & Leuz, 2009).  

 

Enligt Laux & Leuz (2009) har båda sidor lika fel. Enligt dem handlar debatten precis som tidigare 

om tillförlitlighet mot relevans och de ser inga möjligheter till att man ska gå tillbaka till att 

redovisa enligt historiskt värde då det även finns brister i denna värderingsform. De säger också att 

de standarder kring verkligt värde som IFRS och US GAAP har inte är de som kritiseras utan att det 

snarare är missbrukandet av standarderna som man är kritiska mot. 

 

IFRS 13 infördes 1 januari 2013 och sätter direktiv för hur värderingen av verkligt värde ska gå till. 

Denna standard ställer högre krav på upplysning än det som gäller i IAS 39, 40 och 41. Speciellt när 

det gäller tillgångar som till exempel förvaltningsfastigheter. 

 

2.2 Harmonisering av redovisningsstandarder 
2.2.1 Skillnader mellan länder 

Innan man tittar på hur standardiseringen eller harmoniseringen av redovisningsstandarder i världen 

framskrider kan det vara bra att få förståelse för vad som har bidragit till att det från början funnits 

skillnader mellan olika länder. Det är främst två olika redovisningstraditioner som vuxit fram och 

som är de vanligaste att man stöter på när man studerar ämnet, nämligen den anglosaxiska- och den 

kontinentala redovisningstraditionen. Vad är det då som har gjort att dessa två blivit olika? 

 

Det finns en mängd faktorer som genom historien har varit påverkande faktorer för hur olika 

redovisningstraditioner vuxit fram. Fritz & Lämmle (2013-09-24) tar bland annat upp faktorer som 

skattesystem, civilrättsliga traditioner samt ägarstrukturen i de större företagen. 

 

Fritz & Lämmle (2013-09-24) väljer att beskriva den kontinentala traditionen som en tradition där 

den civilrättsliga traditionen är legalistisk, med utpräglade lagar och regler, ett skattesystem som till 

följd av den civilrättsliga traditionen påverkar redovisningsfrågor samt att ägarstrukturen ofta består 

av banker eller statligt ägande. Denna tradition är förknippad med Europa.  
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Den anglosaxiska traditionen har då följaktligen en civilrättslig tradition som inte grundar sig i lagar 

utan där sedvanerätt och precedensfall är centrum för det legala systemet, vilket också har gjort att 

redovisningen inte har påverkats särskilt mycket av nedskrivna lagar. Vidare har företagen också 

haft tendens att i större utsträckning varit börsnoterade, vilket innebär att ägarstrukturen varit 

annorlunda med en bredare ägarfördelning. Traditionen hör ihop med USA och Storbritannien 

framför allt, men Fritz & Lämmle (2013-09-24) menar att även den internationella 

redovisningsstandarden härstammar härifrån. 

 

Det är alltså inte särskilt märkligt att det finns skillnader mellan olika länders sätt att redovisa. Olika 

förutsättningar har skapat olika lösningar. Fritz & Lämmle (2013-09-24) menar att på samma sätt 

som att skillnaderna är orsaken till en harmoniseringsprocess är nödvändig är de också att se som 

hinder för att lyckas. 

 

2.2.2 Orsak till standardisering 

Enligt Whittington (2005) utvecklades den internationella redovisningsstandarden IFRS av 

drivkrafter från den privata sektorn, och är i grunden alltså inget resultat av politiska initiativ. 

Grunden till de internationella standarderna lades av föregångaren till IASB, det som hette IASC 

vilken i sin tur bestod av professionella revisorer. Whittington (2005) menar att drivkraften bakom 

standardiseringen var att det fanns ett behov av ett internationellt redovisningsspråk då marknaden 

blivit av mer internationell karaktär. Det skulle då bli lättare att jämföra företag baserade i olika 

länder men som verkar på samma marknad. Vidare såg man andra fördelar i en standardisering i 

form av att lättare kommunicera när det gäller redovisning inom multinationella företag. Dessutom 

skulle länder som inte hade egna nationella redovisningsstandarder kunna följa de gemensamma 

internationella standarderna. 

 

När IASB bildades (efterträdaren till IASC) var det enligt Whittington (2005) tre mål som var 

tänkta att uppfyllas. Det första var att de befintliga standarderna skulle förbättras. Det andra målet 

var så kallad konvergens av redovisningsstandarder, där man alltså ville minska skillnaderna mellan 

olika länder. Det tredje och sista målet gick ut på att utveckla nya standarder. 

 

Med införandet av en gemensam standard kan man tycka att problemet med nationella 

redovisningsstandarder bör vara borta. Nobes (2006) menar dock att det även efter införandet av en 

internationell redovisningsstandard som är godtagen av EU både är och kommer att förbli skillnader 
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mellan olika länders redovisning. Han slår dock fast att den övergripande jämförbarheten trots detta 

har ökat med införandet. 

 

2.2.3 Anglosaxiska och kontinentala traditioner 

Som tidigare nämnts är de internationella redovisningsstandarderna förknippade med den 

anglosaxiska traditionen. Carmona & Trombetta (2008) menar att de utmärkande karaktärsdragen 

för dessa standarder är att de är principles-based snarare än rules-based. De hänvisar till Nelson 

(2003) som menar att rules bland annat bygger specifika kriterier som gränsvärden, exempel, 

restriktioner samt undantag. Principles vänder sig snarare till den grundläggande förståelsen som rör 

transaktioner och ekonomiska händelser. Detta innebär att de internationella standarderna mer 

bygger på den fundamentala förståelsen för vad som är true and fair än att definiera detta med lagar 

och regler. Vidare hävdar Carmona & Trombetta (2008) att det är den principbaserade grunden med 

dess flexibilitet som har gjort att harmoniseringen av redovisningsstandarder har gått så bra som det 

har gått. 

 

Det är dock viktigt att påpeka att även om både USA och Storbritannien tillhör den anglosaxiska 

traditionen, så skiljer de sig mycket åt just när det gäller värdering till verkligt värde (true and fair). 

USA har en mycket stramare/försiktigare hållning till redovisning enligt true and fair. Orsaken till 

detta är enligt Smith (2000) att flera redovisningsfrågor blivit föremål för civilrättegångar där 

redovisningsbyråer har blivit tvungna att betala skadestånd. Vilket i sin tur har bidragit till krav på 

striktare regelverk som kan skydda både revisorer och deras klienter. 

 

2.2.4 Redovisningsstandarder och kvalitet 

Barth, Landsman & Lang (2007) ville i sin studie ta redan på hur redovisningskvaliteten påverkades 

av redovisningsstandarder. De menade då att kvaliteten borde öka om standardsättarna bland annat 

begränsar företagsledningens möjlighet till diskretion när det gäller olika typer redovisningssiffror. 

Resultatet visade att kvaliteten på redovisningen i företag som följde IAS var högre än för de som 

inte följde IAS. 

 

Enligt Daske, Hail, Leuz & Verdi (2008) är standardsättarnas förväntan med IFRS att det ska öka 

jämförelsebarheten, öppenheten samt kvaliteten på finansiella rapporter. Detta ska alltså i slutänden 

gynna investeraren. Dock menar författarna att det ur ett ekonomiskt perspektiv finns skäl att vara 

skeptisk till dessa förväntningar då man menar att det bara genom att tvinga företag att följa IFRS 

blir svårt att göra rapporteringen mer informativ och jämförbar. 



23 
 
 

Jeanjean & Stolowy (2008) menar dock att de tänkta fördelarna med gemensamma 

redovisningsstandarder grundade på att ett införande av IFRS ökar öppenheten och kvaliteten på 

rapporteringen är tveksamma. Enligt författarna finns det bevis både för att införandet av 

redovisningsstandarder endast i begränsad omfattning bidrar till ökad redovisningskvalitet samt att 

dessa standarder snarare bidrar till att företagsledare får ökad diskretion, vilket leder till minskad 

öppenhet.  

 

I sin studie kom Jeanjean & Stolowy (2008) fram till att endast gemensamma redovisningsregler 

inte bidrar till ett gemensamt redovisningsspråk. Detta hänger då ihop med att det finns andra 

faktorer, både inom företagen som på nationell nivå som påverkar hur finansiella rapporter tas fram. 

Slutsatsen blir därför att man istället för att försöka harmonisera redovisningsstandarderna bör 

fokusera på att skapa gemensamma mål för länderna genom att försöka harmonisera sådana faktorer 

som påverkar sätten att redovisa. 

 

Även Soderstrom & Sun (2007) har i en litteraturstudie undersökt hur redovisningens kvalitet 

påverkas av implementeringen och anpassningen till IFRS. Författarna kom fram till att den 

litteratur som fanns skriven inom den internationella redovisningen menar att implementeringen har 

haft positiv inverkan på kvaliteten. Nu när IFRS är obligatorisk att följa menar man att det ej går att 

generalisera sådana slutsatser baserade på studier som har utförts på den tiden då IFRS var frivillig 

att följa. Slutsatserna man kom fram till var att det finns tre faktorer som påverkar kvaliteten: 

1. Kvaliteten på standarderna 

2. Landets legala och politiska system 

3. Den finansiella rapporteringens incitament. 

 

Vår uppfattning är att en standardisering av redovisningsregler bör vara ett första steg i en 

harmonisering. Givetvis bör man ta i beaktande alla de faktorer som påverkar hur redovisning och 

skapande av finansiella rapporter går till. Det bör här alltså vara viktigt att skilja på själva 

standardiseringen av reglerna och förmågan att följa dem. Med de skillnader som finns i olika 

länder och i olika branscher och typ av företag kommer det förmodligen vara svårt, för att inte säga 

omöjligt, att uppnå en komplett standardisering av redovisning. Dock bör en harmonisering vara väl 

behjälpt av införandet av internationella standarder. 
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2.2.5 Standardisering och skillnader 

Kvaal & Nobes (2010) kom i sin studie om internationella skillnader inom IFRS fram till att det 

finns skillnader mellan olika länder när det gäller finansiella rapporter, trots att de följer 

standardiserade redovisningsregler. Man menar att så länge standarderna innehåller valmöjligheter 

som kräver omdöme så är en viss variation i redovisningen ofrånkomlig, men att systematiska 

skillnader, så som olika nationella karaktärsdrag, är oförenligt med grundkonceptet med en 

internationellt harmoniserad redovisning.  

 

Vidare menar Kvaal & Nobes (2010) att det måste få finnas ett visst utrymme för tolkning inom 

redovisningsreglerna för att kunna ge en rättvis presentation av sin verksamhet, då olika företag har 

olika ekonomiska karaktärsdrag. Dock menar man att de internationella skillnaderna faller utanför 

ramen av denna flexibilitet. 

 

Chua & Taylor (2008) ville i sin forskning visa på att politiska och sociala övervägande har spelat 

en nyckelroll i utvecklandet och utbredandet av IFRS. Det de finner som märkligt är att man 

marknadsför IFRS som en entydig uppsättning internationella redovisningsstandarder, där man i 

stort sett helt och hållet bortser från dessa politiska och sociala påverkande faktorer. Det vill säga att 

man inte tagit hänsyn till att de nationella krafter som varit med och påverkat vid utformningen av 

reglerna även kommer finnas med vid användningen. 

 

För att uppnå en del av avsikten med standardiserade regler och en harmoniserad redovisning, som 

Whittington (2005) påpekade, nämligen att öka jämförbarheten och kommunikationen mellan 

företag på den allt mer internationella marknaden, ter det sig, enligt vår mening ganska självklart att 

de systematiska skillnader som Kvaal & Nobes (2010) skriver om inte kan accepteras. Strävan bör 

alltså vara att så långt som möjligt skapa en internationell redovisning som är oberoende av 

nationalitet. Återigen kan man alltså se de nationella skillnaderna som ett av huvudproblemen när 

det gäller en harmonisering. Dock anser vi precis som författarna att det är ofrånkomligt med en 

viss variation när det finns utrymme för tolkning. Denna tolkningsmöjlighet bör dock snarare 

befinna sig på en nivå där investerare, oberoende av nationalitet kan förstå och sätta sig in i. 

 

2.2.6 Fördelar med IFRS för investerare 

När man pratar om gemensamma redovisningsregler över hela världen menar Ball (2006) att 

åtminstone en konvergens mot gemensamma regler är önskvärd, om inte till och med oundviklig i 

den allt mer globaliserade världen.  
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Ball (2006) tittar på fördelar och nackdelar med införandet standardiserade redovisningsregler och 

därmed IFRS. Vi har här valt att endast titta på det som Ball (2006) benämner som fördelar. 

Framförallt är det fem stycken han trycker på: 

1. IFRS ger tillgång till aktuell och tillförlitlig information vilket är en stor fördel för 

investeraren. Informationen är viktig för att minska riskerna med investeringen 

2. IFRS ger även mindre investerare bättre möjligheten att konkurrera med de större då de 

mindre investerarna tidigare haft svårt att skjuta till de resurser som krävts för att samla ihop 

informationen. 

3. Genom att eliminera de nationella skillnaderna i rapportering minskar arbetet med de 

finansiella analyserna som annars behövs för att kunna jämföra informationen. 

Standardiseringen medför reducerad analyskostnad för investeraren. 

4. En bonus är att de minskade kostnaderna sannolikt ökar effektivitet med vilken 

aktiemarknaden använder informationen i sin prissättning. De flesta investerare kan 

förväntas att vinna på ökad marknadseffektivitet. 

5. Genom minskade skillnader i finansiell redovisning medför standarden att till viss grad riva 

barriärer för investering över nationsgränser vilket i teorin kan medföra större övertagande 

premier för investeraren. 

 

Generellt sett, om man tittar endast på fördelarna menar Ball (2006) att IFRS ger en ökad 

jämförbarhet och därmed minskade informationskostnader. Tillika menar han på samma sätt att 

risken för investeraren minskar, vilket vi håller med om. 

 

2.3 Verkligt värde 
2.3.1 Definition 

Enligt IFRS 13 definieras verklig värde enlig följande (FAR Akademi, 2013): 

Det pris som vid värderingstidpunkten skulle erhållas vid försäljning av en tillgång 

eller betalas vid överlåtelse av en skuld genom en ordnad transaktion mellan 

marknadsaktörer.  

 

2.3.2 Redovisning till verkligt värde – konsekvenser  

Som tidigare nämnts så finns det två olika sätt att värdera och redovisa tillgångar och skulder. Det 

ena sättet är att företaget värderar sina tillgångar/skulder till verkligt värde (Fair Value Accounting, 

FVA) även kallat market to market värdering, vilket innebär att värdet avgörs av vad 
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tillgången/skulden är värd på den aktiva marknaden. Det andra sättet är att tillgången/skulden 

värderas till anskaffningsvärdet även kallat historiskt värde (Historical Cost Accounting, HCA). 

 

Diskussionen om vilket värderingssätt som är bäst har pågått i över hundra år men har framför allt 

aktualiserats under de senaste tio åren på grund av nya regleringar och standarder, där ibland IAS 

40 och IFRS 13. Även finanskrisen 2007 har bidragit till en uppblossning av diskussionen. 

 

Vi vill härmed belysa en del av de konsekvenser som olika forskare poängterat angående värdering 

till verkligt värde. För att strukturera upp delkapitlet har vi valt att utgå från FASBs nedanstående 

hierarkiska modell (se figur 1) rörande kvalitetskraven för redovisningsinformation. Definitionerna 

på modellens olika delar härrör från Statement of Financial Accounting Concepts – SFAC. 

 

De nio kraven som finns i modellen måste enligt FASB vara uppfyllda för att informationen ska 

vara lättförståelig och användbar för berörda parter, vilket inbegriper alla som kan ha ett intresse av 

denna finansiella information (Herrman et al., 2006). 

 

Figur 2.1: FASB kvalitetskrav för redovisningsinformation (Herrman et al., 2006) 

 
 

Relevans (Relevance) 

Informationens förmåga att göra skillnad och hjälpa vid beslut och vid skapandet av förutsägelser 

av historiska, nutida och framtida händelser, eller bekräfta och korrigera tidigare förväntningar. Tre 

viktiga egenskaper som relevant information måste ha är att det måste vara ett förutsägande värde 

(predictive value), ett återkopplande värde (feedback value) och att det måste vara ett aktuellt värde 

(timeliness) (Herrman et al., 2006).  
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Relevansen är det som talar för verkligt värde i de flesta undersökningarna. Herrman et al. (2006) 

som har utgått från värdering till verkligt värde av fastigheter och andrar materiella tillgångar anser 

att både förutsägbarheten, återkopplingen och aktualiteten blir bättre vid värdering till verkligt 

värde jämfört med värdering till anskaffningsvärdet. 

 

Ur ett investerarperspektiv är värdering till verkligt värde bättre eftersom investeraren intresserar 

sig för tillgångens värde och inte dess kostnad (Penman, 2007). Aktiemarknaden som helhet får 

också en bättre/verkligare bild av tillgången när framtida kassaflöden värderas om till sitt nuvärde 

(Bengtsson, 2006). 

 

Förutsägande värde (Predictive value) 

Enligt SFAC No. 2 ska kvaliteten på informationen hjälpa användaren att öka sannolikheten att med 

hjälp av tidigare och nuvarande information kunna förutspå framtida resultat (Herrman et al., 2006). 

De argument som talar för verkligt värde när det gäller informationens kvalitet till förutsägbarhet är 

att värdering till verkligt värde stämmer bättre överens med aktiekursen, vilket bidrar till att 

förutsägbarheten av resultatet ökar (Herrman et al., 2006). Även Bengtssons (2006) studie bekräftar 

detta då den visar att det egna kapitalet och börsvärdet sammanfaller i större utsträckning vid 

värdering till verkligt värde. 

 

Ball (2006) ser också att genom att införa mer information har rapporterna blivit mer användbara 

för investerare finansiärer och andra vid kontraktsuppgörelser. 

 

De argument som bland annat talar mot verkliga värdets kvalitativa förutsägbarhet är att en 

subjektiv bedömning vid redovisning kan bidra till ”uppblåsta” aktiekurser, men även att opålitlig 

information bidrar till att skapa osäkerhet på marknaden (Bengtsson, 2012). Som vi ser det så måste 

ju dessa faktorer försvåra för till exempel investerare att fatta korrekta beslut om framtiden.  

 

Återkopplandevärde (Feedback value) 

Enligt SFAC No. 2 ska kvaliteten på informationen göra det möjligt för användaren att bekräfta 

eller korrigera tidigare förväntningar (Herrman et al., 2006). Eftersom verkligt värde ändras över tid 

anser Herrman et al. (2006) att denna information ger en bättre återkoppling än historiskt värde. 

Även Laux & Leuz (2009) ser fördelar med redovisning av verkligt värde då det avspeglar rådande 

marknadsvillkor, ger aktuell information och ökar på så sätt insynen vilket kan bidra och uppmuntra 

till snabba korrigerande åtgärder. 
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Aktualitet (Timeliness) 

Enligt SFAC No. 2 är aktualitet förmågan att ha informationen tillgänglig för beslutsfattarna innan 

den förlorar förmågan att bidra till att fatta beslut (Herrman et al., 2006). Detta är det klart 

tydligaste argumentet hos olika forskare för redovisning till verkligt värde. Herrman et al. (2006) 

argumenterar för verkligt värde på följande sätt: investerare gynnas av aktuell information om den 

är tillförlitlig. Borgenärer vill ha aktuell information för att kunna uppskatta vad till exempel 

fastigheten är värd innan de går i borgen för ett lån. 

 

Liknande argument som framförs är att historiska kostnader är inaktuella, medan priset är aktuell 

information om tillgångens värde (Penman, 2007). Beskrivning och redovisning till verkligt värde 

är informativt för investerare men påverkas av felmätningar och felkällor (Landsman, 2007). Även 

Laux & Leuz (2009) ser informationen från verkligt värde som aktuell.  

 

Tillförlitlighet (Reliability) 

Informationen ska ha sådan kvalitet att den kan försäkra att informationen är rimlig och fri från fel, 

fördomar och att den verkligen representerar det den utgör sig för att representera enligt SFAC No. 

2. De tre viktigaste egenskaperna för tillförlitlighet är verifierbarhet (verifiability), neutralitet 

(neutrality) och att informationen verkligen är vad den säger att den är (representational 

faithfulness) (Herrman et al., 2006). 

 

Tillförlitligheten är den punkt som de flesta kritiker anser är FVA:s stora svaghet särskilt när det 

gäller redovisning enligt nivå 2 och 3. Här tvekar till och med Herrman et al. (2006) som verkligen 

förespråkar redovisning till verkligt värde.  Den största svagheten de ser är verifierbarheten. 

 

Verifierbarhet (Verifiability) 

Informationen ska kunna kontrolleras att den verkligen stämmer enligt SFAC No. 2 (Herrman et al., 

2006). Herrman et al. (2006) ser att det kan vara lättare att kontrollera att informationen stämmer 

om man använder anskaffningskostnaden istället för verkligt värde. Fast de ser ändå brister i detta 

och de föredrar verkligt värde, som exempel ger de att anskaffningsvärdet inte blir tillförlitligare än 

verkligt värde om företaget själv har byggt tillgången/fastigheten då man inte kan garantera vad 

företaget har räknat in i anskaffningsvärdet. 
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Även Penman (2007) ser brister här genom att vid värdering blir kvalitetsanalysen av lämnad 

information svårare jämfört med värdering till historiskt värde. Det är svårt att märka beräkningsfel, 

när det hela bygger på uppskattningar.  

 

Om det inte finns någon aktiv marknad för tillgången eller skulden är det svårt att skilja på det 

verkliga värdet och tillgången/skuldens värde för användaren/företaget (Landsman, 2007). För 

opportunistiska och överentusiastiska chefer är värdering till verkligt värde på nivå 2 och nivå 3 lätt 

att manipulera vilket både är svårt och kostsamt för revisorer att kontrollera (Benston, 2008). 

 

Neutralitet (Neutrality) 

Informationen i rapporten får inte ha påverkats i någon riktning för att uppnå ett visst förutbestämt 

resultat enligt SFAC No. 2 (Herrman et al., 2006).  Herrman et al. (2006) är även här mer positiv till 

verkligt värde än till värdering enligt anskaffningsvärdet och påpekar att neutralitet inte är samma 

som konservatism. Historiska avskrivningar tillåter att man skriver ner tillgången till verkligt värde 

men inte att man skriver upp den vilket enligt Herrman et al. (2006) medför att värdering till 

verkligt värde är bättre och neutralare då den tillåter både upp och nerskrivningar av värdet.  

 

De flesta andra ser dock mer negativt på redovisning av verkligt värde och dess förmåga att ge 

neutral information. Penman (2007) som ser det ur aktieägarnas perspektiv. Säger att aktieägarna 

vill ha redovisningsinformation av två anledningar: 1. För att få veta värdet på något. 2. För att 

förstå hur bra ledningen/cheferna har förvaltat företaget och hur mycket värdet för aktieägarna har 

ökat. 

 

När det gäller redovisning till verkligt värde enligt nivå 2 och nivå 3 tycker Penman (2007) att det 

handlar om subjektiva bedömningar som inte bara beror på ledningens/chefernas integritet utan 

även ärliga chefer har subjektiva fördomar. Kompetensen och beroendet av revisorer, bedömare och 

bolagsstyrelser måste också utvärderas tillsammans med vilka kontroller som finns. Ärliga chefer är 

självklart optimistiska då det är deras affärsplan. Men redovisningen svarar som en motvikt mot 

optimismen och då försöker man höja nivån i redovisningen också. Förvaltarskapet som 

cheferna/ledningen har kan via detta sätta aktieägarna i moral hazard (negativa effekterna av 

ledningens handlande drabbar aktieägarna mer än ledningen). 

 

Även Benston (2008) ser att värdet på tillgången blir väldigt olika men säger att det kan bero på hur 

man ser på tillgången. Ett företag kan tycka att tillgången är jättemycket värd för dem medan ett 
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annat företag inte ser något värde alls i tillgången. Enligt Benston (2008) kan det gå så långt så att 

det skulle kunna kosta företaget pengar om de skulle vilja göra sig av med tillgången.  

 

Benston (2008) tar också upp, som tidigare nämnts, att för opportunistiska och överentusiastiska 

chefer är värdering till verkligt värde på nivå 2 och nivå 3 lätt att manipulera vilket både är svårt 

och kostsamt för revisorer att kontrollera. Men även om företagsledarna inte manipulerar finns det 

osäkerhetsfaktorer som till exempel hur de bedömer framtida räntenivåer (Bengtsson, 2006).  

 

Ball (2006) som har ett strikt investerar perspektiv ser också främst problem som knyter an till 

neutralitet och tilliten i informationen. Ball tar bland annat upp följande punkter: 

• Marknadens variation är en viktig fråga då den potentiellt kan ge upphov till ett 

brus som uppträder i de finansiella rapporterna. 

• Chefer kan påverka marknaden både genom försäljning och genom offererade 

priser vilket i sin tur påverkar värdering till verkligt värde. 

• När flytande marknadspriser inte finns tillgängliga uppstår det ett modellbrus till 

följd av avvikelser i modellens parametrar och estimeringar. 

• Då flytande marknads priser finns tillgängliga minskar risken för chefers 

manipulation genom att välja tidpunkt för ekonomiska transaktioner såsom 

försäljning av tillgångar. Risken för manipulation är dock större då marknadspriser 

saknas då det är möjligt att påverka både modell och modellparametrar. 

 

Överensstämmer med verkligheten när det gäller tillförlitlighet (Representational faithfulness) 

Enligt SFAC No. 2 finns det en överensstämmelse mellan ett värde eller en beskrivning och det 

fenomen som den är tänkt att beskriva (Herrman et al., 2006). Det som talar för värdering till 

verkligt värde när det gäller att beskrivningen överensstämmer med verkligheten är att denna typ av 

värdering verkligen ger en ekonomisk substans (Penman 2007) och det faktum att informationen är 

aktuell (Laux & Leuz, 2009).  

 

Även Herrman et al. (2006) skriver att risken för manipulation är mindre vid värdering till historiskt 

värde men som motargument menar de att om tillgångar registreras enligt anskaffningsvärde kan 

företaget samla stora kapitalvinster och kapitalförluster. Företagen kan tajma försäljningen av 

tillgångar till att strategiskt realisera dessa stora kapitalvinster eller förluster i det redovisade 
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resultatet. Detta talar enligt Herrman et al. (2006) för att registrering till verkligt värde är minst lika 

bra. 

 

Som vi nämnt tidigare är tillförlitligheten den stora svagheten vid värdering till verkligt värde, då 

det gäller att fakta ska överensstämma med verkligheten. Värdering till verkligt värde kan leda till 

att informationen i både balansräkningen och resultaträkningen är helt värdelös om flera felaktiga 

antaganden och uppskattningar har gjorts av tillgångens/skuldens värde. Och eftersom 

kvalitetsanalysen är svårare att genomföra när man värderar till verkligt värde blir det svårare att 

upptäcka dessa fel. Ju fler uppskattningar som görs ju mindre informativ blir informationen 

(Penman, 2007). 

 

Eftersom tillgången/skulden ska värderas till marknadspriset ökar riskerna även för ofrivilliga 

felvärderingar om det inte finns någon aktiv marknad (Landsman, 2007). Den 

redovisningsansvarige kan också omedvetet eller medvetet ha påverkats av inre eller yttre 

intressenter (Bengtsson, 2010). Men även ren kreativitet från företagsledarnas sida leder till 

overkliga värden som inte är tillförlitliga och som inte är objektiva (Bengtsson, 2009). Enligt Hitz 

(2007) kan framförallt ledningens förväntningar och prognoser bidra till de ovan nämnda negativt 

påverkande faktorerna. 

 

Chefer kan också med flit påverka marknaden både genom försäljning och genom offererade priser 

vilket i sin tur påverkar värdering till verkligt värde (Ball, 2006). Motståndare hävdar också att 

verkligt värde inte är relevant och potentiellt vilseledande för tillgångar som innehas för en lång 

period och att priserna kan förvrängas av ineffektivitet på marknaden, investerares irrationalitet 

eller likviditetsproblem, att verkliga värden baserade på modeller inte tillförlitliga, och att FVA 

bidrar till pro-cyklikalitet (kapitalkraven ändras vid låg och högkonjunktur) i det finansiella 

systemet (Laux & Leuz, 2009). 

 

Jämförbarhet (Comparability) 

Informationen ska vara av sådan kvalitet att man på ett tillförlitligt sätt kan göra jämförelser mellan 

två olika fenomen enligt SFAC No. 2 (Herrman et al., 2006). Enligt Herrman et al. (2006) är 

kvaliteten bättre när det gäller jämförbarhet om man värderar till verkligt värde (om mätningarna är 

tillförlitliga). Som exempel använder han att ett företag köper mark år 1980 och att ett annat företag 

köper likvärdig mark år 2000. Värderas dessa till verkligt värde kommer de ha samma värde vilket 

medför att det blir en rättvis jämförelse. 
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Vid värdering av verkligt värde syns även förändring av rikedom och företagen slipper alla 

krångliga regler som förknippas med redovisning till anskaffningsvärde (Penman, 2007). Dessutom 

kommer börsvärdet och det redovisade egna kapitalet sammanfalla i större utsträckning (Bengtsson, 

2006), vilket är två faktorer som enligt oss bör underlätta jämförbarheten.  

 

Ett exempel på när det kan bli svårt med tillförlitlighet och jämförbarhet är om det uppstår 

tolkningsfel. Bengtsson (2012) tar upp ett exempel på hur feltolkningar kan uppstå. Som 

utgångspunkt har han standarden IAS 40 som värderar fastigheter till verkligt värde:  

Om fastighetsbolagen ett visst år har stora värdeökningar på sitt fastighetsinnehav 

kommer detta att redovisas i resultatet omedelbart och med hela sin värdeökning. Året 

därefter kanske inte finns några värdeökningar och detta kommer då att medföra ett 

sämre resultat än föregående år utan att den operativa verksamheten varit sämre. 

(Bengtsson, 2012:10) 

 

Bengtsson (2012) påpekar att detta händelseförlopp kan bidra till kraftiga svängningar i aktiekursen. 

Detta borde enligt oss bidra till jämförelseproblem över tid. 

 

Konsekvent (Consistency)  

Sättet att redovisa är konsekvent (lika) från period till period enligt SFAC No. 2 (Herrman et al., 

2006). Även här anser Herrman et al. (2006) att verkligt värde bäst uppfyller kravet då man vid 

värdering till historisk värde ibland skriver ner tillgången till verkligt värde vilket medför att man 

hoppar mellan två olika värderingsformer. Medan man vid värdering till verkligt värde alltid ser till 

marknadsvärdet. 

 

Penman (2007) instämmer i detta genom att påpeka att verkligt värde är en marknadsbaserad 

värderingform som inte påverkas av faktorer som är specifika för en viss enhet; följaktligen 

representerar den en objektiv mätning som är konsekvent från period till period och mellan enheter. 

 

2.3.3 Övriga synpunkter gällande verkligt värde 

Tidskrävande och dyrt 

Verkligt värde som inte kan baseras på direkt marknadspris är kostsamma att ta fram och 

kontrollera. Cheferna (managers) måste lägga mycket tid på att uppskatta hur en hypotetisk 

marknad kan se ut och hur tillgången på denna marknad kan användas och vad den i så fall skulle 



33 
 
 

vara värd. Revisorer ska i sin tur sedan försöka kontrollera dessa uppgifter. Detta kommer att ta 

både mycket tid och pengar i anspråk.  (Benston, 2008) 

 

Chefernas/ledningens roll ändras 

Enligt Barlev & Haddad (2003) är utvecklingen av FVA ett naturligt steg som drivs av globalisering 

och Internationell ekonomisk integration. Historiskt kan vi enligt dem se att skiftet mellan HCA 

(Historical Cost Accounting) och FVA (Fair Value Accounting) och har bidragit till att lyfta fram 

och beskriva det relevanta finansiella läget. För att kunna avgöra relevansen bör den finansiella 

rapporten även inkludera både marknadens och det enskilda kontots avkastning i förhållande till att 

underlätta och minska kostnaderna för förvaltare och beslutsfattare samt fördelen av att kunna 

erbjuda relevant information till aktieägare och anställda som underlag i förhandlingar.  

 

FVA-baserade rapporter gör aktieägarna uppmärksamma på värdet av deras kapital och underlättar 

förvaltarskapet. Chefer kommer att uppmanas att vakta värdet av eget kapital samt att redovisa sina 

insatser. Detta kommer att orsaka en grundläggande förändring i chefernas uppfattningar om sina 

arbetsuppgifter. FVA ger även en transparent rapportering.  

 

En annan synpunkt är att den aktualitet och information som rapporten medför kommer att förändra 

synen på ledningsfilosofi och ledningsstrategin för enskilda firmor. FVA baserad information sätter 

aktieägarnas nettotillgångar i fokus och resultatet av deras ansträngningar kommer att få en taktisk 

betydelse. Som resultat av detta kommer en ledningsfilosofi utvecklas som kombinerar bevarande 

av värde, vinst och effektivitet att utvecklas (Barlev & Haddad, 2003).  

 

2.3.4 Sammanfattning 

Det är lite som Bengtsson (2009:113) uttrycker det ett ”val mellan relevans och tillförlitlighet”. De 

flesta forskare verkar överens om att värdering till verkligt värde ger intressenterna mer och 

aktuellare information vilket i sig är bra. En konsekvens verkar dock vara att investerare och andra 

intressenter inte riktigt vet hur informationen har tagits fram eller om beräkningarna verkligen 

stämmer.
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2.4 IAS 40 förvaltningsfastigheter? 
IAS 40 är den standard som anger hur förvaltningsfastigheter ska tas upp i redovisningen. IAS 40 

började gälla i Sverige första januari 2005 och gav då företagen möjligheten att värdera sina 

förvaltningsfastigheter till verkligt värde och inte som tidigare bara till anskaffningsvärdet i de 

finansiella rapporterna (FAR Akademi, 2013). 

Frågan om redovisning till s.k. verkligt värde är av större vikt i vissa företag och i 

andra av mindre vikt. I företag som innehar förvaltningsfastigheter och redovisar 

enligt IAS 40 är frågan av mycket stor vikt. Den tillgångsmassan som värderas till 

verkligt värde i dessa fastighetsbolag uppgår oftast till ca 90 procent av den totala 

tillgångsmassan. (Bengtsson, 2013:18) 

 

Förvaltningsfastigheter är enligt IAS 40 byggnad eller mark som innehas för att generera 

värdestegring och/eller hyresinkomster. Förvaltningsfastigheter används inte i den egna 

produktionen eller för tillhandahållande av varor/tjänster eller administrativ verksamhet. 

Byggnad/mark som används som försäljning i löpande verksamhet räknas inte heller till 

förvaltningsfastigheter (FAR Akademi, 2013). 

 

2.5 Implementering 
2.5.1 Hur väl har tidigare implementeringar av standarder fungerat? 

Flera studier (Bengtsson, 2006; Street et al., 1999; Street & Gray, 2002) visar på att företag är 

dåliga på att verkligen följa standarder fast de hävdar att de gör det.  

 

Street et al. (1999) gjorde en empirisk studie över 49 olika företag från flera olika länder som sa sig 

följa IAS. 20 stycken av dessa ansågs följa IAS:s olika standarder. Men även om de ansågs följa 

standarderna enligt fotnoter och revisorernas omdömen så fanns det tydliga brott mot mät- och 

upplysningskrav. Studien visade bland annat att flera företag hade stora brister när det gäller 

upplysningar kring hur de värderade de materiella anläggningstillgångarna (Property, Plant, and 

Equipment (PPE)).  

 

Även Street & Gray:s (2002) forskning visade att just upplysningskraven var något som inte följde 

IAS fast företagen hävdade att de gjorde det. 
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Bengtsson (2006) gjorde en empirisk studie kring införandet av IAS 40 med syfte att bland annat 

analysera om och hur företagen hade anpassat sig till möjligheterna som det nya regelverket erbjöd. 

Studien visade att samtliga företag sa sig tillämpa IAS 40 men att deras uttalanden och 

värderingssätt tydde på stora tveksamheter kring detta. Företagen hade långt ifrån fullt ut anpassat 

sig till det nya regelverket utan hänvisade hellre till andra källor än IAS 40. 

 

2.5.2 Vilka faktorer ligger till grund för bra implementering? 

Agentteori 

Agentteorin tar upp problemet med att ledningen inte alltid handlar utifrån vad som är bäst för 

aktieägarna utan istället utifrån vad som är bäst för dem själva (Hiller, Ross, Westerfield, Jaffe & 

Jordan, 2010).  

 

Eftersom ledningen vet att aktieägarna försöker kontrollera ledningen genom begränsande och 

övervakande aktiviteter, kan detta stimulera ledningen till att försöka övertyga aktieägarna att de 

verkligen handlar på det sätt som är bäst för dem. Ett sätt för ledningen att övertyga aktieägarna är 

att ge ut utförlig information (Watson, Shrives & Marston, 2002). Enligt Watson et al. (2002) visar 

tidigare studier att ”agency costs” varierar för olika företag beroende på faktorer som storlek, 

inflytande och om de är börsnoterade. 

 

Stora företag har råd med att samla in mer information och lägga tid på att sammanställa den. För 

små företag kan detta vara kostsamt. Stora företag kan också satsa på utförligare och tydligare 

information för att de har mer att vinna på att deras aktier blir mer lättsålda, fler vill investera i 

företaget och spridningen av aktierna ökar. Större företag är också mer övervakade av myndigheter 

och genom att lämna mer och utförligare information kan de minska ”agency costs” (Meek, Roberts 

& Gray, 1995; Watson et al., 2002). 

 

Företagets storlek kan mätas på flera olika sätt bland annat med hjälp av följande faktorer: bokfört 

värde av tillgångarna, företagets totala marknadsandel, totala intäkter eller totalt antal aktieägare 

(Ahmed & Courtis, 1999). 

 

Signaleringsteori (Signalling theory) 

Signalering är en reaktion på att alla på en marknad inte har lika mycket information. När det gäller 

utförligheten av information i finansiella rapporter, så anses ledningen vara de som har mer 

information än investerarna. Signalering är ett sätt att lösa denna ojämnhet i informationstillgången. 
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De företag som håller hög kvalitet vill skilja sig från de som håller låg och det kan de göra genom 

att tillge mer information (Watson et al., 2002). 

 

En viktig faktor i signalering är att den information som delges investerarna verkligen är sann. 

Signalerar ledningen att de håller hög kvalitet när de i själva verket inte gör det, kommer detta med 

tiden att uppdagas och då kommer de uppfattas som icke trovärdiga även framöver. Investerarna 

kommer alltså att anse att de har låg kvalitet oavsett hur de presterar framöver (Watson et al., 2002). 

 

Anledningen till att utförligare information höjer trovärdigheten för ledningen i investerarnas ögon 

är att en ledning som utför ett bra jobb och har bra strategier vill visa detta. Om ledningen ger 

information tyder det på att de gör ett bättre jobb. Med andra ord så påverkar prestationsförmågan 

hur utförlig informationen är (Watson et al., 2002). 

 

Kombinerad agentteori och signaleringsteori 

Tidigare studier visar att kombinationen signaleringsteori och agentteori medför att företag 

redovisar olika (Watson et al., 2002). 

 

När företaget går bra vill ledningen signalera den starka finansiella ställningen till aktieägarna vilket 

stämmer med signaleringsteori. Men även enligt agentteori finns det en koppling mellan lönsamhet 

och utförligare information, för genom att släppa mer information som visar hur bra det går kan 

ledningen/cheferna använda informationen till att stärka sin ställning och förhandla om bättre 

ersättning (Watson et al., 2002). 

 

Förhållandet mellan branschtillhörighet och upplysningarnas utförlighet kan också förklaras med 

både agentteori och med signaleringsteori. Mer reglerade branscher ger fler upplysningar för att 

minska ”agency costs” (agentteori). Eller så vill företaget visa att de verkligen lever upp till 

branschens villkor, men det kan också vara så att om ett företag i branschen lämnar information så 

skickar det dåliga signaler från de andra företagen om de inte gör likadant. Det blir en slags 

fårskockseffekt (signaleringsteori) (Watson et al., 2002). 

 

2.5.3 Vad tidigare studier har kommit fram till 

Watson et al.:s (2002) studie handlar om vilka faktorer som kännetecknar företag som lämnar mer 

frivillig information (i form av nyckeltal i årsrapporter) än andra företag i Storbritannien. Även om 
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den information vi tittat på inte är frivillig så ser vi ändå en koppling till detta om företagen väljer 

att lämna ut olika mycket information. 

 

Meek et al. (1995) lyfter fram att anledningen till att frivillig information lämnas av företagen är i 

konkurrenssyfte. Investerarna vill ha mer information om nutida och framtida kassaflöden för att 

kunna uppskatta företagets kvalitet och avgöra vilka investeringar som är bäst. 

 

Eftersom IFRS 13 handlar om upplysningar kring kassaflödesberäkningar ser vi att de faktorer som 

rör frivillig informationslämning i finansiella rapporter också kan gälla vilka faktorer som påverkar 

om information lämnas när det finns direktiv. 

 

Watson et al. (2002) kom fram till att de kännetecknande faktorerna hos de företag som lämnade 

mest information var storlek, bransch och bra resultat (performance). 

 

Meek et al. (1995)  som bland annat tittade på frivilligt lämnande av finansiell information i 

årsrapporter i västvärlden kom fram till att följande faktorer främst bidrog till hur utförlig 

informationen var: företagets storlek, land/region och internationell status på börsen. Typ av 

bransch hade lite påverkan medan inflytande, lönsamhet och hur multinationellt företaget var inte 

hade något samband med graden av upplysningslämnandet. 

 

Ahmed & Courtis (1999) som gjorde en metastudie av 29 olika studier som behandlade 

informationsnivån i årsrapporter kom även de fram till att betydande faktorer som företagets storlek 

och status på börsen (listing status) hade positiv påverkan för nivån på upplysningar. Deras studie 

visade också tvärtemot Mekk et al.:s (1995) studie att företagets inflytande (leverage) också hängde 

ihop med högre informationsnivå. Metastudien visade inget samband mellan informationsnivån och 

lönsamhet och storleken på revisionsbyråer. 

 

Street & Gray:s (2002) studie som undersökte vilka faktorer som hängde ihop med hur väl 

företagen uppfyllde internationella redovisningsstandarder vad det gäller upplysningskrav såg 

forskarna att olika länder och olika branscher uppfyllde kraven olika väl. En annan viktig faktor de 

kom fram till var att företaget som kontrollerade redovisningen också spelade stor roll. När det 

gäller faktorn storlek valde Street & Gray att inte ta med denna då deras litteraturstudie inte tydligt 

indikerade att detta alltid var en påverkande faktor. 
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Sammanfattning av faktorer 

Alla tre studier (som tittade på storleken) visar att storlek är en avgörande faktor. Två studier kom 

fram till faktorn status på börsen. Land/region och bransch var faktorer som kom fram i två studier 

vardera. När det gäller inflytande och lönsamhet/bra resultat gav studierna motstridiga resultat. 

 

2.5.4 Faktorer i fastighetsbranschen 

Vår studie går ut på att studera börsnoterade företag i fastighetsbranschen. Hur kan vi studera 

avgörande faktorer inom detta område?  

 

Storlek: Eftersom vi studerar finansiella rapporter kan vi rangordna företagen utifrån till exempel 

bokfört värde på tillgångarna, i vårt fall förvaltningsfastigheternas bokförda värde. 

 

Land/region: Alla företagen är Svenska företag. Om vi ska använda denna faktor så kanske vi kan 

dela in företagen utifrån de regioner i Sverige där de är verksamma. 

 

Status på börsen: Alla företagen är börsnoterade. Vi kan dock rangordna dem utifrån deras 

börsvärde. 

 

Bransch: Alla företagen tillhör fastighetsbranschen, men de har olika typer av 

förvaltningsfastigheter. Vissa har hyresfastigheter andra kontor eller till exempel köpcentra. Så vi 

kan studera vilken bransch de riktar in sig på. 

Figur 2.2: Tänkbara påverkansfaktorer (egen)  
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2.6 IFRS 13 - Fair value measurement 
På ett möte september 2002 kom IASB och FASB överens om att arbeta tillsammans för att 

utveckla gemensamma redovisningsstandarder (Schipper, 2005). Detta möte kan ses som det 

officiella startskottet för det så kallade konvergensprogrammet som gick ut på att konvergera de 

amerikanska redovisningsreglerna, US GAAP utfärdade av FASB, och de standardiserade 

redovisningsreglerna, IFRS utfärdade av IASB.  

 

Enligt Schipper (2005) innehöll detta program två typer av projekt. Det första var ett korttidsprojekt 

som innebar att man skulle eliminera de skillnader som fanns mellan USGAAP och IFRS. Det 

andra var ett långtidsprojekt som innebar att man gemensamt, FASB och IASB, skulle koordinera 

projekt som skulle bidra till ökad redovisningsvägledning. Enligt Bengtsson (2013) är IFRS 13 en 

konsekvens av detta konvergensarbete.  

 

Som grund till IFRS 13 ligger SFAS 157, som är en amerikansk redovisningsstandard och 

behandlar hur värdering till verkligt värde ska gå till. Enligt Bengtsson (2009) innehåller denna 

standard ett mer konservativt synsätt på redovisning till verkligt värde än inom IASB, där man alltså 

förespråkar en försiktighetsprincip. Detta försiktigare synsätt innebär att den alternativa 

värderingsmetod, kassaflödesmodellen, som IAS 40 har tillåtit ej är att föredra i USA (Bengtsson 

2009).  

Även om detta synsätt egentligen stämmer väl överens med den kontinentala redovisningskulturen 

som återfinns i stora delar av Europa är det enligt Bengtsson (2009) vanligt förekommande att det i 

de svenska fastighetsbolagen, vid värdering till verkligt värde är kassaflödesmodellen som ofta 

förekommer som värderingsteknik. Det finns en skepsis från amerikanskt håll till att det inom IASB 

är alltför lätt att värdera enligt denna metod och Bengtsson (2013) anser att införandet av IFRS 13 

visar på FASB’s negativa hållning till värdering enligt denna metod har varit en drivande kraft i 

utvecklandet av IFRS 13. 

 

IASB och FASB har alltså tillsammans utarbetat IFRS 13 för att skapa större samstämmighet 

globalt mellan IFRS och US GAAP vad det gäller definition av verkligt värde (PWC, 2013-08-31). 

IFRS 13 handlar alltså inte om vilka tillgångar och skulder som ska värderas till verkligt värde utan 

har som tillämpningsområde att användas när en annan IFRS standard kräver eller tillåter 

värderingar till verkligt värde (FAR Akademi, 2013). 

 



40 
 
 

IFRS 13 (1 punkten) har tre funktioner (FAR Akademi, 2013): 

1. Den definierar verkligt värde; 

2. Fastställa en ram för värdering av verkligt värde inom en och samma standard. 

3. Den kräver upplysningar kring värdering till verkligt värde. 

 

IFRS 13 (9 punkten) definierar verkligt värde som det pris som skulle erhållas vid en försäljning av 

en tillgång eller den ersättning som skulle betalas vid en överlåtelse av en skuld i en ordnad 

transaktion mellan marknadsaktörer vid tillfället då värdering görs (FAR Akademi, 2013). 

 

Denna definition tydliggör att det verkliga värdet är ett marknadsmått och inte ett enhetsspecifikt 

mått (FAR Akademi, 2013). Med marknaden avses den primära marknaden, det vill säga den 

marknad där tillgången/skulden “handlas” i störst volym alternativt den marknad där det är störst 

aktivitet för tillgången/skulden. Om en sådan marknad inte kan urskiljas ska man välja den mest 

förmånliga marknaden (PWC, 2013-08-31). 

 

Priset på det verkliga värdet ska också helt och hållet sättas utifrån marknadsaktörens perspektiv 

och inte utifrån företagets. Detta medför att företaget inte kan ta hänsyn till tillexempel syftet med 

innehavet av tillgången (PWC, 2013-08-31). 

 

Enligt IFRS 13 krävs följande av ett företag som ska värdera något till verkligt värde: 

a) att de fastställer vilken tillgång/skuld som ska värderas 

b) att de för en icke-finansiell tillgång, fastställer den högsta och bästa möjliga 

användningen av tillgången och om tillgången används i kombination med andra 

tillgångar eller på en fristående basis 

c) att de fastställer på vilken marknaden en ordnad transaktion skulle ske för 

tillgången eller skulden. 

d) att de fastställer lämplig(a) värderingsteknik(er) att använda vid värdering av 

verkligt värde. 

 

En av de största skillnaderna mellan IFRS13 och IAS 40 är förändringen av värderingshierarkin 

(PWC, 2013-11-25). Istället för att som i IAS 40 använda sig av olika värderingstekniker som 

hierarki har man i IFRS 13 valt att använda sig av en hierarki i tre nivåer som baseras på vilken typ 

av indata som används. 
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Värderingsteknikerna delas i IFRS 13 (76, 81 och 86 punkten) in i tre nivåer, där den högsta nivån 

nivå 1 värderar enligt noterade priser på den aktiva marknaden, nivå 2 (motsvarande 

ortsprismetoden) värderar enligt andra observerbara data och slutligen nivå 3 (motsvarande 

kassaflödesmodellen) där det verkliga värdet värderas enligt icke observerbara data (FAR Akademi, 

2013).  

 

Viktigt att komma ihåg är att dessa nivåer utgör en hierarki där företagen ska sträva efter att 

använda data hänförliga till en så hög nivå som möjligt. Observerbara data skall alltså prioriteras 

framför icke observerbara data enligt IFRS 13, 61 punkten. 

Ett företag ska vid värdering till verkligt värde använda värderingstekniker som är 

lämpliga under omständigheterna och för vilka tillräckliga uppgifter finns 

tillgängliga, samtidigt som användningen av relevanta observerbara indata 

maximeras och användningen av icke observerbara indata minimeras. (FAR 

Akademi, 2013) 

 

Bengtsson (2009) menar att problemet med värdering av förvaltningsfastigheter till verkligt värde 

som tidigare gjordes med stöd av IAS 40 var att företagen allt oftare använde undantagsregeln 

benämnd kassaflödesmodellen, framför huvudmetoden, den så kallade ortsprismetoden. Det har 

alltså funnits en överanvändning av denna metod. 

 

Tillgångar värderade till verkligt värde enligt nivå 3 i värderingshierarkin är öppna för mer 

subjektiva tolkningar än motsvarande data hänförligt till nivå 1 och 2 i hierarkin, vilket gör att IFRS 

13 kräver mer tilläggsinformation angående tillgångar värderade på detta sätt (PWC, 2013-11-25). 

Man kan se detta ökade krav på tilläggsinformation som en reaktion på överanvändningen av så 

kallade icke observerbara data (Bengtsson, 2013).  

 

Syftet med upplysningarna om verkligt värde är att hjälpa användarna att enligt IFRS 13, 91 

punkten bedöma (FAR Akademi, 2013): 

• De tekniker för värdering och indata som använts för att ta fram det verkliga värdet på 

tillgångar och skulder värderade till verkligt värde i rapporten över finansiell ställning. 

• Hur resultat respektive övrigt totalresultat för perioden påverkats av värderingar till verkligt 

värde som till en betydande del påverkats av icke observerbara indata (nivå 3). 
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För att uppnå målen från punkt 91 ovan ska företagen åtminstone lämna den information som punkt 

93 i IFRS 13 tar upp. I korthet är det följande (FAR Akademi, 2013): 

a) Värderingen till verkligt värde vid rapporttidens slut. 

b) Vilken nivå i hierarkin, 1, 2 eller 3. 

c) Skäl för överföring från nivå 1 till nivå 2. 

d) Vilka värderingstekniker och indata som används i form av kvantitativ information. 

e) För nivå 3 avstämning av IB och UB för ett antal poster. 

f) Orealiserade vinster och förluster och vilka poster som bidrar till detta. 

g) Värderingsprocessen och hur företaget kommit fram till den. 

h) Beskriva hur känslig värdering till verkligt värde är. 

i) Om tillgången kan användas på ett bättre sätt, ska företaget upplysa om varför den inte 

används på detta sätt.  

 

2.7 Tidigare forskning 
I vårt arbete har vi hämtat teorier från bland annat olika artiklar. För att avgöra hur stor acceptans 

teorierna har i forskningsvärlden har vi valt att värdera artiklarna och teorierna genom att titta på 

hur många citeringar artikeln har och hur empiriskt validerad den är, se tabell 2.1. 

 

Enligt Philipson (2013-11-29) ska en teori räknas som en dominerande teori om teorin är väl 

empiriskt validerad och har över 500 citeringar. För att räknas som en framväxande teori ska den ha 

viss empirisk validering och cirka 200 till 300 citeringar och för att räknas som ett förslag ska den 

ha färre än 100 citat samt vara begränsat empiriskt validerad (ibid.). Givetvis finns det även 

mellanting mellan detta, till exempel att en teori har många citeringar (över 500) men bara viss 

empirisk validering, vilket försvårar bedömningen av acceptans. Ett annat problem som vi har sett 

med våra artiklar är att de som är skrivna på svenska automatiskt har färre citeringar då det inte är 

ett språk som alla forskare förstår. 

 

Tabell 2.1: Tidigare forskning (egen) 

Teori Referens Citeringar Empirisk validitet Teorins acceptans 

 x ˃ 500 Väl empiriskt validerad Dominerande 

 x 200-300 Viss empiriskt validerad  Framväxande 

 x ˂ 100 Begränsad empirisk 

validering 

Föreslagen 
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2.7.1 Tidigare forskning kring harmoniseringen av redovisningsstandarder 

Artiklar gällande standardisering av redovisningsregler på google scholar handlar i mångt och 

mycket om hur redovisningen har påverkats efter införandet av gemensamma regler. Huruvida 

gemensamma regler bidrar till ökad kvalitet, eller om det finns andra faktorer som påverkar denna. 

Likaså finns det många artiklar som handlar om de skillnader som finns mellan länder och företag 

inom redovisningen trots gemensamma regler. De flesta artiklarna är några år gamla, där 

forskningen har gjorts i samband med införandet av IFRS i Europa år 2005 och några år efter det. 

 

Av de artiklar vi använt oss av när det gäller standardisering av redovisningsregler har Barth, 

Landsman & Lang (2007), Daske, Hail, Leuz & Verdi (2008), Jeanjean & Stowoly (2008), Kvaal & 

Nobes (2010) samt Soderstrom & Sun (2007) kommit fram till sin forskning på empiri grundat på 

dokumentstudier av företags finansiella rapporter och policys. De övriga artiklarna är utförliga 

litteraturstudier. 

 

Tabell 2.2: Tidigare forskning kring harmonisering av redovisningsstandarder (egen) 

Harmonisering av 

redovisningsstandarder 

Referens Citeringar Empirisk 

validitet 

Teorins 

acceptans 

 Barth, 

Landsman & 

Lang (2007) 

874 Väl empiriskt 

validerad 

Dominerande 

 Daske, Hail, 

Leuz & Verdi 

(2008) 

656 Väl empiriskt 

validerad 

Dominerande 

 Ball (2006) 555 Väl empiriskt 

validerad 

Dominerande 

 Soderstrom & 

Sun (2007) 

256 Viss empiriskt 

validerad 

Framväxande 

 Whittington 

(2005) 

162 Viss empiriskt 

validerad 

Framväxande 

 Nobes (2005) 150 Viss empiriskt 

validerad 

Framväxande 

 Jeanjean & 

Stowoly (2008) 

150 Viss empiriskt 

validerad 

Framväxande 
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 Carmona & 

Trombetta 

(2008) 

79 Begränsad 

empirisk 

validering 

Föreslagen 

 Kvaal & Nobes 

(2010) 

72 Begränsad 

empirisk 

validering 

Föreslagen 

 Chua & Taylor 

(2008) 

58 Viss empirisk 

validering 

Föreslagen 

 

2.7.2 Tidigare forskning kring konsekvenser med värdering till verkligt värde 

Efter att ha gjort en genomgång av artiklarna på Google Scholar kan vi konstatera att det mesta av 

litteraturen som handlar om verkligt värde är förknippad med finanskrisen, banker och värdering av 

värdepapper. När det gäller artiklar om värdering till verkligt värde av fastigheter och andra 

materiella tillgångar är litteraturen något mer begränsad.  

 

Av den litteratur vi har använt är främst Bengtssons artiklar och bok (2006, 2009, 2010, 2012) och 

Hitz (2007) artikel de som baserar sig på mer empiriskt material i form av lite djupare 

undersökningar. Landsman (2007) och Barlov & Haddad (2003) grundar sina teorier på genomförda 

litteraturstudier. Medan Penman (2007) och Laux & Leuz (2009) har analyserat expert respektive 

debattuttalanden för att komma fram till slutsatser. Herrman (2006) och Benston (2008) har gått 

igenom olika regelverk och för sin argumentation utifrån dem. 

 

Även om antalet citat är ganska få borde den teoretiska acceptansen enligt oss stärkas något av att 

de olika författarnas teorier i mångt och mycket är ganska lika vad gäller konsekvenser med 

värdering till verkligt värde. 

 

Tabell 2.3: Tidigare forskning kring konsekvenser med värdering till verkligt värde (egen) 

Konsekvenser 

med värdering till 

verkligt värde 

Referens Citeringar Empirisk validitet Teorins acceptans 

 Ball (2006) 555 Väl empiriskt 

validerad 

Dominerande 

 Laux & Leuz 298 Viss empiriskt Framväxande 
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(2009) validerad 

 Penman (2007) 191 Viss empiriskt 

validerad 

Framväxande 

 Hitz (2007) 158 Begränsad 

empirisk 

validering 

Föreslagen 

 Barlov & Haddad 

(2003) 

156 Begränsad 

empirisk 

validering 

Föreslagen 

 Landsman (2007) 131 Begränsad 

empirisk 

validering 

Föreslagen 

 Benston (2008) 95 Begränsad 

empirisk 

validering 

Föreslagen 

 Herrman (2006) 56 Begränsad 

empirisk 

validering 

Föreslagen 

 Bengtsson (2006) 15 Begränsad 

empirisk 

validering 

Föreslagen 

 Bengtsson (2012) 1 Begränsad 

empirisk 

validering 

Föreslagen 

 Bengtsson (2010) 1 Begränsad 

empirisk 

validering 

Föreslagen 

 Bengtsson (2009) 0 Begränsad 

empirisk 

validering 

Föreslagen 
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2.7.3 Tidigare forskning kring implementering 

När det gäller faktorer hos företag som påverkar vilken information som de lämnar i sina 

årsredovisningar, handlar mycket av litteraturen på Google Scholar om vilka faktorer som bidrar till 

mer frivilliga upplysningar. Även om våra upplysningskrav i IFRS 13 inte är frivilliga utan 

tvingande ser vi det inte som något hinder att vi delvis utgår från de påverkansfaktorer som gäller 

frivillig upplysningslämnande då vår empiriska studie kommer att fastställa om faktorerna är giltiga 

eller ej för upplysningslämnande enligt IFRS 13. 

 

Både vad det gäller studier kring implementering av standarder och studierna rörande 

påverkansfaktorer så är alla utom Ahmed & Courtis (1999) empiriska studier i form av 

dokumentstudier av årsrapporter. Ahmed & Courtis (1999) har istället gjort en metastudie av 29 

andra studier.  

 

Tabell 2.4: Tidigare forskning kring implementering (egen) 

Implementering 

av standarder 

Referens Citeringar Empirisk 

validitet 

Teorins 

acceptans 

 Street et al. 

(1999) 

144 Begränsad 

empirisk 

validering 

Föreslagen 

 Street & Gray 

(2002) 

132 Begränsad 

empirisk 

validering 

Föreslagen 

 Bengtsson 

(2006) 

15 Begränsad 

empirisk 

validering 

Föreslagen 

Påverkansfaktorer     

 Meek et al. 

(1995)   

781 Väl empiriskt 

validerad 

Dominerande 

 Ahmed & 

Courtis (1999) 

406 Viss empiriskt 

validerad 

Framväxande 

 Watsom et al. 

(2002) 

158 Begränsad 

empirisk 

validering 

Föreslagen 
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2.8 Undersökningsmodell 
I vår litteraturstudie har vi studerat konsekvenser med värdering till verkligt värde vilket visade att 

kritiken mot värderingssättet ofta handlar om att intressenterna inte helt vet hur värderingen har gått 

till. Denna kritik var en av anledningarna till att IFRS 13 infördes med högre upplysningskrav kring 

bland annat vilka indata som används vid värderingen. Denna del av teorin hänger ihop med vår 

frågeställning om hur väl företagen uppfyller upplysningskraven i IFRS 13.  

 

I harmoniseringen av redovisningsstandarder ingår IFRS 13 som är en del i redovisningens 

standardiseringsprocess och vi har i litteraturstudien studerat vilka fördelar investerarna ser i 

standardiseringen. Fördelar som kan uppstå vid standardisering är bland annat att investerarna får 

lättare att jämföra företagen med varandra. IFRS 13 ska också bidra med tydligare och utförligare 

information till investerarna.  Vilket knyter an till vår frågeställning om implementeringen av IFRS 

13 verkligen har bidragit till mer information, men också till frågeställningen om skillnader och 

likheter.  

 

Den senare frågeställningen om skillnader och likheter är även kopplad till frågeställningen om hur 

väl företagen uppfyller upplysningskraven då vi även studerar skillnader och likheter vad det gäller 

företagens uppfyllande av IFRS 13. 

 

Som följdfråga till skillnader och likheter mellan företagen, har vi frågan om vad skillnaderna kan 

bero på. Vilket knyts an till litteraturen genom att vi hämtar tänkbara förklaringsfaktorer från vår 

teorigenomgång av faktorer som påverkar upplysningslämnandet. 
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Figur 2.3: Modell över kopplingen mellan tidigare forskning och frågeställningarna (egen) 
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2.9 Frågeställningar 
* Hur uppfyller olika företag kraven i IFRS 13? 

* Vilka skillnader och likheter finns det mellan olika företag? 

* Om det finns skillnader vad kan vara orsaken till dessa skillnader? 

* Har implementeringen bidragit till mer tilläggsinformation? 
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3. Metod 

I detta kapitel beskriver vi hur vi gått till väga för att besvara våra frågeställningar och uppfylla 

vårt syfte med uppsatsen. Vi beskriver vår undersökningsdesign, population, operationalisering och 

analysmetod. Vi beskriver också hur vi försökt kvalitetssäkra vår studie. 

 

3.1 Undersökningsdesign  
Undersökningsdesign är ett ramverk för insamling och analys av data (Bryman & Bell, 2013). 

Enligt Yin (2011) finns det fem olika typer av undersökningsdesign, eller forskningsstrategier, och 

det är framför allt tre viktiga betingelser som skiljer dem åt. Betingelserna är typ av 

forskningsfråga, forskarens kontroll över skeendet samt om fokus ligger på nutid eller dåtid. De fem 

strategierna är experiment, survey, analys av källor, historisk studie och fallstudie. Tabell 3.1 nedan 

visar hur design och betingelserna hänger ihop. 

 

Tabell 3.1: När olika undersökningsdesign bör användas (Yin, 2011) 

Design Typ av 

forskningsfråga 

Krävs det en kontroll 

av beteendet 

Fokus på aktuella 

händelser 

Experiment Hur, varför? Ja Ja 

Survey Vilka, vad, var, hur 

många, hur mycket? 

Nej Ja 

Analys av källor Vilka, vad, var, hur 

många, hur mycket? 

Nej Ja/nej 

Historisk studie Hur, varför? Nej Nej 

Fallstudie Hur, varför? Nej Ja 

 

Det finns ingen skarp och tydlig gräns mellan olika design utan det gäller att välja den som har bäst 

passform i förhållande till forskningssyftet (Yin, 2011). 

 

Syftet i denna studie ” är att studera och beskriva hur väl bolagen inom fastighetsbranschen, som är 

skyldiga att följa IFRS 13, lever upp till upplysningskraven i sina delårsrapporter vad det gäller 

värdering av förvaltningsfastigheter. Vi vill också belysa eventuella skillnader och likheter mellan 

företagens upplysningskvalité och vad dessa kan bero på. Därutöver tänker vi undersöka om 

implementeringen bidragit till mer information i företagens delårsrapporter.” Vi kommer framför 

allt att analysera finansiella rapporter för att få svar på i vilken grad de uppfyller upplysningskraven 
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i IFRS 13. Vi försöker också ge en bild av vilka/vilken typ av företag som uppfyller kraven bäst. 

Enligt Yins (2011) mall kan vår studie både ses som en analys av källor och kanske som en 

historisk studie. Och som Yin påpekar är det ingen tydlig gräns mellan de olika 

undersökningsdesignerna. 

 

Andersen (1994) gör en annan indelning där han utgår från själva faktainsamlingen. Han delar in 

det i följande tre grupper: 

1. Dokumentstudie: indirekt observation 

2. Observationsmetoder: forskaren iakttar människors agerande direkt 

3. Frågemetoden: forskaren ställer direkta frågor till människor i undersökningsfältet 

 

Enligt denna uppdelning anser vi att vår studie är en dokumentstudie. Till dokumentstudie hör 

indirekta samhällsvetenskapliga observationer av olika ageranden. Det som studeras är muntliga 

eller skriftliga redogörelser för agerandet. Enligt Andersen (1994) kan till exempel följande material 

användas i denna typ av studie: litteratur, årsredovisningar, statistik, släktträd och audiovisuellt 

material.  

 

En anledning till att använda dokumentstudier är att det inte alltid är lätt att intervjua inom alla 

områden (Andersen, 1994). I vårt fall så vill vi ta reda på hur bra företagen följer den nya 

standarden. Det kan vara ett känsligt ämne att fråga kring vilket kan göra det svårt att få ärliga svar. 

Nackdelar med en dokumentstudie är att materialet kan vara vinklat. Vidare ska man enligt 

Artsberg (2005) ha i åtanke att en dokumentstudie endast fastställer det som historiskt har hänt, och 

speglar inte hur det är just nu eller i framtiden. 

 

3.1.1 Forskningsmetod 

Val av metod bestäms utifrån undersökningens syfte, problemformulering, den empiriska grunden, 

tid och resursbegränsningar (Andersen, 1994). Artsberg (2005) väljer att dela in datakällor i primär- 

eller sekundärkällor. Hon menar att det är sättet de används på som avgör vad de klassas som. 

Primärdata är data som samlats in av forskaren själv för den aktuella situationen, medan 

sekundärdata är data som redan samlats in eller återges av någon annan.  

 

Dokument är skriftliga datakällor som redan är producerade, men detta innebär enligt Artsberg 

(2005) inte att de redan ligger på forskarens bord och väntar på att låta sig analyseras. Tvärtom är 

det ett gediget arbete att identifiera och samla in relevanta dokument för den aktuella 
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forskningsfrågan. Vidare menar Artsberg (2005) att dessa dokument kan vara antingen primär- eller 

sekundärdata där årsredovisningar är ett exempel på den förstnämnda kategorin. 

 

Vår metod går alltså ut på att undersöka primärdata i form av finansiella rapporter sammanställda 

av ledningen på olika företag. Det är alltså rapporterna som är det primära vi ska undersöka, och då 

vi själva hämtar data från dessa rapporter är de således att betrakta som primärdata. Eftersom de 

data vi använder inte ändras över tid anser vi att den externa reliabiliteten (förmågan att upprepa 

undersökningen) är så god den kan blir med tanke på att vi gör vissa subjektiva tolkningar av 

rapportinnehållets informativitet. 

 

3.1.2 Kvantitativ eller kvalitativ forskning  

Den kvantitativa forskningen förknippas med mätningar och kvantifiering med hjälp av matematik 

och statistik. Experiment, enkäter och frågeformulär är vanliga undersökningssätt inom detta 

område (Backman, 2010). Kännetecknande för kvantitativ forskningsstrategi är att den är objektiv 

och deduktiv (Bryman & Bell, 2013).  I den kvalitativa forskningen är ordet i centrum och 

forskningsstrategin är ofta induktiv och tolkande (Bryman & Bell, 2013).  

 

Vår undersökning bygger på att vi har studerat finansiella rapporter, med IFRS 13:s 

upplysningskrav som grund och försökt tolka i vilken grad företagen uppfyller de krav som finns. 

Det hela handlar om att vi tolkar text och bedömningen som vi kommer fram till kan aldrig bli helt 

objektiv. Vår forskning är således i grunden kvalitativ. 

 

3.2 Population och urval 
Värdering av tillgångar och skulder till verkligt värde har flera för- och nackdelar. En klar nackdel 

har varit att värderingarna har varit för subjektiva (Landsman, 2007). Kritik har framför allt 

framförts när det gäller värdering av förvaltningsfastigheter där företagen använder 

kassaflödesmetoden (Penman, 2007). Av denna anledning har vi valt att studera företag där större 

delen av deras tillgångar utgör förvaltningsfastigheter. 

 

Eftersom vi som utgångspunkt förutom verkligt värde även har upplysningskraven i standarden 

IFRS 13, begränsar detta vårt urval ytterligare då denna standard endast gäller börsnoterade bolag. 

Sammanfattningsvis kan sägas att denna studie omfattar de företag i fastighetsbranschen vars 
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tillgångar till större delen består av förvaltningsfastigheter och som är börsnoterade på 

Stockholmsbörsen.  

 

Detta har lett oss till följande företag: Atrium Ljungberg AB, Balder AB, Castellum AB, Catena 

AB, Fabege AB, Fast Partner AB, HEBA Fastighets AB, Hufvudstaden, Klöver, Kungsleden, L E 

Lundbergföretagen, Sagax, Wallenstam och Wihlborgs Fastigheter. Eftersom vi inte sållar bort 

några företag inom den aktuella kategorin anser vi att både den interna och externa validiteten 

stärks.

 

3.3 Operationalisering   
Operationalisering är själva utformandet av de begrepp som forskningen handlar om (Bryman & 

Bell, 2013). För att få struktur på vår beskrivning av hur vi samlat in och tolkat data utgår vi från 

två frågeställningar Hur? och Varför? 

 

3.3.1 Hur uppfyller olika företag kraven i IFRS 13? 

För att kunna svara besvara på frågan hur väl företagen uppfyller kraven i IFRS 13, vilka skillnader 

och likheter det finns och om informationen har ökat. Måste vi ta reda på hur bra upplysningarna är 

i årets finansiella rapporter.  

 

Som utgångspunkt för denna uppskattning har vi IFRS 13:s upplysningskrav punkt 93. Eftersom 

punkterna är framtagna av experter för att säkra standarden i de finansiella rapporterna anser vi att 

de stärker denna studies begreppsvaliditet (vi mäter det som vi avser att mäta). 

 

Dessa punkter är dock svårtolkade. Så för att konkretisera dem för oss själva och andra intressenter 

började vi med att skapa tabell 3.2 där vi tagit fram citat från olika finansiella rapporter som visar 

på exempel där upplysningskraven har uppfyllts. Detta är också ett sätt för oss att stärka både den 

interna och den externa reliabiliteten. Intern reliabilitet är att forskarna kommer överens om hur de 

tolkar det de ser och hör. Extern reliabilitet är förmågan att kunna upprepa undersökningen och 

fortfarande få samma svar (Bryman & Bell, 2013). 

 

Citaten som vi tagit fram visar hur vi tolkar upplysningskraven vilket skapar en grund för vår 

gemensamma forskning. Detta är ett sätt för oss att försäkra oss om att vi tolkar punkterna lika och 

att vår bedömning av olika rapporter blir likvärdiga.  
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Vårt mätinstrument i första skedet är denna tabell med IFRS 13:s upplysningspunkter, omskrivna 

med något förenklat språk, och förklarande citat från olika finansiella rapporter. Det förenklade 

språket är ytterligare ett sätt att skapa tydlighet gentemot oss själva och andra. Är någon intresserad 

av originaltexten i IFRS 13: upplysningskrav så finns den med som bilaga 1.  

 

Tabell 3.2: Vår tolkning av upplysningskraven och exempel på information som kan lämnas under 

respektive punkt (vårt mätinstrument) (egen) 

Upplysningskrav Exempel på information 

a) Värderingen till 

verkligt värde vid 

rapporttidens slut. 

”fastigheternas verkliga värde var 22 914 mkr” (Klövern, 

2013-09-29:7) 

b) Vilken nivå i 

hierarkin, 1, 2 eller 3 

”Samtliga fastigheter är klassificerade i nivå 3 enligt IFRS 

13.” (Klövern, 2013-09-29:7) 

c) (gäller övergång från 

1 till 2) 

Ej aktuell för oss! 

d) (1)En beskrivning av 

värderingsteknikerna 

”Marknadsvärderingen är baserad på analys av genomförda 

fastighetstransaktioner för fastigheter med liknande standard 

och läge för bedömning av marknadens avkastningskrav. 

Värderingen har vidare genomförts genom 

kassaflödesberäkningar med individuella bedömningar av 

varje fastighets intjäningsförmåga. Antagna hyresnivåer vid 

kontraktsförfall motsvarar dagens marknadshyror. 

Driftskostnaderna har bedömts utifrån bolagets verkliga 

kostnader.” 

(Atrium Ljungberg, 2013-09-29:7) 

(2) Vilka indata som 

används 

”Vid bedömningen av fastigheternas verkliga värde görs 

antaganden och analyser av de underliggande faktorer som 

påverkar värdet, bland annat: 

• Analys av genomförda transaktioner på jämförbara 

marker 

• Bedömning av fastighetens tekniska och kommersiella 

skick 

• Analys av befintliga hyresnivåer och marknadshyror 
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för respektive fastighet, samt analys av långsiktigheten 

i befintliga hyresgäster 

• Bedömning av framtida vakanser 

• Analys av drift- och underhållskostnader på kort och 

lång sikt, med utgångspunkt från bolagets verkliga 

kostnader 

• Analys av om-, till-, och nybyggnader samt övriga 

investeringsbehov” 

(Atrium Ljungberg, 2013-09-29:27) 

(3) Kvantitativ 

information av icke 

observerbara indata 

”Värderingsantaganden 

Följande antaganden och bedömningar har använts vid de 

enskilda värderingarna: 

• Inflationstakten under kalkylperioden har antagits till 1,0 

procent år 2013 och därefter till 2,0 procent per år. 

• Hyresutvecklingen för bostäder har bedömts till 1,35–2,7 

procent år 2013 och därefter i huvudsak antagits följa 

inflationen. För lokaler har den framtida utvecklingen baserats 

på gällande kontrakt. Hyrorna har efter aktuell löptids slut 

anpassats till bedömd marknadshyra. 

• Kalkylränta och avkastningskrav baseras på analyser av 

genomförda transaktioner, samt individuella bedömningar 

avseende risknivån och fastighetens marknadsposition. I 

värderingarna används en kalkylränta från 4,45 till 6,49 

procent och ett direktavkastningskrav vid beräkning av 

restvärdet från 2,55 till 4,61 procent.” 

(HEBA, 2013-09-30:31) 

e) (1)Avstämningar av 

IB och UB om 

förändringar 

angående den totala 

vinsten eller förlusten 

för perioden som 

redovisas i resultatet 

”Totalt bedömt verkligt värde för fastigheterna uppgår till 885 

Mkr, jämfört med 850 Mkr vid utgången av första kvartalet. 

Den bedömda värdeökningen beror i allt väsentligt på 

reducerade riskfaktorer i takt med att våra planer steg för steg 

konkretiseras.” 

(Catena, 2013-09-29:3) 

Eller 
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samt den eller de 

poster i resultatet där 

dessa vinster eller 

förluster redovisas.  
(Wallenstam, 2013-09-29:5) 

(2) Avstämningar av 

IB och UB om 

förändringar 

angående den totala 

vinsten eller förlusten 

för perioden som 

redovisas i Övrigt 

totalresultat samt den 

eller de poster i 

Övrigt totalresultat 

där dessa vinster eller 

förluster redovisas. 

 

 
 

(Lundbergs, 2013-09-29:6) 

(3) Avstämningar av 

IB och UB om 

förändringar 

angående inköp, 

försäljningar, 

emissioner och 

betalningar. 

 

 

 
(Kungsleden, 2013-09-29:8) 

(4) Avstämningar av 

IB och UB om 

förändringar 

angående beloppen 

för eventuella 

överföringar till eller 

från Nivå 3 i 

hierarkin för verkligt 

”Inga fastigheter har ändrat klassificering under perioden.” 

(Klövern, 2013-09-29:7) 

Här vill vi bara påpeka att Klöverns svar är det ända vi har 

kunnat hitta vilket är anledningen till att vi inte har ett mer 

konkret svar. 
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värde och skälet till 

överföring. 

f) Belopp och poster för 

den orealiserade 

vinsten eller förlusten 

”Den orealiserade värdeförändringen uppgick till 142mkr 

(245).” 

 
(Atrium Ljungberg, 2013-09-29:7) 

g) (1)Beskrivning av 

värderingsprocessen 

”Klövern värderar varje kvartal 100 procent av 

fastighetsinnehavet, varav 20 till 30 procent externt. 

Externvärderingarna har huvudsakligen genomförts av DTZ 

Sweden och Savills. Varje fastighet i beståndet externvärderas 

minst en gång under en rullande 12-månaders period. DTZ har 

varit rådgivande när avkastningskraven i merparten av de 

interna värderingarna bestämts.” (Klövern, 2013-09-29:7) 

(2) Hur de 

bestämmer principer 

och förfaranden för 

värdering 

”För att säkerställa värderingen har externa värderingar 

inhämtats från tre värderingsföretag, Forum 

Fastighetsekonomi AB, Newsec Advice AB, NAI Svefa AB. 

De externa värderingarna omfattar 11 fastigheter och 

motsvarar 31 procent av det internt bedömda marknadsvärdet. 

Urvalet av fastigheter har gjorts med utgångspunkt från att de 

valda objekten skall representera olika fastighetskategorier, 

ort, läge, teknisk och byggnadsmässig standard.” 

(Hufvudstaden, 2013-09-29:3) 

h) Känslighetsanalys 

över icke 

observerbara indata 

som används vid 

värdering till verkligt 

värde  
 

(HEBA, 2013-09-30:31) 
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i) Om tillgången inte 

används på bästa sätt 

ska företaget upplysa 

om varför 

Vi vet inte om tillgången används på bästa sätt så det går ej att 

kontrollera denna punkt! 

Punkterna d3,e, f, g och h måste bara följas om företaget värderar enligt nivå 3. 

 

3.3.2 Har tilläggsinformationen ökat? 

För att ta reda på om tilläggsinformationen har ökat efter införandet av IFRS 13 har vi valt att titta 

på vilken information tidigare halvårsrapporter lämnar för respektive företag. För att kunna jämföra 

hur informationen har förändrats var det viktigt att gå några år tillbaka för att se hur det såg ut innan 

IFRS 13 började diskuteras, men ändå ett par år efter införandet av IFRS och IAS 40 som medger 

redovisning till verkligt värde. För att få en klar indikering på om informationen förändrades efter 

införandet av IFRS 13 var det också intressant att titta på perioden omedelbart före införandet. 

Valen föll då på att titta dels på rapporter från år 2008, och dels på rapporter från år 2012.  

 

Vi har valt att endast titta på hur informationen ser ut gällande värderingsprocesser och indata, då 

det enligt vår mening är på detta område informationen ofta är bristfällig, samtidigt som den kan 

vara av stort intresse för investerare. Vi har dessutom endast tagit hänsyn till hur detaljerad 

informationen är och inte hur den står sig i förhållande till kraven i IFRS 13. Syftet har alltså i detta 

fall endast varit att ta reda på om mängden information har ökat eller inte. För att kunna göra en 

rättvis jämförelse mellan perioderna, då olika värderingsteknik ställer olika krav på information, har 

vi även varit tvungna att undersöka vilken värderingsteknik företagen använt sig av.  

 

Vidare har vi valt att endast titta på och jämföra halvårsrapporter, januari till juni för respektive år, 

detta för att öka jämförbarheten med år 2013. Dock har vi i en del fall fått vända oss till 

årsredovisningarna för några av företagen för att ta reda på vilken värderingsteknik som använts, då 

denna informations saknats i vissa delårsrapporter.  

 

För att kunna jämföra mängden information skapade vi tabell 3.3, där vi kopierade in information 

från respektive rapport. Därefter gjordes en jämförelse rapporterna emellan för att på så sätt 

undersöka hur informationen kan ha förändrats. Även här anser vi att både den interna och externa 

reliabiliteten stärks med detta arbetssätt. 
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Tabell 3.3: Exempel på sammanställning av information (egen) 

Lundbergföretagen 2008 2012 2013 

Värderingsteknik Ortspris/kassaflöde Ortspris/Kassaflöde Ortspris/kassaflöde 

Beskrivning av 

värderingsprocess, 

värderingsteknik 

och indata 

Vid varje årsskifte 

genomförs en intern 

värdering av varje 

enskild 

förvaltningsfastighets 

verkliga värde. Värdet 

har fastställts genom 

en kombination av av-

kastnings- och 

ortprismetoden. För att 

säkerställa 

värderingarna inhämtas 

externa värderingar för 

en del av 

fastighetsbeståndet. 

Under året görs 

löpande en uppdatering 

av den interna 

värderingen av fastig-

heterna med köp, 

försäljningar och 

gjorda investeringar. 

Löpande undersöks 

även om det finns 

andra indikationer på 

förändringar i 

fastigheternas verkliga 

värde. Dessa kan 

En intern värdering 

av 

fastighetsbeståndet 

har per den 

30 juni 2012 skett 

genom att varje 

enskild fastighets 

verkliga värde 

bedömts. 

Värderingarna har 

genomförts på 

likartat sätt för alla 

fastigheter och 

baseras såväl på orts-

prismaterial som på 

nuvärdet av 

uppskattade framtida 

betalningsströmmar. 

(Lundbergs, 2013-

10-22b:4) 

En intern värdering 

av 

fastighetsbeståndet 

har per 

den 30 juni 2013 

skett genom att varje 

enskild fastighets 

verkliga värde 

bedömts. 

Värderingarna har 

genomförts på 

likartat sätt för alla 

fastigheter och 

baseras såväl på 

ortsprismaterial som 

på nuvärdet av 

uppskattade framtida 

betalningsströmmar. 

(Lundbergs, 2013-

09-29:4) 
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utgöras av exempelvis 

större uthyrningar, 

uppsägningar samt 

väsentliga förändringar 

i avkastningskraven. 

Med beaktande av 

ovanstående bedöms 

värdet i 

fastighetsbeståndet ha 

minskat med 106 Mkr 

utöver gjorda 

investeringar. 

Minskningen förklaras 

främst av ett något 

högre 

direktavkastningskrav 

(Lundbergs, 2013-10-

22a:4) 

 

3.3.3 Varför finns det skillnader i rapporteringen? 

För att sedan besvara frågan (varför företag redovisar olika bra), utgick vi från början från de 

faktorer som vår teorigenomgång visade kunde vara relevanta.  

 

Mätinstrumentet blev följande faktorer: börsvärde, fastigheternas bokförda värde, ort och 

fastighetstyp. Eftersom dessa faktorer kommer från tidigare undersökningar bör även här 

begreppsvaliditeten vara pålitlig. 

 

Efter att ha studerat resultatet utifrån dessa faktorer valde vi också att titta på kvoten av börsvärde 

och eget kapital i hopp om att hitta en förklaring till varför de med lågt börsvärde hade en tendens 

att lämna utförligare information (högre kravuppfyllande) än de med högt. 
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3.4 Analysmetod 
Även vår analys delar vi in i en hur och varför del. 

En analys av data inbegriper granskning, kategorisering, sammanställning, prövning 

och olika kombinationer av både kvalitativa och kvantitativa belägg då man tar itu 

med de initiala hypoteserna i en undersökning. (Yin, 2011) 

 

3.4.1 Analys av hur väl företagen uppfyller kraven 

Nästa steg för att få reda på hur väl upplysningskraven följs blir att plocka ut information (citat) 

från de 14 företag vi ska undersöka i en tabell med hjälp av vårt tidigare konstruerade 

mätinstrument (tabell 3.1). Företagens citat behöver dock inte överensstämma med exempelcitaten 

för det finns många olika sätt att uppfylla upplysningskraven. Här kommer svårigheten med en 

kvalitativ undersökning att uppstå eftersom vi själva måste göra vissa tolkningar och avgöra om det 

företaget skriver uppfyller kravet. Eftersom vi tar direkta citat från företagen som visar på hur vi 

tänkt anser vi att den externa reliabiliteten stärks.  

 

Tabell 3.4: Sammanställning över hur väl företagen uppfyller kraven i IFRS 13 (egen) 

Upplysningskrav Atrium 

Ljungberg  

Balder Castellum …    

A.        

B.        

C.        

D.        

E.        

F.        

……        

Detta ger oss en bild av hur många olika upplysningskrav som de olika företagen uppfyller. 

 

3.4.2 Analys av om huruvida tilläggsinformation har ökat 

Informationen som insamlats och jämförts har sedan bidragit till att skapa två tabeller. Den första, 

tabell 3.5, visar vilken värderingsteknik företagen anger att de använder för de olika åren. Detta är 

intressant att titta på då olika värderingsteknik kräver olika mängd information och syftet är att 

analysera om det funnits en trend bland företagen att ändra värderingsteknik när kraven på 
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information ökat i och med IFRS 13. Tabell 3.6 visar sedan hur de tidigare årens 

informationsmängd är i förhållande till 2013 års rapport. 

 

Tabell 3.5: Sammanställning värderingsteknik (egen) 

Värderingsteknik Företag 1 Företag 2       

2008         

2012         

2013         

 

Tabell 3.6: Sammanställning mängd information (egen) 

Beskrivning av 

värderingsprocess, 

värderingsteknik 

och indata 

Företag 1 Företag 2      

2008        

2012         

 

3.4.3 Kvalitativ innehållsanalys 

För att analysera texterna i rapporterna kan man använda något som May (2011) kallar för 

innehållsanalys. Denna kan vara av både kvantitativ och kvalitativ karaktär, där den förstnämnda 

försöker påvisa ett återkommande mönster i innehållet och den sistnämna betonar textens flöde och 

innehållet i en tolkande förståelse (Ibid.).  

 

May (2011) delar in innehållsanalysen i tre steg: problemformulering; inhämtning av texten och 

användning av urvalsmetoder; samt tolkning och analys. Man intresserar sig här för hur vissa ord 

eller särskilda uttryck förekommer i texten för på så sätt identifiera dess utmärkande drag. Man kan 

då enligt May börja med en klar uppfattning om vad man letar efter och bryta ned texten i dess 

beståndsdelar (ibid.). Vi letar alltså här efter indikationer i from av citat som tyder på att företaget i 

fråga följer en specifik regel. 

 

Den kvalitativa innehållsanalysen utgår enligt May (2011) från en process eller en social kontext 

där författaren anses vara en självmedveten aktör som riktar sig till en publik under specifika 
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omständigheter. Forskarens uppgift är att läsa texten genom dess symboler och uppgiften är att 

försöka förstå den kontext i vilken den skrevs. I vår undersökning där vi utgår från företags 

finansiella rapporter är författarens roll, det vill säga företagets, att ge publiken, läsaren av 

rapporten, relevant och tillförlitlig information om företagets finansiella ställning utifrån de krav 

som ställs på redovisningsinformation. Vår roll är att genom texten se hur väl företaget uppfyller 

detta. Sammanhanget i vilken texten skrevs i är redan definierat med de tydliga krav på rapporter 

som ställs och som företagen säger att de följer. 

 

3.4.4 Varför? 

När det gäller varför frågan utgår vi från de faktorer som tidigare studier visar på och har dem som 

grund för vår operationalisering. Och med hjälp av dessa analyserar vi företagen för att se om teorin 

stämmer med verkligheten. Eftersom vi försöker se likheter mellan teori och verklighet i ett rakt 

nedåtgående led kan vi säga att vi har grundad teori (Bryman & Bell, 2013) som analysmetod i detta 

fall.

 

3.5 Kvalitetskriterier 
De vanligaste kvalitetskriterierna på en vetenskaplig uppsats är validitet (giltighet) och reliabilitet 

(tillförlitlighet). Även kriteriet replikation (upprepning) är viktigt. Det finns flera olika former av 

validitet och reliabilitet bland annat interna och externa former (Bryman & Bell, 2013). 

 

Begreppsvaliditet: De begrepp som används mäter verkligen det som det är tänkt att mäta (Bryman 

& Bell, 2013). Eftersom upplysningskraven är framtagna av experter på redovisningsområdet 

förutsätter vi att de mäter rätt saker. Så vi anser att vår begreppsvaliditet är god. 

 

Intern validitet: Det finns en klar koppling mellan forskarens observationer och den teori som 

forskaren kommer fram till. Det finns ingen extra yttre påverkande faktor som forskaren missat 

(Bryman & Bell, 2013).  Detta känns som det svåraste kriteriet att uppnå. Som vi ser det så kan 

forskaren aldrig vara helt säker på att resultatet inte har påverkat av någon ”yttre” faktor. Vi är trots 

allt olika och i vårt arbete måste vi göra vissa subjektiva bedömningar. Vi har dock försökt begränsa 

den yttre påverkan genom att inte begränsa urvalet. Vi har med alla företag inom ett visst specifikt 

område för att få en bättre helhetsbild.  
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Extern validitet: Kan studien gälla alla tänkbara berörda parter (Bryman & Bell, 2013). Eftersom vi 

undersöker alla företag inom vår avgränsning, totalundersökning, gäller studien automatiskt alla. 

 

Intern reliabilitet: Medlemmarna i forskarlaget är överens om hur det de ser och hör ska tolkas 

(Bryman & Bell, 2013). I operationaliseringen gör vi en tolkningsmall och omskrivningar av 

upplysningskraven för att dels för oss själva konkretisera reglerna, men också för att skapa en 

gemensam grund oss studenter emellan att stå på. 

 

Extern reliabilitet: Möjligheten att kunna upprepa undersökningen (Bryman & Bell, 2013). Både i 

operationaliseringen och i analysen tar vi med citat för att tydliggöra hur vi har tänkt, vilket ökar 

chanserna att upprepa undersökningen på liknande villkor.  

 

Replikerbarhet: Undersökningen ska kunna utföras igen av någon annan och ge samma svar 

(Bryman & Bell, 2013). Vi tycker att det finns goda möjligheter till replikation av vår 

undersökning. Dels för att undersökningsmaterialet (de finansiella rapporterna) förblir oförändrat 

och vi har genom vår operationalisering och analysmetod tydliggjort vårt sätt att tolka rapporterna 

och upplysningskraven. 

 

Även om kvalitetskraven har en starkare anpassning till den kvantitativa forskningen än till den 

kvalitativa forskningen (Bryman & Bell, 2013), tycker vi denna studie i hög grad är kvalitetssäkrad. 
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4. Sammanställning och analys av data 
I detta kapitel ämnar vi försöka finna svar på våra frågeställningar för att uppfylla studiens syfte. 

Vi beskriver hur väl företagen uppfyller kraven, vilka skillnader och likheter det finns mellan 

företagen både vad det gäller mängden information som lämnas men också hur de formulerar sig. 

Vi försöker också ge några tänkbara orsaker till de skillnader som finns mellan företagen när det 

gäller hur väl de uppfyller kraven. Till sist tittar vi på om införandet av IFRS 13 verkligen har 

bidragit till mer information eller inte. 

 

4.1 Hur väl uppfyller företagen kraven i IFRS 13? 
För att illustrera hur väl företagen uppfyller de upplysningskrav som finns i IFRS 13 har vi studerat 

halvårsrapporterna (delårsrapport kvartal två) för 2013 och sammanställt nedanstående tabell. 

 

Som tabellen nedan visar så uppfyller Hufvudstaden och Sagax upplysningskraven i störst 

utsträckning medan Catena och Fabege AB uppfyller minst antal upplysningskrav. Här är det dock 

viktigt att tänka på att de som redovisar enligt ortsprismetoden redovisar enligt nivå 2 och därför 

inte har några krav att lämna upplysningar enligt punkterna d3,e, f, g och h. Trots att 

upplysningskraven är lägre för Hufvudstaden än för de flesta andra lämnar de mer upplysningar.  

Vi finner det ytterst anmärkningsvärt att inte ens hälften av företagen tydligt uppger vilken nivå de 

värderar på (punkt b). Vi tycker att frågeformuleringen i punkt b är tydlig med att företagen ska 

ange nivå 1, 2 eller 3, formuleringen ser ut på följande sätt enligt IFRS 13: 

I syfte att uppnå målen i punkt 91 ska ett företag åtminstone lämna följande 

information för varje klass av tillgångar (…) b) (…) den nivå i hierarkin som 

värderingarna till verkligt värde hänförs till i sin helhet (Nivå 1, 2 eller 3).(FAR 

Akademi, 2013, IFRS 13, 93 punkten)  

 

Atrium Ljungberg har uppfyllt kravet genom att svara ”värderingen har skett enligt nivå 3 i IFRS 

värderingshierarki”(Atrium Ljungberg, 2013-09-29:17), vilket visar att det inte krävs så mycket 

skrivande för att nå målet. Varför hoppar då företagen över att upplysa om vilken nivå de värderar 

på? Vill de inte eller vet de inte? 

 

Vi kan också utifrån tabellen konstatera att punkt a (ange verkligt värde på förvaltningsfastigheten) 

är det enda upplysningskrav som alla företagen uppfyller. Punkterna d1, e1, e2 och e3, som handlar 
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om upplysningar kring värderingsteknik i allmänna drag och ingående och utgående balans för 

bland annat förändringar av total vinst/förlust, inköp och försäljning, uppfylls av de flesta företagen. 

 

Punkt i, där företagen ska lämna upplysningar om de inte använder tillgången på bästa sätt, har 

inget företag några upplysningar kring. Detta kan betyda att alla använder sina 

förvaltingsfastigheter på bästa sätt, men detta går inte för oss att avgöra.  

 

När det gäller punkt e4 (upplysningar ska lämnas om och varför vid nivåskifte) är det bara Klövern 

som har lämnat upplysningar vilket de gjorde på följande sätt ”inga fastigheter har ändrat 

klassificering under perioden” (Klövern, 2013-09-29:7). Att så få har lämnat upplysningar i denna 

punkt kan bero på att inget företag har bytt klassificeringsnivå på sina förvaltningsfastigheter, vi 

tycker dock att det är bra att Klövern upplyser i sin delårsrapport att inget byte har skett. 

 

Punkterna d3 och h handlar om att ge konkret information i form av siffror, vilket verkar vara svårt 

då väldigt få av företagen har med dessa upplysningar. Punkt g2 (hur företaget bestämt principen 

och förfarandet för värdering) besvaras bara av Hufvudstaden och Sagax. I våra jämförelser mellan 

företagen kan vi se att väldigt många av företagen har förfarandet intern och extern värdering för att 

bestämma värdet på förvaltningsfastigheterna men sammanställningen i tabell 4.1 tyder på att de 

verkar ha svårt att uppge vad detta beslut kommer ifrån. 
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Tabell 4.1: Tabell över hur väl företagen uppfyller kraven (egen) 

 A B C Ca F Fa HE Hu Kl Ku L S Wa Wi 

a) x x x x x x x x x x x x x x 

b) 3 K 3 O/K K K 3 O 3 O/K O/K 3 3 O/K 

d)1 x x x x  x x x  x  x x x 

d)2 x     x x x  x  x x  

d)3        x    x x  

e)1 x x x x  x x x x x  x x x 

e)2 x x x  x x x x  x x x x x 

e)3 x x x   x x x x x x x x x 

e)4         x      

f) x x  /  x x   / /  x   

g)1 x x x   x x x x  x x  x 

g)2        x    x   

h)   /    / x    /   

i)               

Tolkning av tabellen: Atrium Ljungberg AB (A), Balder AB (B), Castellum AB (C), Catena AB (Ca), 

Fabege AB (F), Fast Partner AB (Fa), HEBA Fastighets AB (HE), Hufvudstaden (Hu), Klövern 

(Kl), Kungsleden (Ku), L E Lundbergföretagen (L), Sagax (S), Wallenstam (Wa) och Wihlborgs 

Fastigheter (Wi) 

3= nivå 3 

K= uppger inte nivå men använder kassaflödesmodellen 

O= använder ortsprismetoden (nivå 2) 

x= Vi bedömer att tillräckligt med upplysningar har lämnats 

/=Vi bedömer att vissa upplysningar inom området har lämnats 

 

4.1.1 Nivå på uppfyllande av upplysningskraven 

För att tydliggöra skillnaderna mellan vilka företag som uppfyller kraven i IFRS 13 bra och vilka 

som uppfyller kraven dåligt har vi skapat en skala i fem steg, tabell 4.2, där vi utgår från egna 

fastställda minimikrav. Vi har kollat på hur lätta upplysningarna är att lämna, ju lättare de är att 

lämna ju större krav ställer vi på att företaget ska ha lämnat dem.  
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Punkterna a, d1, e1, e2, e3 och g1 är alla punkter som säger ganska lite och som är lätta att beskriva 

eller hämta från boksluten. Punkterna d2 och f kräver lite mer skrivande och företagen ger lite mer 

konkret information i dessa punkter. För att uppnå nivån ganska bra anser vi att företagen också ska 

ha svarat på d3 och h där företagen verkligen måste analysera och förklara hur de värderar. För att 

vi ska tycka att de uppfyller kraven perfekt bör de även ha svarat på e4 och g2. Det som fick oss att 

sätta dessa på högsta nivån var att nästan ingen svarat på dem, vilket när det gäller g2 får oss att tro 

att den är svår att besvara. När det gäller e4 kan utelämnande bero på att den inte är aktuell, men vi 

tycker ändå detta är något som företagen bör upplysa om i så fall, precis som Klövern gör. 

 

Tabell 4.2: Skala över uppfyllandekraven (egen) 

Uppfyller IFRS 13 kraven: Företagen måste minst uppfylla följande 

punkter: 

Bra (perfekt) a, d1, e1, e3, g1+d2,f+d3,h+ e4,g2 

Ganska bra a, d1, e1, e3, g1+d2,f+d3,h 

Mittemellan a, d1, e1, e2, e3, g1+d2,f 

Ganska dåligt a, d1, e1, e3, g1 

Dåligt  

 

Punkterna b och i har vi medvetet tagit bort från skalan. Punkten b tyckte vi egentligen är den mest 

grundläggande, alla företag borde tydligt tala om vilken nivå de värderar på, men vi insåg ganska 

snabbt att väldigt få uppgav nivån så vi valde bort punkten för att ha en möjlighet att skapa en skala. 

Punkten i har ingen av företagen med och vi kan inte avgöra om företagen använder sina tillgångar 

på bästa sätt eller ej, vilket punkt i handlar om. 

 

Enligt vår bedömning hamnar Hufvudstaden och Sagax på nivån ganska bra uppfyllande av 

upplysningskraven. Företagen har visserligen några svagheter rörande de lägre punkterna på skalan. 

Sagax är inte tillräckligt utförlig i sin känslighetsanalys (punkt h) och Hufvudstaden upplyser inte 

tydligt vilka poster som tillhör den orealiserade värdeökningen (punkt f), men eftersom de uppfyller 

g2 och övriga punkter anser vi ändå att de ganska bra uppfyller upplysningskraven. För att vi skulle 

klassat dem som perfekta ansåg vi att de också borde ha lämnat upplysningar angående punkt e4 så 

som Klövern har gjort samt haft tydligare information rörande punkt h och f.  
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Atrium Ljungberg, FastPartner och HEBA uppfyller kraven varken bra eller dåligt. Alla tre 

företagen är dåliga på att lämna konkreta sifferuppgifter, vilket gör att de inte når högre. Balder, 

Castellum, Wallenstam och Wihlborgs anser vi uppfyller upplysningskraven ganska dåligt då de 

antingen inte uppger vilka indata de använder eller så talar de inte om vilka poster som den 

orealiserade vinsten eller förlusten härrör till. Castellum och Wihlborg uppger inget av det nämnda 

medan Wallenstam och Balder uppger upplysningar av det ena slaget. 

 

Catena, Fabege, Klövern, Kungsleden och L E Lundbergföretagen lämnar alla fem väldigt lite 

information. Även om Catena värderar enligt ortsprismetoden så ska de lämna upplysningar om 

vilken typ av data som används vilket de inte gör. 

 

Tabell 4.3: Hur väl företagen uppfyller kraven enligt skalan (egen) 

Uppfyller IFRS 13 kraven: Företagen: 

Bra (perfekt)  

Ganska bra Hufvudstaden och Sagax 

Mittemellan Atrium Ljungberg AB, Fast Partner AB och HEBA Fastighets AB 

Ganska dåligt Balder AB, Castellum AB, Wallenstam och Wihlborgs Fastigheter 

Dåligt Catena AB, Fabege AB, Klövern, Kungsleden och L E 

Lundbergföretagen 

 

4.2 Skillnader och likheter mellan hur företagen presenterar informationen. 
I detta stycke belyser vi skillnader och likheter mellan hur de olika företagen presenterar sin 

information gällande värdering av sina förvaltningsfastigheter. Vi tar främst upp sådan information 

som bidragit till att de uppfyller kraven, vissa undantag har gjorts där vi anser att det bidrar till 

djupare förståelse för hur de lämnar information. Exempel på det sistnämnda kan vara ”beskrivs i 

årsredovisning 2012”, informationen i sig uppfyller inga krav men visar hur de redovisar.  

 

Vi har också valt att inte ta med tabeller, rörande till exempel orealiserade värdeförändringar, då de 

oftast ser väldigt lika ut för alla företag som har med dem. Vill läsaren veta hur dessa tabeller ser ut 

återfinns dessa i tabell 3.2. 

 

De nedanstående citaten är hämtade från företagens delårsredovisning för andra kvartalet. Vi har 

markerat likheter (sådant som återkommer hos flera av företagen) med fet stil och skillnader (sådant 
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som specifikt utmärker sig för just det företaget) med vanlig stil. När det gäller skillnader så har vi 

främst med sådant som visar på att företaget redovisar mer utförligt än de andra. Tyvärr bidrar detta 

till väldigt långa citat, men vi har ändå valt att ta med dem då vi anser att de ger läsaren en god 

inblick i hur företagen försöker uppfylla kraven i IFRS 13. 

 

Mängden citat varierar mycket mellan företagen då de dels har redovisat olika mycket information 

men också för att vi inte har med sådan information som hamnar mellan väldigt lika och helt unikt. 

Till exempel kan viss information ha redovisats lika av två företag och då finns den inte med. 

 

4.2.1 Atrium Ljungberg AB 

”Fastigheter är värderade till verkligt värde i balansräkningen. Värderingen har skett enligt nivå 

3 i IFRS värderingshierarki” (Atrium Ljungberg, 2013-09-29:17) 

 

”Atrium Ljungberg har under andra kvartalet externvärderat 20 procent av fastighetsbeståndet. 

Värderingen är utförd av Forum Fastighetsekonomi och Savills. Resterande del har 

internvärderats och Forum Fastighetsekonomi har kvalitetssäkrat antagna marknadshyror, 

kostnader, vakanser och avkastningskrav. Marknadsvärdet är baserat på analys av genomförda 

fastighetstransaktioner för fastigheter med liknande standard och läge för bedömning av 

marknadens avkastningskrav. Värderingen har vidare genomförts genom 

kassaflödesberäkningar med individuella bedömningar av varje fastighets intjäningsförmåga. 

Antagna hyresnivåer vid kontraktsförfall motsvarar dagens marknadshyror. Driftskostnaderna 

har bedömts utifrån bolagets verkliga” (Atrium Ljungberg, 2013-09-29:7) 

 

Analys 

Citaten visar på att Atrium Ljungberg ”följer strömmen” i sitt sätt att redovisa information i 

delårsrapporten. Som flera av de andra företagen både extern- och internvärderar de. De låter också 

andra kvalitetssäkra de indata som de använder.  

 

4.2.2 Balder AB  

”Balder har den 30 juni genomfört en individuell intern och extern värdering, baserad på en 

tioårig kassaflödesmodell, av hela fastighetsbestandet” (Balder, 2013-09-29:5) 

 

”Samtliga fastigheter har värderats med avkastningsmetoden, vilket innebär att varje fastighet 

värderas genom att diskontera det bedömda framtida kassaflödet. En bedömning görs också över 
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närområdets framtida utveckling samt fastighetens position inom sitt marknadssegment. Per den 30 

juni uppgick Balders genomsnittliga direktavkastningskrav till 5,9 procent exklusive 

projektfastigheter, vilket är oförändrat jämfört med ingången av året. För att kvalitetssäkra 

Balders interna värderingar låter Balder externvärdera delar av beståndet löpande under året 

och vid varje årsskifte. Balder har per den 30 juni externvärderat hela fastighetsbeståndet. Den 

externa värderingen översteg Balders interna värdering med mindre än 1 procent. Avvikelserna 

mellan externa och interna värderingar har historiskt varit obetydliga” (Balder, 2013-09-29:8) 

 

”Balders verksamhet, (…) påverkas av ett antal risker och osäkerhetsfaktorer. Dessa beskrivs i 

2012 års redovisning, på sidorna 42-45.” (Balder, 2013-09-29:13) 

 

Analys 

Även Balder intern- och externvärderar och de hänvisar till 2012 års årsredovisning när det gäller 

risk och osäkerhetsfaktorer, vilket även det är vanligt hos de andra företagen. 

 

4.2.3 Castellum AB  

”Upplysningar kring poster värderade till verkligt värde lämnas enligt IFRS 13 där fastigheter 

klassificerats i nivå 3.” (Castellum, 2013-09-29:16) 

 

”Castellum fastställer verkligt värde på fastigheterna genom interna värderingar. Dessa baseras 

på en 10-årig kassaflödesmodell med individuell bedömning för varje fastighet av dels framtida 

intjäningsförmåga, dels marknadens avkastningskrav. För att kvalitetssäkra de interna 

värderingarna görs vid varje årsskifte en extern värdering av drygt 50 % av beståndet. Skillnaden 

mellan de interna och externa värdena har historiskt varit små.” (Castellum, 2013-09-29:8) 

 

Analys 

Castellums fakta är, precis som Atrium Ljungbergs, inte speciellt unik. Båda har också likheten att 

de intern- och externvärderar plus att båda uppger värderingsnivå tydligt. 

 

4.2.4 Catena AB  

”Redovisningsprinciper och beräkningsmetoder överensstämmer med dem som tillämpades i den 

senaste årsredovisningen” (Catena, 2013-09-29:5) 
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”Totalt bedömt verkligt värde för fastigheterna uppgår till 885 Mkr, jämfört med 850 Mkr vid 

utgången av första kvartalet. Den bedömda värdeökningen beror i allt väsentligt på reducerade 

riskfaktorer i takt med att våra planer steg för steg konkretiseras” (Catena, 2013-09-29:3) 

 

Analys 

Catena är en av de företag som lämnat minst information och de hänvisar även till 2012 års 

årsredovisning. Deras unika information om reducering av riskfaktorer är knuten till deras stora 

framtida byggprojekt av en ny stadsdel i Solna. Så vitt vi vet är det inget annat företag som har så 

stora byggplaner vilket kan vara orsaken till att de är de enda som preciserar information av detta 

slag. 

 

4.2.5 Fabege AB  

”Koncernen tillämpar samma redovisningsprinciper och värderingsmetoder som i den senaste 

årsredovisningen” (Fabege, 2013-09-29:8) 

 

”Hela fastighetsbeståndet externvärderas minst en gång per år. Drygt 35 procent av fastigheterna 

externvärderades per 30 juni 2013 och resterande internvärderades med utgångspunkt i senaste 

värdering” (Fabege, 2013-09-29:5) 

 

”Risker och osäkerhetsfaktorer avseende kassaflödet från den löpande verksamheten 

är främst hänförliga till förändringar i hyresnivåer, vakansgrad och räntenivåer. 

En mer utförlig beskrivning framgår av riskavsnittet i årsredovisningen 2012 

(sidorna 38–41)” (Fabege, 2013-09-29:7) 

 

Analys 

Som så många andra hänvisar Fabege till senaste årsrapporten. De skiljer sig dock lite vad det gäller 

sättet att tydliggöra information rörande risk- och osäkerhetsfaktorer.  

 

4.2.6 Fast Partner AB  

”FastPartner redovisar sina fastigheter till verkligt värde och per 2013-06-30 har FastPartner 

värderat samtliga fastigheter med externa värderingar från de oberoende värderingsinstituten 

DTZ Sweden AB och Newsec Advice AB. Samtliga värden som redovisas har stöd av ett 

värderingsinstitut, och är vid varje tillfälle föremål för bolagets bedömning, för att utgöra ett så 

korrekt marknadsmässigt värde som möjligt. Värdet på koncernens fastigheter uppgår per 30 juni 
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2013 till 8 361,8 (7 834,0) MSEK. Värderingsinstitutens underlag för värderingarna utgörs av den 

information som FastPartner har lämnat om fastigheterna. Denna information består av utgående 

hyra, avtalsperiod, eventuella tillägg och rabatter, vakansnivåer, kostnader för drift och underhåll, 

samt större planerade eller nyligen utförda investeringar och reparationer. Därutöver använder 

värderingsinstituten egen information avseende ort- och marknadsvillkor för respektive fastighet. 

Värderingarna syftar till att bedöma fastigheternas marknadsvärde vid värdetidpunkten. Med 

marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en försäljning med normal marknadsföringstid 

på den öppna marknaden. För värdebedömningen har en kassaflödesanalys upprättats för varje 

fastighet. Kassaflödesanalysen utgörs av en bedömning av nuvärdet av fastighetens framtida 

driftnetton under en kalkylperiod samt nuvärdet av objektets restvärde efter kalkylperiodens slut. 

Kalkylen beaktar framtida förändringar av driftnettot samt objektets behov av underhåll. 

Värderingsinstitutens utlåtande granskas och jämförs med FastPartners interna värdering” 

(FastPartner, 2013-09-29:5) 

 

”Styrelsen och verkställande direktören har gjort en genomgång av den bedömning av koncernens 

risker och osäkerhetsfaktorer som presenterades i årsredovisningen för 2012” (FastPartner, 2013-

09-29:6) 

 

”Koncernen och moderbolaget tillämpar samma redovisningsprinciper och värderingsmetoder 

som i den senaste årsredovisningen. Nya eller reviderade IFRS standarder eller IFRIC tolkningar 

som trätt i kraft sedan 1 januari 2013 har utöver ytterligare upplysningar avseende finansiella 

instrument till följd av den nya IFRS 13 inte haft någon nämnvärd effekt på koncernens resultat- 

eller balansräkningar” (FastPartner, 2013-09-29:8) 

 

Analys 

FastPartner urskiljer sig främst från de andra företagen genom att de lämnar väldigt utförlig 

information rörande vilka indata de använder. Vi tycker dock det är viktigt att observera att trots att 

de lämnar så mycket information om indata så lämnar de ändå ingen kvantitativ information, vilket 

är ett av upplysningskraven i IFRS 13. 

 

4.2.7 HEBA Fastighets AB  

”Samtliga fastigheter är klassificerade i nivå 3 enligt IFRS 13” (HEBA, 2013-09-29:3) 
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”1/3-del av förvaltningsfastighetsbeståndet har externvärderats av Forum Fastighetsekonomi AB 

och resterande 2/3-delar har internvärderats. Forum Fastighetsekonomi AB har även varit 

rådgivande när avkastningskraven i de interna värderingarna bestämts. Samtliga fastigheter är 

klassificerade i nivå 3 enligt IFRS 13, d.v.s. att värdet baseras på en analys av varje fastighets 

status och hyres- och marknadssituation. Som huvudmetod vid värderingen har en sk 

kassaflödesanalys använts där ett kalkylmässigt framtida driftnetto beräknas under en femårig 

kalkylperiod med hänsyn tagen till nuvärdet av ett bedömt marknadsvärde vid kalkylperiodens slut. 

Avkastningskraven är individuella per fastighet beroende på analys av genomförda transaktioner 

och fastigheternas marknadsposition. Jämförelse och analys har även gjorts av genomförda köp av 

fastigheter inom respektive delmarknad” (HEBA, 2013-09-29:3) 

 

”Marknadsvärdet på fastigheterna varierar bland annat beroende på konjunktur och ränteläge. En 

procentenhets sänkning av det genomsnittliga avkastningskravet i relation till värderingens 

normaliserade driftnetto innebär att marknadsvärdet stiger med mer än 1,7 miljarder kronor. En 

procentenhets höjning innebär att marknadsvärdet sjunker med mer än 0,9 miljarder kronor” 

(HEBA, 2013-09-29:4) 

 

Analys 

HEBA har vissa likheter med Atrium Ljungberg och Castellum vad det gäller intern-och 

externvärdering samt värderingsnivå. De har dock ett annat sätt att uttrycka marknadsvärdets 

variation. 

 

4.2.8 Hufvudstaden  

”Verkligt värde på Hufvudstadens fastighetsbestånd baseras på en intern värdering” 

(Hufvudstaden, 2013-09-29:3) 

 

”För att säkerställa värderingen har externa värderingar inhämtats från tre värderingsföretag, 

Forum Fastighetsekonomi AB, Newsec Advice AB, NAI Svefa AB. De externa värderingarna 

omfattar 11 fastigheter och motsvarar 31 procent av det internt bedömda marknadsvärdet. 

Urvalet av fastigheter har gjorts med utgångspunkt från att de valda objekten skall representera 

olika fastighetskategorier, ort, läge, teknisk och byggnadsmässig standard” (Hufvudstaden, 2013-

09-29:3) 
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”Bedömningen har gjorts genom tillämpning av värdering enligt en variant av ortsprismetoden som 

kallas för nettokapitaliseringsmetoden. Metoden innebär att marknadens avkastningskrav sätts i 

relation till fastigheternas driftsnetto” (Hufvudstaden, 2013-09-29:3) 

 

”Avkastningskravet baseras på inhämtad information om marknadens avkastningskrav på aktuella 

köp och försäljningar av jämförbara fastigheter i likartade lägen. Har det gjorts få eller inga 

affärsavslut i fastighetens delområde, analyseras transaktioner i anslutande område. Även affärer 

som inte kommit till avslut ger vägledning om marknadens avkastningskrav. Avkastningskravet kan 

variera mellan olika regioner och olika delområden inom regionerna. Hänsyn tas även till 

fastighetstyp, teknisk standard, byggnadskonstruktion samt större investeringsbehov” 

(Hufvudstaden, 2013-09-29:3) 

 

Analys 

Hufvudstaden har likartad beskrivning av värderingsprincipen (intern-/externvärdering) som 

flertalet av de andra företagen. De har dock hittat ett unikt sätt att formulera sitt urval i processen. 

Hufvudstaden är ett av de få företag som uttryckligen använder ortsprismetoden vilket gör det lätt 

för dem att vara unik i sin beskrivning av upplysningsnivån. 

 

4.2.9 Klövern  

”Samtliga fastigheter är klassificerade i nivå 3 enligt IFRS 13” (Klövern, 2013-09-29:7) 

 

”För utförlig beskrivning av värderingsprinciper, se Klöverns årsredovisning för 2012” (Klövern, 

2013-09-29:7) 

 

”Klövern värderar varje kvartal 100 procent av fastighetsinnehavet, varav 20 till 30 procent 

externt. Externvärderingarna har huvudsakligen genomförts av DTZ Sweden och Savills. Varje 

fastighet i beståndet externvärderas minst en gång under en rullande 12-månaders period. DTZ 

har varit rådgivande när avkastningskraven i merparten av de interna värderingarna bestämts.” 

(Klövern, 2013-09-29:7) 

 

Analys 

Klövern har stora likheter med de andras sätt att redovisa information för att uppfylla kraven. 
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4.2.10 Kungsleden  

”… kombination av ortsprisavstämning och nuvärdesberäkning av kassaflöden” (Kungsleden, 

2013-09-29:14) 

 

”Förvaltningsresultat och kassaflöde är främst beroende av utvecklingen i Sveriges ekonomi. Den 

sammantagna risken i fastigheternas värde är beroende av geografisk spridning, fastighetstyp, 

fastigheternasstorlek, längd på hyreskontrakt, hyresgäststruktur, teknisk standard med mera” 

(Kungsleden, 2013-09-29:12) 

 

”Mer information om Kungsledens risker och hantering av dessa finns i årsredovisningen för 

2012 på sidorna 67-71” (Kungsleden, 2013-09-29:12) 

 

Analys 

Som så många andra hänvisar Kungsleden till 2012 års årsredovisning. Sättet att formulera 

värderingsteknik är unikt för Kungsleden. De är dock väldigt kortfattade i sitt sätt att lämna 

information, vilket gör att vi tycker de har varit svåra att analysera och tolka. 

 

4.2.11 L E Lundbergföretagen  

”Värderingarna har genomförts på likartat sätt för alla fastigheter och baseras såväl på 

ortsprismaterial som på nuvärdet av uppskattade framtida betalningsströmmar” (Lundbergs, 2013-

09-29:4) 

 

Analys 

L E Lundbergföretagen har generellt sett lämnat väldigt lite information vad det gäller värdering av 

fastigheter, vilket kan vara en av orsaken till att de inte har några starka likheter med de andra 

företagen. 

4.2.12 Sagax  

”Sagax fastigheter värderas av oberoende värderingsinstitut varje kvartal, motsvarande nivå 3 

som inte i sin helhet baseras på observerbara marknadsdata.” (Sagax, 2013-09-29:22) 

 

”Kalkylränta för nuvärdesberäkning av kassaflöde (7,00–14,50 %), kalkylränta för 

nuvärdesberäkning av restvärdet (7,00–14,50 %) och direktavkastningskrav för 

restvärdesbedömning (6,75–12,50 %) baseras på analyser av genomförda transaktioner samt på 

individuella bedömningar avseende risknivå och respektive fastighets marknadsposition. Den vägda 
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kalkylräntan för nuvärdesberäkning av kassaflödet respektive restvärdet motsvarade 9,5 % (9,5 %) 

respektive 9,8 % (9,1 %) för fastighetsportföljen. Det vägda direktavkastningskravet uppgick till 8,0 

% (8,0 %) per 30 juni 2013 vilket kan jämföras med ett genomsnittligt direktavkastningskrav om 8,0 

% vid .årsskiftet 2012/2013” (Sagax, 2013-09-29:9) 

 

”Värdering av förvaltningsfastigheter kan påverkas kraftigt av de bedömningar och antaganden 

som görs av företagsledningen. För att minska risken för felaktiga värderingar har Sagax därför 

låtit auktoriserade externa värderingsmän marknadsvärdera samtliga fastigheter enligt Verkligt 

värdemetoden. Sagax fastigheter har värderats i enlighet med de externt utförda värderingarna 

per 30 juni 2013.” (Sagax, 2013-09-29:22) 

 

Analys 

Sagax hör till de företag som lämnat mycket information och uppfyller upplysningskraven bättre än 

de andra (undantaget Hufvudstad som vi bedömer att vara likvärdig). Sagax utförliga redovisning 

av kalkylräntan är helt unik för detta företag. Ingen av de andra företagen har något som ens 

påminner om det. 

 

4.2.13 Wallenstam  

”Enligt gällande redovisningsregler i IFRS finns tre olika värdenivåer inom verkligt värde. 

Förvaltningsfastigheternas beräknade verkliga värde klassas liksom tidigare till nivå 3” 

(Wallenstam, 2013-09-29:4) 

 

”Wallenstam värderar kvartalsvis samtliga förvaltningsfastigheter till verkligt värde. I vår 

bedömning av fastigheternas värde används olika avkastningskrav för olika typer av fastigheter och 

områden, se sid 16. Det innebär att varje enskild fastighets driftnetto divideras med 

avkastningskravet för den aktuella fastigheten. Det framräknade värdet jämförs sedan med aktuell 

prisstatistik för liknande objekt. Avviker avkastningsvärdet från ortspris görs en lägesjustering. 

Wallenstams värderingsmodell 

+ Hyresvärde 

- Generell vakans om 3 % i det kommersiella beståndet 

- Driftkostnader inklusive fastighetsskatt, exklusive administration 

= Driftnetto 

/ Avkastningskravet för fastigheten 

= Fastighetens avkastningsvärde brutto 
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- Två årshyror för outhyrda ytor 

- Planerade investeringar samt större reparationer 

+/- Nuvärdet av tillfälliga tillägg/avdrag 

+/- Lägesjustering 

= Fastighetens bedömda marknadsvärde” (Wallenstam, 2013-09-29:4) 

”Väsentliga risker samt exponering och hantering av dessa beskrivs i årsredovisning och på 

wallenstam.se/riskhantering” (Wallenstam, 2013-09-29:7) 

 

Analys 

Wallenstams värderingsmodell finner vi väldigt tydlig och ingen av de andra företagen har med 

något liknande, vilket gör att den sticker ut som en klar skillnad. 

 

4.2.14 Wihlborgs Fastigheter 

”Vid värdering till verkligt värde tillämpas en kombination av avkastningsbaserad metod och 

ortsprismetod. Värdet bedöms motsvara det avkastningsvärde som beräknas ur, i normalfallet 

femåriga, kassaflödesanalyser” (Wihlborgs, 201-09-29:9) 

 

”I årsredovisningen från 2012 sid 82–85 och 105–107 finns en utförlig beskrivning av 

koncernens risker” (Wihlborgs, 2013-09-29:11) 

 

Analys 

Wihlborg gör som flera andra och hänvisar till 2012 års årsredovisning. Deras sätt att formulera sin 

värderingsteknik är inget som vi sett hos de andra. 

 

4.2.15 Sammanfattning 

Vi kan med hjälp av citaten ovan se att många formuleringar hos företagen är väldigt lika. Det är 

också tydligt att några ger mer utförlig och detaljerad information än andra. De flesta företagen har 

väldigt lika sätt att informera om värderingsprinciperna (extern- och intern värdering). Vi kan också 

se att det är väldigt vanligt att företagen i sina delårsrapporter bara hänvisar till årsredovisningen 

istället för att ta med själva informationen. 
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4.3 Kort presentation av företagen 
I vår korta presentation utgår vi främst från våra påverkansfaktorer: storlek (bokförda värdet på 

förvaltningsfastigheterna), region, värde på börsen och typ av fastigheter. 

 

4.3.1 Atrium Ljungberg AB  

Atrium Ljungberg AB är ett fastighetsbolag vars främsta huvudinriktning är handel och kontor men 

de har också fastigheter för boende, kultur, service och lärande (Atrium Ljungberg, 2013-10-25). 

Fastighetsvärdet uppgick 30 juni 2013 till 25,3 miljarder kronor och börsvärdet 11 miljarder kronor 

(Atrium Ljungberg, 2013-09-29) 

 

Atrium Ljungberg AB:s fastigheter finns huvudsakligen i Stockholm, Uppsala och Malmö. 

Handelsfastigheter finns på alla tre orter, medan kontorsfastigheterna är belägna i Stockholm och 

bostäderna i Malmö (Atrium Ljungberg, 2013-10-25).   

 

Diagram 4.1: Redovisning av hyresvärde per område och per fastighetskategori (Atrium Ljungberg, 

2013-09-29) 

 
4.3.2 Balder AB  

Balders fastighetsbestånd hade den 30 juni 2013 ett värde om 23,6 miljarder kronor. Nästan hälften 

av fastigheterna är bostäder men handel och kontor är också viktiga fastighetskategorier. Balder har 

stor geografisk spridning på sina fastigheter och huvudkontoret ligger i Göteborg. Med hjälp av 

försäljning och inköp av fastigheter försöker de i dagsläget strukturera om sina tillgångar så att 

innehavet koncentreras till storstadsregionerna samtidigt som de avvecklar på de orter där innehavet 

är lågt. (Balder, 2013-10-25). Börsvärdet uppgick den 30 juni 2013 till 9,5 miljarder kronor (Balder, 

2013-09-29). 
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Diagram 4.2: Redovisning av marknadsvärde per område och per fastighetskategori (Balder, 2013-

09-29) 

 

 

4.3.3 Castellum AB 

Castellums fastighetsvärde uppgick 30 juni 2013 till ca 37 miljarder kronor (Castellum, 2013-10-

25a), vilket gör det till det största av våra fjorton företag. Fastighetsbeståndet består av 

kommersiella lokaler för kontors-, butiks-, lager-, industri- och logistikändamål (Castellum, 2013-

10-25b). 

 

Fastigheterna som ägs och förvaltas av sex dotterbolag (som till fullo ägs av Castellum) finns i fem 

stora tillväxtregioner: Storgöteborg, (inkl. Borås, Kungsbacka, Halmstad), Öresundsregionen 

(Malmö, Lund, Helsingborg, Köpenhamn), Storstockholm, Mälardalen (Örebro, Västerås, 

Uppsala) och Östra Götaland (Jönköping, Linköping, Värnamo, Växjö) (Castellum, 2013-10-25b). 

Börsvärdet var 30 juni 2013 15,7 miljarder kronor (Castellum, 2013-09-29). 

 

Diagram 4.3: Redovisning av marknadsvärde per område och per fastighetskategori (Castellum, 

2013-09-29) 
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Catena har två stora fastigheter i Haga Norra i Solna. Tanken är dock att Catena ska bygga en helt 

ny stadsdel i Solna med bostäder, kontor och kommersiella lokaler. Catena äger 53 000 

kvadratmeter mark och planerar ihop med Solna stad hur det ska bebyggas (Catena, 2013-10-25). I 

juni 2013 bedömdes det verkliga värdet på Catenas fastigheter uppgå till 885 miljoner kronor och 

börsvärdet var 1 miljard kronor (Catena, 2013-09-29) 

 

4.3.5 Fabege AB  

Fabeges fastighetsbestånd består av cirka 100 kommersiella fastigheter där lokalerna främst 

används till kontor men även till butiker och annan verksamhet. Geografiskt sett ligger alla 

fastigheter i Stockholm och 99 procent ligger max fem kilometer från centrum (Fabege, 2013-10-

25a). 

 

30 juni 2013 hade fastigheterna ett verkligt värde på 32,2 miljarder och ett börsvärde på 11,6 

miljarder kronor (Fabege, 2013-09-29), vilket gör företaget till det näst största av de företag vi 

undersöker. Fabege var fram till 2005 verksamma under namnet Wihlborgs fastigheter (Fabege, 

2013-10-25b). 

 

4.3.6 FastPartner AB  

FastPartners fastighetsbestånd ligger främst i Stockholmsregionen, området bidrog i juni 2013 med 

73 procent av hyresintäkterna. Resterande 27 procenten kommer till största delen från fastigheter i 

Gävle. Under 2013 hoppas de på att utöka fastighetsbeståndet i Stockholmsregionen ännu mer 

(FastPartner, 2013-09-29).  

 

FastPartners fastighetsbestånd består av kommersiella fastigheter företrädesvis i industriområden.  

Den uthyrningsbara ytan består till stor del av kombinationslokaler som kan användas till flera olika 

sorters verksamheter men i första hand industri, logistik, handel och kontor (FastPartner, 2013-10-

25). I juni 2013 uppgick fastigheternas marknadsvärde till cirka 8,4 miljarder kronor och börsvärdet 

var 4,6 miljarder kronor (FastPartner, 2013-09-29). 
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Diagram 4.4: Redovisning av hyresvärde per område och per fastighetskategori (FastPartner, 

2013-09-29) 

 

4.3.7 HEBA Fastighets AB 

HEBA är precis som Fabege AB ett väldigt homogent företag när det gäller fastighetsbeståndets 

geografiska läge och typ. Till skillnad från Fabege så satsar HEBA på hyresbostäder i flerfamiljshus 

istället för kontor, men de är precis som Fabege belägna endast i Stockholmsområdet (HEBA, 2013-

10-25). HEBAs fastigheter hade 30 juni 2013 ett verkligt värde på 4,7 miljarder kronor och 

börsvärdet var 2,7 miljarder kronor (HEBA, 2013-09-29). 

 

4.3.8 Hufvudstaden  

Hufvudstaden äger totalt 31 fastigheter som innehåller kontors- och butikslokaler i Stockholm och 

Göteborg. De satsar på att finnas på vad de anser vara de mest attraktiva lägena och tycker själva att 

de utgör ett av Sveriges starkaste varumärken inom fastighetsbranschen. Hufvudstaden är också det 

äldsta av de företag vi studerar, då det grundades redan år 1915 (Hufvudstaden, 2013-10-25).  

 

Fastighetsbeståndet värderades till 24,9 miljarder kronor den 30 juni 2013 (Hufvudstaden, 2013-10-

25) och börsvärdet var 17,4 miljarder kronor (Hufvudstaden, 2013-09-29). 

 

4.3.9 Klövern AB  

Klövern AB har funnits sedan 2002 och har under de senaste åren satsat på att köpa upp 

kommersiella fastigheter i hela Sverige. Innehavet består av 391 fastigheter (Klövern, 2013-10-

25a). Bara under 2012 köpte Klövern 137 fastigheter vilket är det största inköpet hittills under ett 

och samma år (Klövern, 2013-10-25b). 
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Klöverns innehav består av lokaler för kontor, industri, lager, utbildning, vård och butiker. Av de 

fastighetsbolag som vi studerar så har Klövern störst spridning både vad det gäller geografisk 

belägenhet (se kartan) och typ av fastighet (Klövern 2013-10-25a). Vekliga värdet på Klöverns 

fastigheter uppgick 30 juni 2013 till 22,9 miljarder kronor och börsvärdet var 7,1 miljarder kronor 

(Klövern, 2013-09-29). 

 

Diagram 4.5: Redovisning av hyresvärde per fastighetskategori och karta över 

förvaltningsfastigheternas belägenhet (Klövern, 2013-09-29; Klövern 2013-10-25c) 

 

  
	  

 

 

4.3.10 Kungsleden  

Kungsleden har 278 fastigheter spridda över större delen av Sverige. De har främst riktat in sig på 

kommersiella fastigheter som industri, lager och kontor. Den 30 juni 2013 var fastigheternas 

bokförda värde 15,9 miljarder koronor (Kungsleden, 2013-10-25) och börsvärdet 5,4 miljarder 

kronor (Kungsleden, 2013-09-29). 
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Diagram 4.6: Redovisning av marknadsvärde per område och per fastighetskategori (Kungsleden, 

2013-09-29) 

 
 

4.3.11 L E Lundbergföretagen 

LE Lundbergföretagen är en koncern som är delägare i många olika företag (se figur 4.1). Två av 

företagen är i fastighetsbranschen och har förvaltingsfastigheter, Hufvudstaden och Fastighets AB L 

E Lundberg (Lundbergs, 2013-10-25a). Hufvudstadens fastighetsbestånd finns beskrivet ovan. 

Fastighets AB L E Lundberg fastighetsbestånd består främst av centralt belägna bostäder, kontor 

och butikslokaler. Geografiskt sett är fastigheterna belägna i 12 stora och halvstora städer över 

större delen av Sverige (Lundbergs, 2013-10-25b). 

 

LE Lundbergföretagens fastigheter hade ett verkligt värde som uppgick, den 30 juni 2013, till 12,8 

miljarder kronor. Fastighets AB L E Lundberg är inte själva börsnoterade men L E 

Lundbergföretagens börsvärde var den 30 juni 2013 31,6 miljarder kronor (Lundbergs, 2013-09-

29). 

 

Figur 4.1: L E Lundbergföretagens innehav (Lundbergs, 2013-10-25a) 
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4.3.12 Sagax  

Sagax riktar framför allt in sig på kommersiella fastigheter inom lager och lätt industri (Sagax, 

2013-10-25). Sagax, Castellum och Wihlborgs fastigheter är de enda av företagen i den här studien 

som har företag utomlands. Till skillnad från Castellum och Wihlborgs vars utlandsfastigheter 

ligger i samma stad (Köpenhamn) har Sagax utlandsfastigheter i flera olika länder (Sagax, 2013-10-

25), vilket gör det till studiens mest internationella företag. 

 

Sagax fastigheter hade den 30 juni 2013 ett verkligt värde på 10,5 miljarder kronor och börsvärdet 

var 5,3 miljarder kronor (Sagax, 2013-09-29). 

 

Diagram 4.7: Redovisning av marknadesvärde per område (Sagax, 2013-09-29) 

 
 

4.3.13 Wallenstam 

Wallenstam har fastigheter i Stockholm, Göteborg och Helsingborg. Nästan hälften av fastigheterna 

är av typen bostäder och ligger fördelade på alla tre orterna. I Göteborg har Wallenstam förutom 

bostäder även lokaler till bland annat kontor, butiker, utbildning och Industri/lager (Wallenstam, 

2013-10-25). 

 

Deras fastigheter hade den 30 juni 2013 ett verkligt värde på 28,9 miljarder kronor och börsvärdet 

var 13,6 miljarder kronor (Wallenstam, 2013-09-29) 
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Diagram 4.8: Redovisning av hyresvärde per område och per fastighetskategori (Wallenstam, 

2013-09-29) 

 
 

4.3.14 Wihlborgs Fastigheter 

Från början var Wihlborgs fastigheter och Fabege samma företag med fastigheter både i Stockholm 

och Öresundsregionen. Som tidigare nämnts ändrades detta 2005 då det beslutades att fastigheterna 

i Stockholm skulle finnas kvar i moderbolaget som bytte namn till Fabege AB medan fastigheterna i 

Öresundsregionen tillföll det nybildade bolaget som behöll namnet Wihlborgs fastigheter 

(Wihlborgs, 2013-10-25). 

 

Idag har Wihlborgs kommersiella fastigheter i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. Deras 

lokaler är främst kontors- och butiksfastigheter. Men de har också industri- och lagerfastigheter 

(Wihlborgs, 2013-10-25). Deras marknadsvärde var den 30 juni 2013 20,5 miljarder (Wihlborgs, 

2013-09-29) och börsvärdet var 7,6 miljarder kronor (Wihlborgs, 2013-09-29). 

 

Diagram 4.9: Redovisning av marknadsvärde per område och per fastighetskategori (Wihlborgs, 

2013-09-29) 
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4.4 Vad är orsaken till skillnaden mellan företagens utförlighet?  
Företagen uppfyller upplysningskraven i IFRS 13 olika bra och vi hoppas i detta avsnitt kunna ge 

några ledtrådar till varför det skiljer sig åt, utöver den tidigare givna anledningen att om de värderar 

på olika nivå, vilket medför att kraven är olika höga för dem. Så i första hand utgår vi från de 

företag som vi anser eller som själva säger att de redovisar på nivå 3. De företag som använder 

ortsprismetoden är markerade med streckade linjer i diagrammen nedan, medan i tabellerna har vi 

valt att sätta dessa inom parentes. 

 

Diagram 4.10: Kravuppfyllande – Bokfört värde på förvaltningsfastigheterna i miljarder kronor 

(egen) 

 
 

Tittar vi på de övriga företagen, de som värderar enligt nivå 3, kan vi se att tre av de fyra företagen 

som ligger längst till vänster är de som också har lägst bokfört värde. Så vi kan se en svag trend att 

lågt bokfört värde har en positiv inverkan på hur väl de uppfyller upplysningskraven. Givetvis har 

vi alldeles för få företag för att verkligen kunna säga något med säkerhet. 
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Diagram 4.11: Kravuppfyllande – Börsvärde i miljarder kronor (egen) 

 
 

Om vi igen väljer att bara titta på de som värderar enligt nivå 3, så ser vi att de som har lägst 

börsvärde hör till de som uppfyller kraven bäst, precis som med lågt bokfört värde. Även här det för 

få företag för att verkligen kunna säga något med säkerhet. 

 

Tabell 4.4: Kravuppfyllande – Vilka områden/regioner fastigheterna finns i (egen) 

Uppfyller IFRS 13 kraven: Företagen: 

Bra  

Ganska bra (Hufvudstaden: Stockholm och Göteborgs mest attraktiva lägen) 

Sagax: Sverige och utomlands 

Mittemellan Atrium Ljungberg AB: Mest i Stockholm, lite i Uppsala och Malmö 

Fast Partner AB: Mest i Stockholm, lite i Gävle 

HEBA Fastighets AB: Stockholm 

Ganska dåligt Balder AB: 5 olika områden 

Castellum AB: 5 olika områden 

Wallenstam: Stockholm och Göteborg 

(Wihlborgs Fastigheter: 4 olika städer) 

Dåligt (Catena AB: Solna) 

Fabege AB: Stockholm 

Klövern: Stor spridning 

(Kungsleden: Stor spridning) 

(L E Lundbergföretagen: Stor spridning)  
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Vi kan se en viss tendens till att ju mer koncentrerade fastigheterna är till ett eller ett fåtal områden 

ju bättre uppfyller de kraven. Denna tendens verkar vara oberoende av vilket värderingsätt de 

använder, då de som värderar enligt nivå 2 och de som värderar enligt nivå 3 verkar följa samma 

mönster. Undantagen från tendensen stor spridning sämre kravuppfyllande är Catena, Fabege, 

Wallenstam och Sagax. Sagax är dock det ända företaget som har något större spridning utomlands 

(Wihlborgs Fastigheter och Castellum har förvaltningsfastigheter i Köpenhamn), om detta är något 

som påverkar deras redovisning på ett positivt sätt är dock omöjligt för oss att avgöra. 

 

Tabell 4.5: Kravuppfyllande – Typ av förvaltningsfastighet (egen) 

Uppfyller IFRS 13 kraven: Företagen: 

Bra  

Ganska bra (Hufvudstaden: Kontor och butiker) 

Sagax: Industri 

Mittemellan Atrium Ljungberg AB: Handel 52% och kontor 36% 

Fast Partner AB: Industri 57% och kontor 24% 

HEBA Fastighets AB: Bostäder 

Ganska dåligt Balder AB: Bostäder 46%, handel 33% och kontor 14% 

Castellum AB: Kontor/ butiker 65% och industri/lager 31%  

Wallenstam: Bostäder 50%, Kontor 20% och Butiker 12% 

(Wihlborgs Fastigheter: Kontor/ Butiker 74% och industri 26%) 

Dåligt (Catena AB: Bostäder, kontor och kommersiella lokaler)  

Fabege AB: Kontor 

Klövern: Kontor 46% och industri 36% 

(Kungsleden: Industri 36%, kontor 34% och handel 13%) 

(L E Lundbergföretagen: Bostäder, kontor och butiker) 

 

I tabellen ovan, tabell 4.5, har vi redovisat förhållandet mellan kravuppfyllande och typ av 

förvaltningsfastigheter. På så många ställen som möjligt har vi satt ut procenttal för att visa 

fördelningen, men då företagen redovisar olika mycket information har detta tyvärr inte varit 

möjligt på alla ställen. Det blir inte heller 100 procent på alla ställen då vi bara tagit med de större 

posterna. Vi kan inte se något mönster mellan kravuppfyllande och typ av förvaltningsfastighet, 

men vi kan se att det är vanligare bland de med lägre uppfyllande att ha tre eller fler olika typer av 
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fastigheter. Denna sistnämnda tendens verkar också vara oberoende av om företagen värderar 

enbart enligt kassaflödesmodellen eller inte precis som i föregående tabell om ortspåverkan. 

 

Diagram 4.12: Kravuppfyllande – Börskurs/Eget kapital (egen) 

 
 

Diagrammet ovan, diagram 4.11, visar kvoten mellan börskurs och eget kapital. I detta diagram har 

vi valt att titta på alla våra företag samtidigt, även de som värderar till annat sätt än bara 

kassaflödesmetoden. Anledningen till att vi tar med alla är att vi anser att det ger en tydligare bild 

av eventuella tendenser. 

 

Ett värde över ett innebär att aktien handlas till ett högre värde än vad det egna kapitalet i företaget 

är värderat till. Medan ett värde under ett betyder att aktien handlas till rabatterat pris, alltså till 

lägre värde än vad det egna kapitalet är värt. Diagrammet visar att alla de tre företagen som har en 

kvot under ett uppfyller kraven dåligt, vilket innebär att deras aktier säljs till ett rabatterat pris 

jämfört med det egna kapitalets värde. Detta är bra för investerare som vill köpa aktier men dåligt 

för ägarna som vill att deras aktier ska vara värda så mycket som möjligt vid en eventuell 

försäljning.  

 

Hufvudstaden och Sagax som lämnar utförligast upplysningar hör också till de fem starkaste vad det 

gäller kvotvärdet börskurs/eget kapital. Vilket tyder på att utförliga upplysningar stärker företagets 

värde hos investerarna. Catena skiljer sig dock från de andra företagen då deras börsvärde är 

dubbelt så högt som det egna kapitalet fast de uppfyller upplysningskraven dåligt. Vi kan bara 

spekulera i anledningen till detta vilket vi dock sparar till diskussionen längre fram. 
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4.5 Har implementeringen bidragit till mer tilläggsinformation? 
Vi har här sammanställt den inhämtade informationen från delårsrapporterna i två tabeller. Den 

första tabellen, tabell 4.6, visar vilken värderingsteknik respektive företag angett att de använt för 

åren 2008, 2012 och 2013. Syftet är alltså att belysa huruvida företagen har angett sina 

värderingstekniker under åren för att på så sätt få reda om det funnits en tendens till att byta 

värderingsteknik till en som kräver mindre upplysningar.  

 

Tabell 4.7 visar hur informationen i halvårsrapporterna för år 2008 och 2012 är i förhållande till år 

2013 med avseende på dess beskrivning av värderingsprocess, värderingsteknik och indata. 

Tabellen ska således visa på om 2008 och 2012 års halvårsredovisningar innehåller mer eller 

mindre information än 2013 års halvårsrapport. Detta har till syfte att utröna om 

informationsmängden har ökat eller ej. 

 

När det gäller vilken värderingsteknik företagen angett att de använder, tabell 4.6, kan vi se att de 

flesta inte har gjort någon förändring under de år vi har undersökt. Generellt sett anger de alltså att 

de värderar sina fastigheter med hjälp av samma teknik, det vill säga med ortsprismetoden eller 

kassaflödesmodellen. Undantaget är Catena och Kungsleden som har gått från att använda 

kassaflödesmodellen respektive ortsprismetoden till att använda en kombination av metoderna samt 

Hufvudstaden som gått från kassaflödesmodellen till ortsprismetoden.  

 

Tabell 4.6: Sammanställning värderingsteknik (egen) 

Värderingsteknik A B C Ca F Fa HE Hu Kl Ku L S Wa Wi 

2008 K K K K K K K K K O O/K K / ? 

2012 K K K O/K K K K O K O/K O/K K K O/K 

2013 K K K O/K K K K O K O/K O/K K K O/K 

Tolkning av tabellen: Atrium Ljungberg AB (A), Balder AB (B), Castellum AB (C), Catena AB (Ca), 

Fabege AB (F), Fast Partner AB (Fa), HEBA Fastighets AB (HE), Hufvudstaden (Hu), Klövern 

(Kl), Kungsleden (Ku), LE Lundbergföretagen AB (L), Sagax (S), Wallenstam (Wa) och Wihlborgs 

Fastigheter (Wi) 

O = Ortsprismetod 

K = Kassaflödesmetod 

? = Ingen info 

/ = Annan teknik 
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När det gäller mängd information, tabell 4.7, ser vi generellt att informationen har ökat från år 2008. 

Undantagen är Atrium Ljungberg AB, Balder AB samt LE Lundbergföretagen AB som hade mer 

information år 2008 än både år 2012 och år 2013. Vid jämförelse med år 2012 har de flesta 

företagen likvärdig mängd information i rapporterna för år 2013. Undantagsfallen är HEBA 

Fastighets AB, Hufvudstaden, Wallenstam samt Wihlborgs fastigheter där mängden information 

alltså är större år 2013.  

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att informationen har blivit mer omfattande sedan 2008 med 

några undantag. Ökningen av mängden information har dock i de flesta fall inte skett i samband 

med införandet av IFRS 13, utan har i de flesta fall skett innan år 2013. Därmed inte sagt att 

mängden informationen inte kan ha ökats i förebyggande syfte. 

 

Tabell 4.7: Sammanställning mängd information (egen) 

Beskrivning av 

värderingsprocess, 

värderingsteknik 

och indata 

 

A 

 

B 

 

C 

 

Ca 

 

F 

 

Fa 

 

HE 

 

Hu 

 

Kl 

 

Ku 

 

L 

 

S 

 

Wa 

 

Wi 

2008 + + - - - - - - - - + 0 - - 

2012 0 0 0 0 0 0 - - 0 0 0 0 - - 

Tolkning av tabellen: Atrium Ljungberg AB (A), Balder AB (B), Castellum AB (C), Catena AB (Ca), 

Fabege AB (F), Fast Partner AB (Fa), HEBA Fastighets AB (HE), Hufvudstaden (Hu), Klöver (Kl), 

Kungsleden (Ku), Lundbergföretagen, (L), Sagax (S), Wallenstam (Wa) och Wihlborgs Fastigheter 

(Wi) 

0 = informationsmängden oförändrat 

- = mindre information än 2013 

+ = mer information än 2013 
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5. Slutsats och diskussion 

I detta kapitel lyfter vi under slutsats fram de svar vi funnit på våra frågeställningar som vi 

formulerade i stycke 2.9. Vi kommer också att föra en diskussion kring våra slutsatser och hur de 

knyter an till vår tidigare teori. Avslutningsvis kommer vi ge förslag på fortsatt forskning. 

 

5.1 Slutsats 
Syftet med vår uppsats var att studera och beskriva hur väl bolagen inom fastighetsbranschen, som 

är skyldiga att följa IFRS 13, lever upp till upplysningskraven i sina delårsrapporter vad det gäller 

värdering av förvaltningsfastigheter. Vi ville också belysa eventuella skillnader och likheter mellan 

företagens upplysningskvalitet och vad dessa kan bero på. Därutöver undersökte vi om 

implementeringen bidragit till mer information i företagens delårsrapporter. 

 

För att uppnå vårt syfte utgick vi från fyra frågeställningar. För att ge uppsatsens läsare en tydligare 

struktur och överblick av våra slutsatser försöker vi att besvara en fråga i taget. Frågorna är dock 

tätt sammanknutna med varandra vilket bidrar till att vi ibland upprepar oss eller hänvisar till sådant 

som vi skrivit under tidigare fråga. 

 

5.1.1 Hur uppfyller olika företag kraven i IFRS 13? 

Vi har konstaterat att våra undersökta företag uppfyller upplysningskraven generellt sett långt ifrån 

perfekt. De två företag som uppfyller upplysningskraven bäst i sin halvårsrapport 2013 är Sagax 

och Hufvudstaden. Vi anser ändå inte att de uppfyller kraven perfekt. Sagax kunde ha varit 

utförligare i sin känslighetsanalys och Hufvudstaden uppger inte tydligt vilka poster de orealiserade 

värdeökningarna tillhör. Båda kunde också varit tydligare med att de inte har ändrat värderingsnivå 

på några tillgångar.  

 

 Atrium Ljungberg, FastPartner och HEBA är de som uppfyller kraven näst bäst. De uppger nästan 

inga konkreta siffror vad det gäller indata och känslighetsanalys men de uppger vilka poster som de 

använder vid beräkning av verkligt värde. Catena, Fabege, Klövern, Kungsleden och L E 

Lundbergföretagen uppfyller kraven sämst.  

 

Det som vi finner mest förvånande är att bara sex av fjorton företag tydligt uppger enligt vilken nivå 

i värderingshierarkin de värderar förvaltningsfastigheterna till. 
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Vi blev också förvånade över att Hufvudstaden som använder ortsprismetoden (värderar enligt nivå 

2) och därför inte behöver vara lika utförlig i sina upplysningar som de företag som värderar enligt 

kassaflödesmetoden (nivå 3) ändå är ett av de företag som är utförligast när det gäller upplysningar. 

 

5.1.2 Vilka skillnader och likheter finns det mellan olika företag? 

Som vi tidigare nämnt skiljer sig företagen åt ganska mycket vad det gäller utförligheten i sina 

halvårsrapporter när det gäller lämnandet av upplysningar. Hufvudstaden och Sagax var klart 

utförligast i sina rapporter då de uppfyllde elva punkter var av de fjorton punkter vi studerade 

medan Fabege och Catena bara uppfyllde tre punkter vardera. Utförligheten beträffande beskrivning 

av värderingsteknik och värderingsprocess var också stor mellan företagen. Likheterna mellan 

företagen låg dels i vilka upplysningskrav som var vanligast att de svarade på men också i vilken 

värderingsprocess företagen använde och sättet att uttrycka sig på i halvårsrapporten.  

 

Alla företagen uppfyllde upplysningskrav punkt a då de tydligt uppgav det beräknade verkliga 

värde på förvaltningsfastigheterna. De flesta företagen redovisade också förändringar rörande bland 

annat inköp, försäljning och resultat (punkt e1, e2 och e3). 

 

Den vanligaste värderingsprocessen var en kombination av extern- och internvärdering vilket 

många av företagen uttryckte på likartat sätt. Många av företagen har också valt att hänvisa till 

föregående års årsredovisning, framför allt när det gäller känslighetsanalys och värderingsprinciper, 

istället för att ta med informationen i halvårsrapporten.  

 

5.1.3 Om det finns skillnader vad kan vara orsaken till dessa skillnader? 

När det gäller skillnaden mellan hur väl företagen uppfyller upplysningskraven studerade vi detta 

utifrån fem olika faktorer: förvaltningsfastigheternas bokförda värde, börsvärdet, geografisk 

placering av fastigheterna, typ av förvaltningsfastigheter och till sist börskurs/eget kapital. 

 

Börskurs genom eget kapital visar på att det är en fördel för aktieägarna att lämna utförliga 

upplysningar då de företag som låg högt upp på upplysningsskalan också var högre värderade på 

börsen i förhållande till eget kapital jämfört med de som låg långt ner på skalan (de som var dåliga 

på att lämna upplysningar) Undantaget var Catena som var dåliga på att lämna upplysningar men 

ändå hade dubbelt så högt börsvärde som eget kapital. 
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Vår studie visar att det finns ett klart negativt samband mellan geografisk spridning av 

förvaltningsfastigheter och uppfyllande av upplysningskrav. Ju mer utspridda företagens fastigheter 

är desto sämre är företagen på att lämna utförliga upplysningar. Så de som hade fastigheter bara på 

ett område var oftast bättre på att lämna upplysningar. Starkaste undantaget från detta var dock 

Sagax som är det ända av våra företag med lite större internationell spridning. 

 

Vi kan också se en liten tendens till att de med lågt bokfört värde och/eller lågt börsvärde uppfyller 

kraven bättre. Vi kan inte se något samband mellan typ av fastighet och uppfyllande av 

upplysningskraven, men vi ser även här att spridningen mellan flera fastighetstyper har en negativ 

effekt på uppfyllandet av upplysningskraven. 

 

När det gäller faktorerna börskurs/eget kapital, geografisk spridning och spridningen angående typ 

av förvaltningsfastigheter så kan vi här inte se att värderingssätt har någon markant inverkan. Utan 

både de som värderar enligt nivå 2 och de som värderar enligt nivå 3 verkar följa samma trend. 

 

5.1.4 Har implementeringen bidragit till mer tilläggsinformation? 

Generellt sett ser vi att informationen har ökat från år 2008 fram till nu. De som skiljer sig från 

mängden är Atrium Ljungberg AB, Balder AB samt LE Lundbergföretagen AB som lämnade mer 

information 2008 än vad de gör nu, 2013.  

 

HEBA Fastighets AB, Hufvudstaden, Wallenstam samt Wihlborgs fastigheter har ökat sin 

information från 2012 till 2013 i samband med införandet av IFRS 13 medan de övriga företagen 

inte har gjort någon ändring angående informationsmängden mellan 2012 och 2013. 

 

Vi kan inte se någon trend i att företagen har ändrat sin värderingsteknik mellan de år vi undersökt. 

De få undantag som finns är Catena, Kungsleden samt Hufvudstaden. Catena har gått från 

kassaflödesmodellen till en kombination av kassaflödesmodellen och ortsprismetoden, medan 

Kungsleden har gått från en renodlad ortsprismetod till en kombination av de båda teknikerna. Det 

företag som sticker ut mest är Hufvudstaden som bytt teknik helt från 2008 och alltså gått från 

kassaflödesmodellen till ortsprismetod. Det är alltså endast Hufvudstaden som bytt till en teknik 

som kräver mindre tilläggsinformation än tidigare.  
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5.2 Diskussion 
5.2.1 Hur uppfyller olika företag kraven i IFRS 13? 

Vi kan hålla med Barth, Landsman & Lang (2007) att kvalitén på redovisningen är högre hos de 

som verkligen följer reglerna. Kvalitén på Hufvudstadens och Sagax redovisning är i det hela bättre 

än till exempel Klöverns eller Fabeges redovisning som är mycket mer intetsägande då de lämnar 

betydligt mindre upplysningar. 

 

Svagheten med värdering till verkligt värde är enligt de flesta forskare att det är svårt att verifiera 

att värderingen är korrekt, vilket i sig har bidraget till införandet av IFRS 13 och de ökade 

upplysningskraven. Penman (2007) påpekar bland annat att kvalitetsanalyserna är svåra att jämföra 

och att beräkningarna kan vara opålitliga eftersom flera faktorer är uppskattade. I vår studie av hur 

företagen följer IFRS 13:s upplysningskrav ser vi att många (de flesta) av de undersökta företagen 

fortfarande har stora brister just när det gäller att lämna kvantitativdata (punkt h och d3) rörande 

kvalitetsanalysen och de indata de använder vid beräkning. Så som vi ser det har implementeringen 

av IFRS 13 långt ifrån löst problemen med tydlighet. 

 

5.2.2 Vilka skillnader och likheter finns det mellan olika företag? 

Att vi i vår undersökning såg att det finns både skillnader och likheter mellan hur företagen följer 

IFRS 13 standarden tycker vi inte var förvånande. Jeanjean & Stolowy (2008) studie visade på att 

gemensamma redovisningsregler inte automatiskt leder till homogent redovisningsspråk. De kom 

fram till att bland annat individuella faktorer (olika incitament) inom företaget också påverkar 

utformandet av företagets finansiella rapporter. 

 

Kvaal & Nobes (2010) kom ju också fram till att skillnader alltid kommer att finnas även om något 

är standardiserat så länge det finns möjlighet till olika tolkning av en standard. Vi kan inte veta hur 

företagen har tolkat reglerna. Hur de tolkar och hur de sedan väljer att göra är två olika saker, men 

eftersom vi är två som skrivit uppsatsen och vi då har haft möjligheten att diskutera 

upplysningskraven med varandra har vi av egen erfarenhet kunnat konstatera att man inte alltid 

uppfattar kraven ordagrant på samma sätt. 

 

5.2.3 Om det finns skillnader vad kan vara orsaken till dessa skillnader? 

Sagax är som vi tidigare nämnt det mest internationella företaget och som Whittington (2005) 

skriver så startade standardiseringen för att skapa ett internationellt redovisningsspråk, så att det 
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skulle bli lättare att jämföra företag som rör sig på en internationell marknad. Standardiseringen 

skulle även bidra till lättare kommunikation inom det multinationella företaget. Vi kan inte veta 

varför Sagax valt att ha en utförligare redovisning än de flesta andra företag vi undersökt, men en 

orsak kan vara att de rör sig på en större marknad (geografiskt sett) och då har större behov av att 

vara tydlig i sitt redovisningsspråk.  

 

För de övriga företagen i undersökningen kan vi se att en stor geografisk spridning på 

förvaltningsfastigheterna medför negativ efterföljande av upplysningskraven. Tendensen är även 

negativ när det gäller spridning rörande typ av förvaltningsfastighet. Det är vanligare med dåligt 

uppfyllande av upplysningskraven hos de företag som har spritt ut sin verksamhet på tre eller fler 

olika typer av fastigheter. Vi ser inget konstigt i detta då det rimligtvis bör vara lättare att beskriva 

en homogen grupp av fastigheter än en heterogengrupp.  

 

Det som förvånade oss mest var att de större företagen (de som hade störst bokfört värde på 

förvaltningsfastigheterna och hade störst börsvärde) hade en viss tendens till att uppfylla kraven 

sämre. Flera av de studier vi läste pekade på att upplysningslämnandet ökar med företagets storlek 

alltså tvärtemot vårt resultat. Street & Gray (2002) som mer specifikt tittat på upplysningslämnande 

vid användning av internationella standarder ansåg inte att denna faktor var relevant att titta på då 

det enligt dem var tvetydigt om den överhuvudtaget bidrog till olika grad av uppfyllande av 

standarder. Våra tendenser när det gäller storlekens betydelse är ganska små och skiljer sig åt för de 

olika företagen beroende på vilken nivå de redovisar på, vilket kan tyda på att Street & Grays 

teorier om bristande relevans kanske kan stämma. 

 

De förklaringar som vi kan tänka oss till detta är dels att om man har högre bokfört värde på 

fastigheterna har man troligen fler fastigheter och då kan det vara svårare att ge en exakt 

beskrivning. Ett annat alternativ kan vara att de stora företagen har råd att redovisa slarvigare och få 

klagomål, medan de mindre företagen inte har tid eller pengar att lägga på att rätta till om de blir 

granskade. Detta är dock helt och hållet våra egna tankar och inget vi har belägg för. 

 

Ovan har vi kunnat se att Catena skiljer sig från de andra vad gäller börsvärde/eget kapital gentemot 

uppfyllandekraven. Vi kan givetvis inte helt säkert veta vad den direkta orsaken till detta är men 

enligt teorier kring effektivmarknad (Hiller, Ross, Westerfield, Jaffe & Jordan, 2010) så styrs 

börskursen av den information som finns tillgänglig. Vi vet att Catena uppfyller upplysningskraven 

i IFRS 13 dåligt, så dessa upplysningar bör inte ha bidragit till den höga börskursen. Catena köpte 
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däremot i september upp Brinovas logistik fastigheter (Catena 2013-11-07) och de har stora 

projektplaner i Solna. Information om dessa projekt och affärer kan ha funnits tillgängligt för 

investerare vilket kan ha varit en bidragande orsak till det höga kvotvärdet på Börskurs/eget kapital. 

Detta är dock endast spekulationer från vår sida.  

 

Vi har i vår undersökning också kunnat se att flera av de som valt att inte enbart använda 

kassaflödesmodellen (värdera enligt nivå 3 med de högre upplysningskraven) i de flesta fall 

uppfyller upplysningskraven dåligt, men att Hufvudstaden är ett stort undantag i detta fall. Att 

Hufvudstaden utgör ett undantag jämfört med de andra som använder ortsprismetoden kan bero på 

att de tidigare även de använde kassaflödesmodellen. Därutöver ser vi att förhållandet mellan 

uppfyllande av upplysningskraven och faktorer som verkar ha starkast påverkan på uppfyllande 

(homogenitet när det gäller geografiskbelägenhet och fastighetstyp, samt kvoten mellan börskurs 

och eget kapital) inte skiljer sig åt mellan företag som redovisar enligt nivå 2 och företag som 

redovisar enligt nivå 3. Detta får oss att känna det som om de anpassat värderingsmetod efter hur 

svårt det är att uppfylla kraven. De som talar mot detta är att de flesta företagen haft samma 

värderingsmetod sedan 2008. Vår studie visar dock också på att de är väldigt dåliga på att klart och 

tydligt uppge vilken nivå de själva anser att de värderar enligt. 

 

5.2.4 Har implementeringen bidragit till mer tilläggsinformation? 

IFRS 13 infördes för att ge användarna av de finansiella rapporterna mer information om hur 

värderingen till verkligt värde gått till (FAR Akademi, 2013). Vår studie visar att informationen 

från de flesta företagen har ökat sedan år 2008. IFRS 13 trädde i kraft första januari 2013, men 

mängden information mellan år 2012 och år 2013 ökade bara för fyra av våra företag varav två av 

dem fortfarande uppfyller kraven ganska dåligt vilket får oss att tycka att införandet av IFRS 13 har 

haft ganska dålig inverkan på informationsflödet. Företagen kan givetvis ha gjort sin anpassning till 

IFRS 13 tidigare men som vår studie visar så uppfyller företagen generellt sett kraven ganska dåligt. 

Kanske är det som Daske, Hail, Leuz & Verdi (2008) menar att det är ganska svårt att genom 

standardisering tvinga företag att bli mer informativa och jämförbara. 

 

5.3 Förslag på fortsatt forskning 
När det gäller vår första frågeställning, hur väl företagen uppfyller upplysningskraven hade det varit 

intressant att undersöka den igen längre fram i tiden när företagen fått lite mer tid att vänja sig vid 

IFRS 13 och dess existens.  
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När det gäller vår tredje frågeställning, vad orsaken till skillnaderna kan vara, så hade det varit 

intressant att undersöka detta utifrån ett större antal företag. Detta kräver dock att kriterierna för 

vilka företag som ska undersökas ändras. Kanske kan man välja att göra en internationell studie 

istället för en över företag på Stockholmsbörsen. 
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Bilaga 01 - Upplysningskraven från IFRS 13 

Upplysningskraven från IFRS 13, punkt 91-93 

91. Ett företag ska lämna information som hjälper dem som använder företagets finansiella 
rapporter att bedöma följande:  

1. För tillgångar och skulder som återkommande eller vid ett tillfälle värderas till verkligt 
värde i rapporten över finansiell ställning efter första redovisningen, de värderingstekniker 
och indata som används för att ta fram dessa värderingar. 

2. För upprepade värderingar till verkligt värde med hjälp av betydande icke observerbara 
indata (Nivå 3), effekten av värderingarna på resultatet eller Övrigt totalresultat för 
perioden. 

92. I syfte att uppnå målen i punkt 91 ska ett företag bedöma följande:  

1. Vilken detaljnivå som är nödvändig för att uppfylla upplysningskraven. 
2. Hur mycket varje enskilt krav ska betonas. 
3. I vilken mån informationen ska slås samman eller delas upp. 
4. Om användarna av de finansiella rapporterna behöver ytterligare information för att kunna 

utvärdera den kvantitativa information som lämnas. 

Om de upplysningar som lämnas enligt denna standard och andra IFRS är otillräckliga för att uppnå 
målen i punkt 91 ska ett företag lämna den ytterligare information som krävs för att uppnå dessa 
mål. 

93. I syfte att uppnå målen i punkt 91 ska ett företag åtminstone lämna följande information för 
varje klass av tillgångar och skulder (se punkt 94 för information om att bestämma lämpliga klasser 
av tillgångar och skulder) som värderas till verkligt värde (inbegripet värderingar baserade på 
verkligt värde inom tillämpningsområdet för denna standard) i rapporten över finansiell ställning 
efter första redovisningen:  

a) För återkommande och icke återkommande värderingar till verkligt värde, värderingen till 
verkligt värde vid rapportperiodens slut, och för icke återkommande värderingar till verkligt 
värde, skälen till värderingen. Återkommande värderingar av tillgångar och skulder till 
verkligt värde är sådana värderingar som andra IFRS kräver eller tillåter i rapporten över 
finansiell ställning vid rapportperiodens slut. Icke återkommande värderingar av tillgångar 
eller skulder till verkligt värde är sådana värderingar som andra IFRS i vissa fall kräver eller 
tillåter i rapporten över finansiell ställning (exempelvis när ett företag värderar en tillgång 
som innehas för försäljning till verkligt värde efter avdrag för kostnader för försäljning i 
enlighet med IFRS 5 Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och avvecklade 
verksamheter, på grund av att tillgångens verkliga värde efter avdrag för kostnader för 
försäljning är lägre än dess redovisade värde). 

b) För återkommande och icke återkommande värderingar till verkligt värde, den nivå i 
hierarkin som värderingarna till verkligt värde hänförs till i sin helhet (Nivå 1, 2 eller 3). 

c) För tillgångar och skulder som innehas vid rapportperiodens slut och som återkommande 
värderas till verkligt värde, beloppen för eventuella överföringar mellan Nivå 1 och Nivå 2 i 
hierarkin för verkligt värde, skälen till dessa överföringar och företagets principer för att 
bestämma när överföringar mellan nivåerna anses ha ägt rum (se punkt 95). Upplysning ska 
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lämnas om överföring till varje nivå, och varje sådan överföring ska diskuteras skilt från 
överföringar från varje nivå. 

d) För återkommande och icke återkommande värderingar till verkligt värde som hänförs till 
Nivå 2 och Nivå 3 i hierarkin för verkligt värde, en beskrivning av värderingstekniken eller 
värderingsteknikerna och de indata som använts vid värderingen till verkligt värde. Om det 
har skett en förändring i värderingsteknik (exempelvis en ändring från en marknadsansats 
till avkastningsvärdeansatsen eller användning av en ytterligare värderingsteknik) ska 
företaget lämna information om denna förändring och skälet eller skälen till förändringen. 
För värderingar till verkligt värde som hänförs till Nivå 3 i hierarkin för verkligt värde ska 
ett företag lämna kvantitativ information om betydande icke observerbara indata som 
använts vid värderingen till verkligt värde. Ett företag måste inte sammanställa kvantitativ 
information för att uppfylla detta upplysningskrav om kvantitativa icke observerbara indata 
inte tas fram av företaget vid värderingen till verkligt värde (exempelvis när ett företag 
använder priser från föregående transaktioner eller prisuppgifter från tredje part utan 
justering). När denna information lämnas kan dock inte företaget bortse från kvantitativa 
icke observerbara indata som är betydande för värderingen till verkligt värde och som är 
rimligen tillgängliga för företaget. 

e) För återkommande värderingar till verkligt värde som hänförs till Nivå 3 i hierarkin, en 
avstämning av ingående och utgående balanser, med separat information om förändringar 
under perioden som kan tillskrivas  

1. den totala vinsten eller förlusten för perioden som redovisas i resultatet samt den 
eller de poster i resultatet där dessa vinster eller förluster redovisas, 

2. den totala vinsten eller förlusten för perioden som redovisas i Övrigt totalresultat 
samt den eller de poster i Övrigt totalresultat där dessa vinster eller förluster 
redovisas, 

3. inköp, försäljningar, emissioner och betalningar (separat information om var och en 
av dessa typer av förändringar), 

4. beloppen för eventuella överföringar till eller från Nivå 3 i hierarkin för verkligt 
värde, skälen till dessa överföringar och företagets principer för att bestämma när 
överföringar mellan nivåerna anses ha ägt rum (se punkt 95); upplysning ska lämnas 
om överföringar till Nivå 3, och varje sådan överföring ska diskuteras skilt från 
överföringar från Nivå 3. 

f) För återkommande och icke återkommande värderingar till verkligt värde som hänförs till 
Nivå 3 i hierarkin för verkligt värde, beloppet av den totala vinst eller förlust för perioden i 
(e) (i) som ingår i resultatet och kan tillskrivas förändringen i orealiserad vinst eller förlust 
på dessa tillgångar och skulder som innehas i slutet av rapportperioden, samt den post eller 
poster i resultatet där denna orealiserade vinst eller förlust har redovisats. 

g) För återkommande och icke återkommande värderingar till verkligt värde som hänförs till 
Nivå 3 i hierarkin för verkligt värde, en beskrivning av de värderingsprocesser som företaget 
använder (exempelvis hur ett företag bestämmer sina principer och förfaranden för 
värdering och hur det analyserar förändringar i värderingarna till verkligt värde mellan 
perioder). 

h) För återkommande värderingar till verkligt värde som hänförs till Nivå 3 i hierarkin för 
verkligt värde:  

1. För alla sådana värderingar, en förklarande beskrivning av hur känslig värderingen 
till verkligt värde är för förändringar i icke observerbara indata, om en förändring i 
dessa indata till ett annat belopp skulle kunna leda till en betydligt högre eller lägre 
värdering till verkligt värde. Om det finns inbördes samband mellan dessa indata och 
andra icke observerbara indata i värderingen till verkligt värde ska ett företag även 
lämna en beskrivning av dessa samband och av hur de skulle kunna öka eller minska 



108 
 
 

effekten av förändringar i icke observerbara indata på värderingen till verkligt värde. 
I syfte att uppfylla detta upplysningskrav ska den förklarande beskrivningen av 
känsligheten för förändringar hos icke observerbara indata åtminstone omfatta de 
icke observerbara indata som upplysningarna avser i (d). 

2. För finansiella tillgångar och finansiella skulder, om en ändring i icke observerbara 
indata i syfte att återspegla möjliga alternativa antaganden skulle förändra det 
verkliga värdet i betydande utsträckning, ska ett företag ange detta och lämna 
upplysning om effekten av dessa ändringar. Företaget ska upplysa om hur effekten 
av en ändring till ett rimligt möjligt alternativt antagande beräknats. I detta syfte ska 
bedömningen av betydelse göras med hänsyn till resultatet, och samtliga tillgångar 
eller skulder, eller, när ändringar av det verkliga värdet redovisas i övrigt 
totalresultat, totalt eget kapital. 

i) För återkommande och icke återkommande värderingar till verkligt värde, om den maximala 
och bästa användningen av en icke-finansiell tillgång är en annan än dess nuvarande 
användning, ska ett företag upplysa om detta och skälet till att den icke-finansiella tillgången 
används på ett annat sätt än det maximala och bästa. 

(FAR Akademi 2013: 308-310) 

 


