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Syfte: Syftet med studien är att studera förekomsten av likheter och olikheter mellan hur de 
noterade IFRS-bolagen redovisar sin information kring förvaltningsfastigheternas verkliga 
värde i årsredovisningarna (de facto) samt hur onoterade K3-bolagen planerar att redovisa 
förvaltningsfastigheternas verkliga värde efter införandet av K3-regelverket. Vidare har 
studien som syfte att undersöka huruvida redovisningen kring verkligt värde redovisas i 
förhållande till vad som framgår av respektive regelverk (de jure). Studien ämnar även 
undersöka förekomsten av storleksbaserade skillnader kring hur bolagen inom respektive 
regelverk väljer att redovisa verkligt värde. 
 
Metod: Studien är av kvantitativ natur med en deduktiv ansats. Insamling av empiri har 
genomförts genom insamling av data i form utav webbenkäter och dokumentstudie. Det 
empiriska utfallet har sedan analyserats mot tidigare forskning och teorier. 

Resultat och slutsats: Studiens slutsats visade på förekomsten av flertalet likheter och 
olikheter mellan noterade och onoterade fastighetsbolag där förklaringen kunde 
sammankopplas med flera påverkande faktorer gällande fastighetsbolagens val kring 
redovisning av verkligt värde. De variabler som identifierades som påverkande av 
redovisningen var storlek, informationsasymmetri, skillnader i regelverk, mimetisk 
isomorfism samt huruvida bolagen i fråga var noterade eller inte. Beträffande hur 
redovisningen av verkligt värde i förhållande till respektive regelverk visade studien på att 
samtliga undersökta bolag uppfyllde vad som efterfrågades av de berörda regelverken. 
Dock framgick det av studien att majoriteten av IFRS-bolagen valde att redovisa ytterligare 
upplysningar än vad som efterfrågades av regelverket medan motsvarande del av K3-
bolagen var betydligt färre. Gällande de storleksrelaterade skillnaderna mellan 
fastighetsbolagen inom respektive regelverk visade studien på att förekomsten av 
storleksrelaterade skillnader var relativt små. 
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Förslag till fortsatt forskning: Under studiens gång har flertalet tankar uppkommit kring 
huruvida forskningen kring ämnesområdet kan utvecklas. En av dessa tankar kretsar kring 
att undersökta redovisningen kring verkligt värde och dess påverkan på externa 
intressenter. En annan tanke som uppkommit är i form av att genomföra en liknande studie 
som undersöker hur K3-bolagen valde att redovisa verkligt värde de facto. Vidare förslag 
kring fortsatt forskning är att studera K3-bolagens redovisade verkliga värde samt jämföra 
dessa mot faktiska försäljningspriser för att således undersöka hur rättvisande värderingen i 
fråga kan anses vara. Slutligen kan det tänkas vara av intresse att undersöka existensen av 
geografiska skillnader som figurerar kring redovisningen av förvaltningsfastigheternas 
verkliga värde. 

Nyckelord: Verkligt värde, K3, IFRS, Upplysningar, Not, Förvaltningsfastigheter, 
Fastighetsbranschen.    
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1 Inledning 
I detta kapitel av arbetet redogörs en objektiv beskrivning kring ämnet och problemets 
bakgrund för att sedan övergå till en renodlad problemdiskussion. Diskussionen kring 
problematiken mynnar därefter ut i forskningsfrågor, syfte och avgränsning, vilka ligger till 
grund för den fortsatta studien. 

1.1 Bakgrund  
Företagens tillvägagångsätt gällande att fastställa värdet på tillgångar i redovisningen har över 
tid varierat. Denna variation har i huvudsak kretsat kring ett utbyte och återkommande mellan 
värdering till anskaffningsvärde och verkligt värde. Utvecklingen i fråga baseras på historiska 
förlopp och medförda åtgärder som resultat (Bengtsson, 2009). Den historiska bakgrunden 
gällande värdering till verkligt värde har påträffats ha rötter som sträcker sig ända tillbaka till 
1800-talet. Det finns dokumentationer som visar på att värderingen i fråga tillämpades redan 
1898 till följd av införandet av en lag som berörde värdering i enlighet med de rådande 
marknadspriserna. Evans (2003) belyser att värdering i enlighet med marknadsmässiga värden 
ansågs vara en bidragande faktor till börskraschen 1929. Vidare beskriver författaren att det 
efter börskraschen återigen uppstod tillämpning av tillgångsvärdering i enlighet med 
anskaffningsvärde. Detta då tillförlitligheten ansågs vara bättre förankrad i en faktisk 
transaktion. I takt med att antalet aktieägare snabbt ökade efter 1940-talet ställdes högre krav 
på den information som redovisades i finansiella rapporter. Det ansågs att jämförbarheten och 
tidigare standard var bristfälliga, vilket resulterade till att Amerrican Institute of Certified 
Public Accountants (AICPA) införde ett forskningsprogram vars uppgift var att utveckla och 
förbättra en användbar teori (Evans, 2003). Resultatet av forskningen visade på att värdering i 
enlighet med marknadsvärdet återigen var att föredra framför anskaffningsvärde (Moonitz, 
1961). Utefter vad som tidigare har förklarats tenderar synen på redovisning och 
tillvägagångsätt att gå i cykler. Detta kan i sin tur anses som en bidragande faktor att verkligt 
värde åter tillämpats i Sverige från och med 2005 till följd av införandet av IFRS- regelverket.  
 
Europaparlamentet fattade år 2002 beslutet om att bolag inom Europeiska Unionen, vilkas 
andelar i form av aktier eller andra former av värdepapper som är noterade på börsen ska 
upprätta redovisning i enlighet vad som föreskrivs i IFRS och IAS, med start 2005 
(Internationell Redovisning I Svenska Företag, 2004). I samband med införandet av IFRS 
medföljde även rekommendationen att redovisa förvaltningsfastigheterna inom ett börsnoterat 
bolag till verkligt värde. Denna form av redovisning och värdering av ett bolags 
förvaltningsfastigheter är även förekommande inom K3-regelverkets rekommendationer för 
onoterade bolag i form utav berörande notanteckning. 

Från och med den 1 januari 2014 rekommenderas de bolag som innefattas av 1:3 ÅRL att 
tillämpa K3-regelverket. Utvecklingsarbetet av regelverket i fråga har till hög grad varit 
influerat av internationell praxis och normsättningar och är en utveckling av regelverket IFRS 
for SMEs (Nilsson, 2011).  
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En skillnad mellan de båda regelverken gällande förvaltningsfastigheter är huruvida det ska 
lämnas upplysningar om verkligt värde, och till vilken omfattning.  Med verkligt värde menas 
tillgångens marknadsmässiga värde, till vilket belopp tillgången, på bokslutsdagen kan 
överlåtas eller reglera en skuld mellan oberoende och kunniga parter med intresse för att 
transaktionen genomförs. Syftet med verkligt värde är att återspegla marknadsvillkoren som 
förekommer under bokslutsdagen (Jansson och Nordlund, 2005). 

Upplysningskraven som framgår enligt K3-regelverket kring redovisningen av verkligt värde 
redogör för vilka upplysningar som skall lämnas om förvaltningsfastigheten och dess verkliga 
värde. Dessa krav utgörs av sex stycken punkter i regelverket, vilka kan redovisas i 
aggregerad form. Undantag för redovisningen av punkterna gällande det verkliga värdet kan 
förbises om värdet ej kan bedömas på ett tillförlitligt sätt och kostnaden för att ta fram 
uppgifterna anses vara av oskälig natur (PWC, 2010). Detta är ett tydligt exempel på att K3-
regelverket är av principbaserad natur då det ges utrymme för en personlig bedömning. 

De krav som ställs på de bolag som tillämpar IFRS gällande kraven på upplysningar kring 
verkligt värde är däremot mycket mer omfattande än de som ställs på de bolag som tillämpar 
K3 som regelverk. Upplysningarna som efterfrågas enligt IFRS ställer högre krav på 
detaljrikedom angående det verkliga värdet i helhet och de påverkande faktorerna kring detta 
(IFRS-volymen, 2013 IAS 40. p74–75). Mer om upplysningskraven mellan de båda 
regelverken kommer att tas upp under teorikapitlet.  

För att den redovisade finansiella informationen ska anses som användbar för intressenter 
måste mottagaren av informationen i fråga känna en existens av tillförlitlighet för det 
presenterade materialet (Maines och Wahlen, 2006). Författarna menar vidare på att en stor 
del kritik har riktats mot tillvägagångsättet vid värderingen till verkligt värde då det finns 
skilda åsikter huruvida värderingsmetoden kan anses som tillförlitlig eller ej. Kritiker menar 
på att verkligt värde kan anses som missvisande och irrelevant gällande tillgångar för 
stadigvarande bruk, som till exempel förvaltningsfastigheter (Laux och Leuz, 2009). 

 

1.2 Problematisering  
Till följd av införandet av K-regelverken blir ett stort antal företag inom såväl 
fastighetsbranschen och övriga branscher skyldiga eller får valmöjligheten att tillämpa K3-
regelverket. I och med tillämpningen av regelverket i fråga medföljer skyldigheten att i någon 
form redovisa bolagets förvaltningsfastigheter till verkligt värde om inte undantagsvillkoren 
uppfylls. Då K3-regelverket tillhör kategorin principbaserade regelverk kan regleringen 
gällande upplysningskraven, informationsutlämnandets grad och omfattningen i mångt och 
mycket tolkas som ospecificerad och fylld med tolkningsutrymme (PWC , 2010). Detta 
resulterar i sin tur att redovisaren i fråga till stor del själv kan bestämma vad som ska tas upp 
gällande det verkliga värdet och till vilken omfattning. 

Problematiken kring redovisning och värdering till verkligt värde kan antas ta skilda 
skepnader ur olika gruppers perspektiv och ha olika påverkan på respektive grupp. Kan fallet 
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således antas vara att intressenter, företagsledning, ägare etc. påverkas olika av värderingen 
och att det även förekommer delade viljor att påverka värdet utefter respektives intressen? 
Kan det även vara att förekomsten av en marknadsinfluerad redovisning även har resulterat 
till en problematik ur ett mer generellt och övergripande perspektiv? 

Som tidigare nämndes definieras verkligt värde såsom det värde som förefaller tillgången på 
mätdagen, förutsatt att det förekommer oberoende och kunniga parter med intresse för att 
transaktionen genomförs (Jansson och Nordlund, 2005). Enligt Bengtsson (2009) kan denna 
form av värdering enligt svenskt vidkommande jämföras med något som brukar kallas för 
ortsprismetoden, vilket innebär att värderingen i fråga baseras på det rådande marknadspriset 
vid det geografiska läget som tillgången är uppförd på. Bengtsson menar vidare på att denna 
form av värdering förutsätter att det förekommer en marknad som möjliggör en jämförelse 
och således kan ligga till grund för värderingen för att denna i fråga ska anses som tillförlitlig. 
Bengtsson (2008) beskriver att fastighetsbolag ofta tenderar till att använda sig utav 
anskaffningsvärdet på fastigheten som måttstock vid framtagandet av verkligt värde, vilket 
skulle kunna resultera i en missvisande bild i relation till det rådande marknadsläget. 
Nordlund (2008) menar i sin tur att det förekommer en rad olika osäkerhetsfaktorer gällande 
värderingen till verkligt värde till följd av de beräkningar och antaganden som de berörda 
bolagen väljer att ta med i sina kalkyler. Då kan frågan ställas huruvida det verkliga värdet 
kan tolkas som relevant för exempelvis ägare, i form utav aktieinnehavare eller andra former 
av intressenter om det inte förekommer transparant information kring framtagningen av 
värderingen. 

Gapet som uppstår mellan den ekonomiska redovisningen och informationen kring detta 
kallas för informationsasymmetri. Mer konkret kan problemet förklaras uppstå när en part 
besitter mer information än en annan. Det kan i sin tur resultera till att relevant information 
utesluts till intressenter så att redovisningen tappar sin funktion att fungera som 
beslutsunderlag. Problemet har studerats av Akerlof (1970) som menar på att problematiken 
gällande informationsgapet mellan aktörer leder till mindre effektivitet och i vissa fall till att 
marknaden upphör. Det kan därför anses vara av intresse att vidta relevanta åtgärder för att 
minska denna informationsasymmetri. Det finns tecken som visar på att det efter införandet 
av IFRS och således IAS 40 har resulterat i noterbara skillnader i asymmetrin i fråga. De 
asymmetriska skillnaderna som har identifierats är baserat på studier som inriktat sig på 
Europeiska fastighetsbolag som tillämpar IFRS och visar på en reducering av 
informationsasymmetrin sen tillämpningen av IFRS och IAS 40 infördes (Muller, Riedl och 
Sellhorn 2011). Frågan kan därför ställas huruvida implementeringen av K3-regelverket och 
skyldigheten att redovisa förvaltningsfastigheter till verkligt värde kommer att påverka 
informationsasymmetrin mellan företagsledning och ägare/intressenter eller långivare med 
hänsyn till kravgraden av transparens som framgår av regelverket.  

Det framgår av regelverket att upplysningen om det verkliga värdet får lämnas i aggregerad 
form, det vill säga att de olika komponenterna som förekommer om och kring det verkliga 
värdet kan summeras med varandra och även med andra påverkande faktorer samt 
information som kan relateras till förvaltningsfastigheterna. Enligt Landsman (2007) kräver 
värdering att utrymme för bedömning möjliggörs och poängterar således vikten av redovisade 
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tilläggsupplysningar för att möjliggöra en bedömning för externa intressenter. Kan fallet vara 
att denna form av möjlig hopslagning av flertalet faktorer som framgår av K3 resulterar i 
”siffror” som är komplicerade eller till stor del omöjliga att tolka för intressenter, externa 
analytiker och potentiella långivare? Som beskrevs i bakgrunden menar Maines och Wahlen 
(2006) på att finansiell information kan anses som relevant och användbar om mottagaren i 
fråga upplever att det förekommer en tillförlitlighet kring det publicerade materialet. Vidare 
kan den information som publiceras i finansiell rapportering anses som tillförlitlig om 
väsentliga fel och vinklingar inte återfinns (Sundgren, Nilsson och Nilsson, 2013). Kan det 
följaktligen betyda att en sådan form av redovisning, utan specificerad information helt enkelt 
kan anses som irrelevant för intressenter och externa analytiker då den potentiellt inte kan 
anses uppfylla ovanstående krav? Hur ställer sig tillämparna av K3, det vill säga 
företagsledningen till redovisningens innebörd och hur har bolagen i fråga planerat att 
redovisa informationen om och kring verkligt värde, med hänsyn till tolkningsfriheten som 
framgår av regelverkets form och de ovanstående frågorna. Kan det vara så att tillämparna av 
regelverket har ett opportunistiskt synsätt kring redovisningen och följaktligen väljer att forma 
redovisningen av värdet utefter det egna intresset? Bengtsson (2005) beskriver att det svenska 
ramverket gällande externredovisning urskiljer olika former av användare gällande finansiella 
rapporter. Bengtsson (2005) identifierar dessa grupper som nuvarande och potentiella 
investerare, anställda, långivare, leverantörer, andra kreditgivare, kunder, statliga myndigheter 
och samhället i övrigt. Kan fallet vara att det även förekommer skillnader i valet kring 
redovisningen av information och upplysning kring verkligt värde utefter vad redovisaren i 
fråga vill uppnå för tolkning och uppfattning hos de olika användarna?  

Friheten som förekommer av K3 och dess reglering kring det verkliga värdet på 
förvaltningsfastigheter skiljer sig betydande jämförelsevis med vad som behandlas i omfånget 
regler gällande verkligt värde i IFRS. Regleringen som förekommer i IFRS behandlar kraven 
kring de upplysningar som skall lämnas på ett mer specifikt och ingående plan med tydliga 
riktlinjer om vad som förväntas redovisas om och kring det verkliga värdet samt hur det ska 
delas upp som separata upplysningar (IFRS-volymen, 2013). Kan detta antas bero på att syfta 
till en enklare bedömning för externa analytiker att analysera och således en förbättrad och 
mer rättvisande tolkningsmöjlighet hos intressenterna? Det skulle i så fall kunna kopplas ihop 
med Maines och Wahlens (2006) kriterier för användbar finansiell information. Utöver detta 
kan frågan ställas hur de börsnoterade bolagen väljer att följa regleringen, kan fallet vara att 
ytterligare upplysningar lämnas kring det verkliga värdet för att skapa fördelar för det 
redovisande bolaget eller för att underlätta externa analyser och bedömning ytterligare för de 
olika användarna om bolaget? Eller kan det vara så att bolaget väljer  att enbart förhålla sig till 
de uppsatta rekommendationerna och direktiven? 

Gällande värdering av fastigheter förekommer det en rad olika påverkande faktorer som ligger 
till grund huruvida värderingen går till väga. En av dessa komponenter som anses vara av stor 
vikt i bedömningen av värdet på en fastighet är det rådande geografiska läget. Det är dock inte 
en ensamt påverkande variabel men anses vara av stor relevans i frågan. (Bellman, 2012). Det 
är allmänt känt att det figurerar stora prismässiga skillnader på fastigheter beroende på vart 
fastigheten i fråga befinner sig rent geografiskt. Med största sannolikhet är prissättningen 
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betydligt högre på en fastighet belägen i Stockholm jämförelsevis med en likvärdig fastighet 
som ligger i Gällivare. Kan fallet vara att denna form av värderingsskillnad och varierande 
marknadslägen mellan olika kommuner och städer resulterar till ytterligare belägg för 
förekomsten av behov av detaljerade upplysningar kring förvaltningsfastigheternas verkliga 
värde för att således möjliggöra en legitimering av värderingen? 

En relevant faktor som är av intresse är huruvida företagets storlek påverkar utlämnandet 
(Ahmed och Courtis 1999). Ström (2006) menar på att det finns en större vikt hos ett noterat 
bolag att lämna information riktat till investerare och externa analytiker för att åstadkomma en 
reducering av osäkerhet. Ström (2006) menar vidare att processen för att beräkna fram 
verkligt värde kan vara kostsam.  Kan det således antas att mer kapitalstarka noterade 
fastighetsbolag lägger större vikt på att redovisa verkligt värde och tilläggsinformation kring 
detta gentemot mindre kapitalstarka onoterad fastighetsbolag och kan det även resultera till att 
detta leder till skillnader gällande valet av intern eller extern värdering mellan noterade och 
onoterade bolag? Beträffande värdering till vekligt värde framgår det inte enligt 
rekommendationerna några specifika krav huruvida värderingen i fråga skall utföras av en 
intern eller en extern värderingsman. Kan fallet vara att olika faktorer och rådande situationer 
kring företaget har en påverkande effekt i företagsledningens beslutsprocess gällande valet av 
intern eller extern värderare och hur påverkar detta då värderingens tillförlitlighet hos 
användarna av informationen? I en undersökning som utfördes av Nordlund (2008) studerades 
huruvida värderingen överensstämde med de realiserade värdena. Detta visade på att 
fastigheternas värdering tenderade att ha en spridning på cirka +-10% gentemot det rådande 
marknadsvärdet. Kan denna spridning i värderingen således bidra till ytterligare belägg för 
behov av finansiell information som redovisas i not om och kring förvaltningsfastigheternas 
verkliga värde i syfte att användas som beslutsunderlag för potentiella intressenter eller 
långivare? Kan denna spridning vara en påföljd från valet av intern eller extern värdering?  
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1.3 Forskningsfrågor och syfte 
Utifrån problemdiskussionen har två forskningsfrågor utformats, vilka redovisas nedan. 

• Vilka likheter och olikheter är det mellan hur noterade fastighetsbolag redovisar 
information kring verkligt värde (de facto) och hur onoterade fastighetsbolag planerar 
att redovisa information kring verkligt värde samt hur står sig redovisningen kring 
verkligt värde i förhållande till rekommendationerna inom respektive regelverk (de 
jure)? 

 
• Vilka storleksrelaterade skillnader förekommer det mellan fastighetsbolagen som 

tillämpar samma regelverk i redovisningen av verkligt värde? 
 
Med utgångspunkt i ovanstående forskningsfrågor utformas således studiens syfte som 
följande: 
 
Syftet med studien är att studera förekomsten av likheter och olikheter mellan hur de noterade 
IFRS-bolagen redovisar sin information kring förvaltningsfastigheternas verkliga värde i 
årsredovisningarna (de facto) samt hur onoterade K3-bolagen planerar att redovisa 
förvaltningsfastigheternas verkliga värde efter införandet av K3-regelverket. Vidare har 
studien som syfte att undersöka huruvida redovisningen kring verkligt värde redovisas i 
förhållande till vad som framgår av respektive regelverk (de jure). Studien ämnar även 
undersöka förekomsten av storleksbaserade skillnader kring hur bolagen inom respektive 
regelverk väljer att redovisa verkligt värde. 
 

1.4 Avgränsningar:  
Studien begränsas till fastighetsbranschen och begränsar sig till de bolag vars primära syfte är 
förvaltning och uthyrning av fastigheter. Vidare avgränsas studien att studera de onoterade 
fastighetsbolagen som valt att tillämpa sig av K3-regelverket och sedan jämföra de med 
börsnoterade fastighetsbolag som har krav att tillämpa IFRS.  
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1.5 Fortsatt disposition 
Nedan redovisas studiens fortsatta disposition och upplägg. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Figur 1. Studiens disposition 
Figur 1 illustrerar studiens tillvägagångssätt dispositionsmässigt samt ger en kortare 
beskrivning av de olika kapitlens behandlingsområde och innehåll. 
 

Metod 

Teori 

Empiri 

Analys 

Slutsats 

Detta kapitel behandlar studiens 
vetenskapliga förhållningssätt och 
tillvägagångsätt. 

I detta kapitel introduceras studiens 
praktiska och teoretiska referensram 
samt tidigare forskning som är relevant 
för undersökningen. 

Detta kapitel behandlar och presenterar 
den data som insamlats från enkäter och 
dokumentstudien. 

I detta kapitel analyseras insamlad 
empirisk data mot studiens teoretiska 
grund. 

Detta kapitel sammanställer studiens 
slutsatser samt ger förslag på fortsatt 
forskning inom området. 
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2 Metod 
Detta kapitel redogör ingående kring den tillämpade metodiken som ligger till grund för 
studiens genomförande. Inledningsvis skildras vanligt förekommande vetenskapliga synsätt 
och traditioner inom ämnet redovisning för att möjliggöra en överblickande förståelse för 
läsaren kring forskningsmetodik inom redovisning och följaktligen en vetskap kring vilken 
tradition och synsätt denna studie tillhör. Vidare redogörs bland annat vilka val som gjorts i 
studien gällande val av metod, studiens reliabilitet och validitet, val och insamling av data, 
urvalsberäkning, bortfall och källkritik. Detta för att möjliggöra en genomgående förståelse 
kring den tillämpade metodiken och följaktligen underlätta en kritisk granskning för läsaren. 
 

2.1 Vetenskapligt synsätt 
Ryan och Scapens (2002) menar på att forskningen som bedrivs inom redovisningsområdet 
till stor del påminner om den forskning som bedrivs inom samhällsvetenskapen. Detta då 
redovisningsforskningen ofta tenderar att beröra huruvida olika fenomen inom området 
tenderar att påverka samhället. Vidare beskriver författarna att den rådande verkligheten kan 
tolkas och betraktas utefter olika synvinklar. Ryan och Scapens (2002) kategoriserar de olika 
synvinklarna utefter objekt och subjekt där betraktaren av verkligheten ses som subjekt, 
vilken antas göra personliga tolkningar gällande det studerade objektet. Med utgångspunkt i 
de olika synvinklarna beskriver författarna förekomsten av olika kategorier som relateras till 
forskning som bedrivs inom redovisning i form kritiska, tolkande och positivistiska traditioner 
och synsätt (Ryan och Scapens, 2002). Den tolkande traditionen beskrivs som förankrad i den 
sociala verkligheten där redovisningen figurerar. Den rådande verkligheten beskrivs uppstå 
genom interaktion mellan människor där teorier används som ett verktyg för att förklara och 
tolka den rådande omvärlden. Den positivistiska traditionen grundar sig i ett objektivt synsätt 
på omvärlden med en stark anknytning till rådande reglering samt redovisningens 
uppbyggnad och påverkan. Inom den positivistiska traditionen sker insamling av relevant data 
vanligtvis genom kvantitativ metod. Detta för att skapa ett generaliserbart resultat som passar 
in på den objektiva synen av samhället (Ryan och Scapens, 2002). Bengtsson (2008) beskriver 
vidare att den positivistiska ansatsen strävar efter att studera fenomen som anses som konkreta 
och identifierbara. Vidare beskriver Bengtsson (2008) att det undersökta fenomenet skall 
kunna delas upp i separata beståndsdelar samt att den berörda forskaren skall ha ett oberoende 
förhållningssätt till det studerade fenomenet. Den tredje och sista traditionen, vilket beskrivs 
som den kritiska teorin beskrivs på ett sådant sätt att denne är ett mellanting av det 
positivistiska och tolkande synsättet. Denna tradition, till skillnad mot den positivistiska 
traditionen utesluter inte egna tolkningar men fodrar att sådana tolkningar och värderingar 
granskas kritiskt (Ryan och Scapens, 2002). 
  
Ryan och Scapens (2002) beskriver hur de ovannämnda forskningstraditionerna förhåller sig 
till varandra utefter synen på objektivitet och subjektivitet samt förhållningssättet till radikal 
förändring och reglering. Modellen som Ryan och Scapens (2002) använder sig utav är lånad 
från Burell och Morgan (1988) och redovisas nedan. 
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Figur 2 Taxonomy of accounting research  
(Återfinns i Ryan och Scapens, 2002, s.40) 
 
Figur 2 ger en överblickande illustration över huruvida de olika traditionerna av forskning 
förhåller sig till varandra gällande olika variabler. Interpretive accounting research är en 
tolkande forskningstradition som fokuserar på subjektivitet samt människors interaktion och 
påverkan av och på varandra. Den positivistiska traditionen, vilken även benämns som 
mainstream accounting research har ett funktionalistiskt förhållningssätt där fokus ligger på 
objektivitet med fokus på reglering och dess påverkan. Den tredje och sista 
forskningstraditionen beskrivs som det kritiska förhållningssättet, vilken kan ses som ett 
mellanting mellan de två tidigare nämnda traditionerna. De olika traditionerna anses som ett 
hjälpande verktyg i processen att kategorisera sitt förhållningssätt till forskningen (Ryan och 
Scapens, 2002). Ryan och Scapens (2002) belyser att denna form av kategorisering endast 
grovt sorterar de olika förhållningssätten och poängterar att forskning är svårt att kategorisera 
till fullo och således kan ha drag av olika traditioner.  
 
Denna studie fokuserar på att skapa en objektiv bild och förklaring av en specifik marknad 
och bransch samt kretsar kring regelverk och rekommendationers påverkan, vilket således till 
stor del kan knytas an till det positivistiska synsättet och forskningstraditionen. 
 

2.2 Vetenskapligt angreppssätt 
Jacobsen (2002) redogör kring olika vetenskapliga angreppssätt gällande att få en beskrivning 
av verkligheten på bästa möjliga sätt. Vidare beskriver författaren att två vanligt 
förekommande metoder för detta är induktivt eller deduktivt angrepp. Davidsson och Patel 
(2011) beskriver den induktiva ansatsen som att studien är utformad att ”… följa  
upptäckandets väg”. Vidare beskriver författarna att forskaren i fråga studerar ett objekt utan 
förankring i bakomliggande tidigare teori. Detta resulterar således att den studien i 
undersökningen fastställer en teori utifrån det empiriska utfallet. Davidsson och Patel (2011) 
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skriver att den deduktiva forskaren sägs ”… följa bevisandets väg”. Med detta menas att det 
deduktiva angreppssättet drar slutsatser från den befintliga teorin gällande det empiriska 
utfallet. Författarna beskriver vidare att det ur den befintliga teorin skapas hypoteser som 
sedan testas mot det empiriska utfallet, vilket även kallas för hypotetiskt-deduktiva 
angreppssättet. Med ett deduktivt angrepp blir studien av en mer objektiv karaktär och blir 
således mer motståndskraftig mot subjektiva och egna värderingar från forskaren personliga 
uppfattningar (Davidsson och Patel, 2011). 
 
Då studien i fråga baseras utefter vedertagna teorier och tidigare forskning kring ämnet för att 
sedan ställas mot det empiriska utfallet och således ligger till grund för studiens slutsatser 
innefattas denna av det deduktiva angreppssättet. För att möjliggöra en sammankoppling 
mellan teori och empiri har det i denna studie tillämpats en analysmodell vid namn A priori-
modellen. Denna modell kan i korthet beskrivas som en deduktiv analysform där vedertagna 
teorier inom tillämpningsområdet ligger till grund för framtagandet av hypoteser och 
följaktligen potentiella förklaringsvariabler som sedan testas mot det empiriska utfallet 
(Davidsson och Patel, 2011). 
 

2.3 Val av metod 
Gällande metodteori och olika former av datainsamling menar Bryman och Bell (2013) på att 
det är vanligt förekommande bland metodteoretiker att tala om kvalitativa eller kvantitativa 
former av studier. Inom en kvalitativ studie är det vanligt att inriktningen sker mot en 
ostrukturerad datainsamling med personliga intervjuer eller datainsamling genom 
frågeformulär. Detta då en grundpelare inom den kvalitativa metoden är att insamla 
bedömningar och värderingar på individnivå för att sedan försöka sammanställa till en 
förklarande helhetsbeskrivning.  
 
Bell och Bryman (2013) beskriver vidare att en kvantitativ studie bygger på ett strukturerat 
insamlande av empirisk och kvantifierbar data. Detta för att sedan sammanställa det hela till 
en statistisk form och möjliggöra en analysering där framställda data testas mot olika 
hypoteser och utfall. Vanligt förekommande i en kvantitativ studie är att använda sig utav 
enkätundersökningar, då det möjliggör en omfattande och strukturerad insamling data från ett 
stort antal respondenter. Till skillnad mot en kvalitativ studie används inga enskilda 
värderingar som underlag utan riktar in sig på en tolkning av objektiv natur. Detta resulterar 
till att kvantitativa studier ofta har hög trovärdighetsgrad ur ett helhetsperspektiv.  
 
Studien baseras utefter en kvantitativ metod i forskningsarbetet i form av 
webbenkätundersökningar. Med en enkätundersökning görs ett större utskick av formulär som 
innefattar strukturerat utformade frågor som är lätta för respondenterna att besvara och ger en 
tydlig analyserbar bild. Fördelen med enkäter är att de är relativt enkla att administrera utefter 
sin strukturerade natur. Detta är av stor vikt då kvantitet är relevant i studien och många 
företag har kontaktats. Det är också till fördel att enkäter kan anpassas till respondenterna då 
de själva kan välja att besvara enkäten i mån av tid. I och med användandet av en webbaserad 
enkät resulterar det i ytterligare underlättnaden för respondenten då denne kan svara digitalt 
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gentemot om enkäten ifråga skulle skickas ut via post (Trumbo och Yun, 2013). Gällande 
frågornas utformning menar Bell och Bryman (2013) på att det är av stor vikt att frågorna 
med enkelhet kan besvaras. Detta för att öka respondenternas intresse och således möjliggöra 
en förbättrad svarsprocent. Dessa kriterier har tagits i beaktande vid utformningen av enkäten. 
 
Inom studien i fråga behövs en objektiv bild som är baserat på ett stort antal respondenter. 
Detta betyder således att några värderingar på individnivå inte är av intresse. I och med det 
lämpar sig en kvantitativ studie bäst för ändamålet i det här fallet. För att möjliggöra en 
jämförelse gentemot bolag som tillämpar IFRS har även en analys genomförts av 
börsnoterade fastighetsbolag och deras årsredovisningar. 
 
Då enkätundersökningen inte kommer innefatta samtliga fastighetsbolag som redovisar 
verkligt värde är det av stor vikt att använda sig utav ett urval som är så representativt som 
möjligt. Detta för att undersökningen i fråga ska kunna ge en rättvisande helhetsbild som 
skiljer sig från specifika utfall (Bryman och Bell 2013).  
 
Utöver enkätundersökningen, vilken riktar in sig på de företag som tillämpar K3-regelverket 
omfattar studien även data i form av uppgifter hämtade från de finansiella rapporter som 
framgår från de börsnoterade fastighetsbolagen som tillämpar IFRS. Till följd av att de 
finansiella rapporterna och redovisningen omfattas av reglering kan studien ifråga utföras med 
dessa som utgångspunkt. Bolag som innefattas inom ramarna för IFRS förväntas redovisa 
upplysningar och information som håller skäligt hög kvalité för att nyttjas som underlag för 
externa intressenter i deras beslut. I och med det kan dessa finansiella rapporter anses hålla 
tillräckligt hör tillförlitlighetsgrad för att användas i studiens analys. 
 

2.4 Juridisk metod  
Artsberg (2005) beskriver att redovisning till mångt och mycket styrs av olika lagar och 
normer av juridisk karaktär. Därför faller det sig naturligt att använda sig utav en juridisk 
metodik och synsätt i tolkningen och jämförelsen gällande likheter och olikheter mellan de 
olika regelverken. Den juridiska metodiken och synsättet har bland annat som grundpelare att 
precisera och tolka rådande rättskällor för att sedan möjliggöra en applicering på empiriska 
fall (Lehrberg, 2010). För att möjliggöra en objektiv syn och således identifiera likheter och 
olikheter på ett fullständigt sätt används med fördel även ett analytiskt synsätt som 
komplettering till den juridiska metoden (Björklund och Paulsson, 2003).  
 
Gällande den juridiska metoden i studien har denne utförts i form av en komparativ studie 
mellan de olika rekommendationerna som framgår av respektive regelverk som berör noterade 
och onoterade fastighetsbolag gällande värdering och upplysning kring verkligt värde. En 
komparativ studie kan i korta drag beskrivas som en jämförande studie där forskaren i fråga 
söker likheter och olikheter gällande olika studerade fenomen (Bogdan, 2003). Denna form av 
komparativ karaktär yttrar sig på ett sådant sätt i denna studie genom en jämförelse av de 
olika rekommendationerna kring verkligt värde som framgår av de olika regelverken. Denna 
typ av jämförelse av regelverk kallas för en de jure-jämförelse, vilket har sitt ursprung i det 
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latinska språket och betyder ”enligt lagen”. Viktigt inom den juridiska metoden är dock att 
skilja på begreppen de jure och de facto. Begreppet de facto, vilket betyder ”faktiskt” innebär 
en undersökning som riktar in sig på att undersöka det verkliga utfallet. Detta kan således 
betyda relevanta skillnader i utfallen mellan de jure och de facto (Gordon, Roberts och 
Weetman, 2005) 
 
Då en del av studien kretsar kring att studera hur K3-företagen planerar att redovisa 
informationen om och kring verkligt värde i enlighet med vad som föreskrivs enligt 
rekommendationerna och sedan jämföra detta med hur IFRS-företagen de facto har valt att 
redovisa informationen om och kring verkligt värde i relation till de mer omfattande 
rekommendationerna som framgår av IFRS-regelverket innefattas således en de jure-
undersökning med tillhörande urval av rekommendationerna. Urvalet av rekommendationerna 
i denna studie grundar sig i de rekommendationer kring upplysning av verkligt värde som 
framgår av K3-regelverket. Detta betyder således att urvalet av rekommendationerna från 
IFRS-regelverket i denna studie motsvarar de rekommendationer som framgår av K3-
regelverket. En annan relevant del av studien är att undersöka huruvida bolagen förhåller sitt 
offentliggörande av information gentemot vad som föreskrivs i regelverket. Detta betyder 
följaktligen att det är av intresse att undersöka om de berörda bolagen tenderar att lämna 
frivilliga upplysningar utöver vad som föreskrivs enligt rekommendationerna.  
 

2.5 Val och insamling av data 
Inom Europeiska Unionen ska samtliga bolag som är noterade på börsen och figurerar på en 
reglerad marknad redovisa i enlighet med de standarder som framgår av IASB. Det betyder 
följaktligen att de börsnoterade bolagen i studien kommer att upprätta redovisning enligt vad 
som framgår av IFRS och således IAS 40. Då en del av studien berör är att studera likheter 
och olikheter mellan noterade och onoterade fastighetsbolag gällande framtagandet av 
verkligt värde och informationen som lämnas om och kring detta. Det innebär att en relevant 
del av studien kretsar kring att analysera finansiella rapporter som publiceras av börsnoterade 
fastighetsbolagen. De börsnoterade bolag som studien innefattar är samtliga fastighetsbolag 
som är listade på samtliga listor på Nasdaq OMX Stockholm. Valet av bolag baseras på att 
möjliggöra en maximal tillförlitlighet med en tydlig generell överblick av den rådande 
situationen inom de noterade fastighetsbolagen.  
 
Gällande de onoterade fastighetsbolagen som rekommenderas att tillämpa K3-regelverket har 
dessa bolag tagits fram genom retrievers databas och dataprogrammet Excel. Med hjälp av 
informationen från retriever har sedan data exporterats till en Excel-fil för att sedan med hjälp 
av detta program sålla fram de bolag som uppfyller minst två av kraven för stora bolag de 
senaste två åren och följaktligen uppfyller kriterierna för att rekommenderas att tillämpa K3 
som regelverk. Den målpopulation som framgick efter denna form av bearbetning uppgick vid 
tidpunkten till 648 bolag. Utefter detta gjordes sedan en sampleberäkning som beskriver det 
lägsta antal enkäter som skall skickas ut för att kunna ge en statistisk säkerställd bild över 
målpopulationen. 
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2.6 Lägsta urval 
Vid beräkning av urval används vanligtvis två formler. Valet hur dessa två tillämpas är 
beroende på huruvida målpopulationen är större eller mindre än 10 000. Vid en målpopulation 
som understiger 10 000, vilket är fallet för denna studie utförs beräkningen i två steg där den 
nedanstående formeln är det inledande steget, vilket sedan ligger till grund för steg nummer 
två där populationens storlek korrigeras (Lewis, Saunders och Thornhill, 2012). 
 
Formel 1. Oändlig population: 
 

𝑛0 =
𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ (1 − 𝑝)

𝑒2
 

 
n0 = Urvalsstorlek 
Z = Värdet på Z baseras utefter den tillämpade konfidensgraden, vilket i denna studie har ett 
värde om 95%. Anledningen till att detta värde tillämpas i studien är då detta värde vanligen 
tillämpas av forskare. En konfidensgrad som motsvarar 95% resulterar således i ett Z-värde 
om 1,96 enligt tabell (Lewis, Saunders och Thornhill, 2012). 
e = Värdet på e motsvarar felmarginal där värdet i fråga beräknas genom skillnaden mellan 1 
och den tillämpade konfidensgraden. I detta fall blir värdet på e således 5% (Lewis, Saunders 
och Thornhill, 2012). 
p = Variabeln p motsvarar den andel av respondenterna som förväntas tillhöra den specifika 
kategorin, vilket betyder den andel av respondenterna som förväntas svara på ett särskilt sätt. 
Om vetskap kring detta saknas antas ett värde om 50% (Lewis, Saunders och Thornhill, 
2012). 
 
Dessa värden resulterar i följande beräkning: 
 

𝑛0 =
1,962 ∗ 0,5 ∗ (1 − 0,5)

0,052
= 384,16	  

Nästkommande steg korrigerar urvalets storlek med hänsyn till ändlig population: 

Formel 2. Ändlig population: 

𝑛! =
𝑛!

1 + (𝑛!𝑁 )
	  

nk = Det korrigerade urvalet 
n0 = Urvalsstorlek (Oändlig population) 
N = Studiens målpopulation, vilket i detta fall motsvarar 648 bolag. 
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Dessa värden resulterar således i följande beräkning: 
 

𝑛! =
384,16

1 + (384,16648 )
= 241,179 ≈ 241  	  

Beräkningarna visar följaktligen att utskick av webbenkäter skall göras till ett antal om 241 
bolag. Vid valet av respondenter applicerades ett urval av systematisk karaktär. Ett 
systematiskt urval innebär att enheter väljs ut direkt från den befintliga urvalsramen (Bryman 
och Bell, 2013). För att uppnå en jämn fördelning vid utsållandet av respondenter med hänsyn 
till det korrigerade urvalet dividerades målpopulationen med det korrigerade urvalet (Bryman 
och Bell, 2013). Detta resulterade följaktligen att talet 648 dividerades med 241, vilket 
således gav svaret 2,68 ≈  3. Detta resulterade till att var tredje bolag i urvalsramen fick ta del 
av enkäterna. Innan utsållandet utfördes även ett slumpmässigt urval i form av en lottning för 
att fastställa vilket nummer i urvalsramen räkningen skulle utgå från. Lottningen i fråga 
utfördes genom en dragning av numren 1-3, där utfallet resulterade i nummer 2. Detta innebar 
följaktligen det andra bolaget i urvalsramen agerade utgångspunkt för att sedan plocka ut var 
tredje bolag efter detta.  
 

2.7 Bortfall 
Vid en statistisk undersökning, vilket i detta fall berör en enkätundersökning förekommer en 
bakomliggande risk att samtliga företag inte besvarar enkäten och således heller inte kan 
föreligga som en observation i studiens slutgiltiga resultat. Detta fenomen benämns vanligtvis 
i form av termen bortfall (Lewis, Saunders och Thornhill, 2012). Bryman och Bell (2013) 
beskriver att enkätundersökningar tenderar att medföra ett stort antal bortfall, vilket Trost 
(2012) menar förekommer i form av internt och extern bortfall. Gällande det interna bortfallet 
menar Trost (2012) vidare att detta innefattas av att respondenterna inte besvarar samtliga 
frågor i enkäten medan det externa bortfallet är en följd av att ett totalt uteblivet svar från en 
eller flera respondenter. Dahmström (2005) menar på att det förekommer flera olika 
bakomliggande faktorer som ligger till grund för att ett bortfall uppstår. En av dessa orsaker 
kan vara att respondenten i fråga besitter otillräcklig kunskap att besvara enkäten på ett 
korrekt sätt, vilket följaktligen kan resultera till att denna istället väljer att avstå från att 
besvara frågeställningarna. En annan potentiell faktor till bortfall grundar sig i att 
respondenten i fråga finner det berörda ämnet och frågeställningarna som ointressanta vilket 
därför resulterar till att respondenten i fråga väljer att avstå från att svara. En tredje faktor som 
diskuteras är huruvida enkäten och dess frågor är utformade. Om frågorna är utformade på ett 
sådant sätt att svarsalternativen betraktas som otillräckliga eller ej lämpliga kan detta resultera 
till att den tillfrågade väljer att inte besvara den enskilda frågan eller enkäten i sin helhet 
(Dahmström, 2005). För att möjliggöra att studiens resultat kan anses gällande för hela 
populationen trots bortfall är det därför av stor betydelse att en bortfallsanalys upprättas. 
Analysens uppgift blir således att identifiera och analysera om det föreligger likartade 
karaktärsdrag och således en specificerad grupp bland de uppkomna bortfallen (Lantz, 2003). 
För att minimera bortfall bland respondenterna i urvalet kontaktades samtliga bolag per 
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telefon för att underrätta dessa om enkätens existens samt att se till att rätt person med korrekt 
kompetens fick ta del av enkäten i fråga och följaktligen besvara denna. 
 

2.8 Studiens reliabilitet och validitet 
Bryman och Bell (2013) beskriver att det inom kvantitativa studier är av stor vikt att 
undersökningen i fråga skall inrymma reliabilitet och validitet.  

Reliabilitet kan kortfattat beskrivas som graden av tillförlitlighet på mätningen. Med det 
menas exempelvis att det uppnådda resultatet bör kunna uppnås igen vid upprepade 
mätningar, detta oberoende av vem som genomför mätningarna i fråga (Bryman och Bell, 
2013). Eliasson (2006) menar på att reliabilitet i grund och botten handlar om huruvida 
undersökningen i fråga är pålitlig och till vilken grad trovärdigheten uppgår att samma resultat 
kan uppnås vid ytterligare undersökningar. Författaren beskriver vidare att reliabiliteten i en 
undersökning är av stor vikt ur vetenskaplig synpunkt. Detta eftersom trovärdigheten 
ifrågasätts om undersökningens resultat inte går att kontrollera genom ytterligare försök. 
Reliabiliteten av en undersökning påverkas av mätningarnas utförande och till vilken grad av 
noggrannhet de analyseras. Det förekommer enligt Andersen (1994) skillnader mellan 
intersubjektiv- och intrasubjektiv reliabilitet. Med intersubjektiv reliabilitet menas graden av 
likhet i resultatet mellan olika forskares mätningar av ett och samma fenomen. Intrasubjektiv 
reliabilitet kretsar istället kring vilket grad av likhet som förekommer bland mätningar som 
utförts av en och samma forskare inom ett och samma fenomen. Avslutningsvis belyser 
Eliasson (2006) att ju högra reliabilitet som uppnås desto bättre blir förutsättningarna att även 
en hög validitet uppnås.  

Validitet beskrivs av Thurén (2007) att testet ifråga undersöker det som är avsett att 
undersökas och ingenting annat. Begreppet validitet beskrivs vidare av Bryman och Bell 
(2013) som huruvida de utformade indikatorerna i studien verkligen mäter det som är avsett, 
det vill säga till vilken grad de tillämpade variablerna kan anses beskriva resultatet. Eliasson 
(2006) beskriver validitet i form av ett illustrerande exempel: ”Om du vill mäta din vikt bör 
du naturligtvis använda en våg (som också bör ha en hög reliabilitet). Om du däremot vill 
mäta din längd är vågen inge lämpligt redskap - då är det bättre med ett måttband eller en 
linjal.” Författaren beskriver vidare att validiteten aldrig kan bli högre än reliabiliteten. För att 
lyckas uppnå en hög validitet är det av stor vikt att den studerande har stor klarhet av vad 
denne vill undersöka och således hur det hela skall gå till väga. 

Då en relevant del av studien baseras på en dokumentstudie som grundar sig i vad som 
föreskrivs i offentliga finansiella rapporter och en de jure undersökning mellan regelverk kan 
denna del av studien anses uppfylla både hög validitet och reliabilitet. Den höga validiteten 
grundar sig i att avsikten är att studera upplysning om och kring verkligt värde, vilket klart 
och tydligt redovisas i de finansiella rapporterna och rådande regelverk. Detta resulterar i sin 
tur till en enkelhet att sålla fram det material som efterfrågas och följaktligen att 
undersökningen studerar vad som är avsett att studeras. Liknande det tidigare nämnda kring 
validitet är även tillämpligt på studiens reliabilitet. Då denna del av studien baseras utefter 
publicerade rapporter och regelverk från specificerade årtal kommer således en repeterad 
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undersökning av samma årtal resultera i ett likartat resultat, vilket följaktligen uppfyller 
kraven för hög reliabilitet. 

Gällande enkätundersökningen i studien är det av stor vikt att frågorna formuleras på ett 
sådant sätt att respondenterna tolkar de ställda frågorna på samma sätt som enkäternas 
författare efterfrågar. Detta för att svaren skall besvara vad som är ämnat för studien och 
således resulterar till att en hög validitet (Saunders, Lewis och Thornhill, 2012). Då studien 
bygger på att undersöka framtida ställningstaganden hos tillämpare av K3-regelverket är det 
av stor vikt att poängtera att utfallet av studien kan komma att ändras efter det första 
årsredovisningen efter införande av regelverket. Detta då studiens enkätundersökning syftar 
att undersöka hur tillämparna planerar att redovisa information om och kring verkligt värde, 
då någon årsredovisning i enlighet med det nya regelverket ännu inte har förekommit vid 
studiens genomförande. 
 

2.9 Källkritik 
Syftet med källkritik är att genom kritisk granskning säkerställa huruvida studiens tillämpade 
källor kan anses som trovärdiga och relevanta. Detta för att på så sätt öka studiens 
trovärdighet och således resulterar till att denne även blir användbar inom det studerade 
området (Hultén, Hultman och Eriksson, 2007). 
 
De primärdata som har använts i studien förekommer i form av en enkätundersökning av 
fastighetsbolag som rekommenderas att tillämpa K3-regelverket. Denna form av insamling 
resulterar till att informationen insamlas i ett rakt led utan mellanhänder där den efterfrågade 
informationen kommer direkt från berörd avdelning eller person på bolaget utan någon risk 
för förändring till följd av tolkningar. Det måste dock finnas i åtanke att dessa data inte kan 
betraktas som fullständigt säkerställda. Detta då frågorna besvaras på en hypotetisk nivå och 
inte omfattar en faktisk handling eftersom någon årsredovisning i enlighet med K3-
regelverket inte har redovisats ännu. 
 
De sekundärdata som innefattas inom studien består utav ett antal vetenskapliga artiklar och 
avhandlingar. Dessa har hämtats från välrenommerade tidskrifter eller dylikt där samtliga har 
genomgått en kvalificerad granskning innan publikation, vilket följaktligen leder till att 
studiens teoretiska grund kan anses vara tillförlitlig och av hög kvalité. Studien är även 
influerad av tidigare svensk forskning från framstående forskare av verkligt värde och dess 
påverkan i Sverige. Detta kan således skänka en större trovärdighet till studien i fråga då även 
denna undersöker den svenska marknaden. Utöver dessa data har även sekundärdata hämtats 
från finansiella rapporter publicerade av noterade fastighetsbolag som tillämpar IFRS som 
regelverk. En av de fördelar som berör användandet av sekundärdata är att dessa data tenderar 
att vara lättillgängliga. Detta resulterar till att en stor mängd information kan inhämtas utan 
större tidsåtgång och utan nämnvärd kostnad. En nackdel med användandet av sekundärdata 
är dock att lättillgängligheten kan resultera till att information används just på grund av 
lättillgängligheten, vilket kan ske på bekostnad av kvalitén. Detta har dock tagits i beaktande 
under studien och således resulterat till att de nyttjade källorna enbart kommer från 
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välrenommerade databaser samt övriga källor som ansetts hålla hög kvalité och följaktligen 
hög tillförlitlighet. 
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3 Referensram 
I detta avsnitt behandlas inledningsvis en praktisk referensram innehållande grundläggande 
kunskap och regler för att möjliggöra en översiktlig förståelse kring studien. Vidare redovisas 
teorier och tidigare forskning i form av en teoretisk referensram som berör studiens område 
och således kan antas som relevant för studiens fortsatta gång och analys. Detta för att 
möjliggöra en mer djupgående förståelse för läsaren inom det berörda ämnesområdet. 
Slutligen presenteras en A priori-modell där relevanta förklaringsvariabler introduceras med 
hänsyn till vad som framgått av referensramen. 

3.1 Praktisk referensram 

3.1.1 K3 
Från och med den 1 januari 2014 ska de bolag som innefattas av 1:3 ÅRL tillämpa K3-
regelverket. Med detta menas att de som enligt årsredovisningslagen klassas som större bolag 
ska tillämpa regelverket för de bokslutsår som påbörjas efter 31 december 2013. Regelverket i 
fråga innefattar samtliga bolag som enligt BFN är skyldiga att upprätta årsredovisning eller 
koncernredovisning och ska tillämpas i sin helhet (BFNAR 2012:1, p.4). Mindre bolag som 
inte klassas som större har dock valfriheten att välja om de ska tillämpa K3 eller K2 (BFNAR 
2012:1, p.5). K3-regelverket är ett självständigt regelverk och är anpassad för svensk 
redovisning med inspiration av International Financial Reporting Standards for small and 
medium-sized Entities (IFRS for SMEs). Grundläggande för K3 är att det anses vara ett 
principbaserat regelverk men kan i vissa fall avvika till följd av bestämmelser i ÅRL. Med 
principbaserat regelverk menas att de rekommendationer som framgår inte är tvingande för 
bolaget att använda. Det framgår dock av bokföringslagen att det är en skyldighet att följa god 
redovisningssed (BFL 4:2), vilken indirekt kan anses resultera till att rekommendationerna är 
tvingande då BFNs regelverk är uppbyggd kring god redovisningssed. 
 

3.1.2 IFRS 
Europaparlamentet fattad år 2002 beslutet för den största förändringen inom EU på 30 år, 
vilket innebar att samtliga börsnoterade bolag inom European Economic Area (EEA) senast 
2005 skulle upprätta sin redovisning i enlighet med vad som föreskrivs i International 
Financial Reporting Standards (IFRS). Avsikten med implementeringen av regelverket i fråga 
var att säkerställa kvalité och transparens i finansiella rapporter för att möjliggöra en 
rättvisande jämförbarhet för externa användare. Detta för att i sin tur genom harmoniserade 
finansiella rapporter öka marknadens effektivitet och minska kostnaden för upprättande av 
rapporterna, vilket resulterar till reducerade handelshinder mellan länderna inom EU. 
(Jermakowicz och Gornik-Tomaszewski, 2006).  
 
Gällande den föreställningsram som är kopplad till IFRS menar IASB att regleringen är 
framtagen utefter ett investeringsperspektiv. Med detta betyder att regleringen i fråga är 
framarbetad utifrån tanken att frambringa en trovärdig presentation där investerare skall finna 
den redovisande informationen som relevant underlag vid analys om investering.  
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3.1.3 K3 – Förvaltningsfastigheter 
Definitionen av en förvaltningsfastighet enligt K3-regelverket lyder: ”En 
förvaltningsfastighet är en fastighet som innehas av en ägare eller flera leastagare enligt ett 
leasingavtal i syfte att generera hyresinkomster eller värdestegring”(BFNAR 2012:1, p.16:2). 
Inom ramarna för en förvaltningsfastighet innefattas mark som innehas för långsiktig 
värdeökning, byggnad som är i bolagets ägo och hyrs ut enligt ett operationellt leasingavtal 
till en eller flera, byggnad som bolaget innehar i egenskap av leasingtagare enligt finansiellt 
leasingavtal och följaktligen hyrs ut enligt operationellt leasingavtal och ej ännu uthyrd 
byggnad vars syfte är att hyras ut (BFNAR 2012:1, p.16:2). Gällande klassificeringen av mark 
som för tillfället inte avses användas i verksamheten eller säljas, bedöms innehavet grunda sig 
i en långsiktig avkastning i form av värdeökning och således klassas marken som 
förvaltningsfastighet. 
 
Angående fastigheter som innehas i syfte av försäljning inom den löpande verksamheten, 
fastigheter som uppförts eller exploateras till annat bolags räkning, fastigheter vars syfte är att 
användas av ägare eller anställda samt fastigheter som uppförts eller exploateras för 
användning som förvaltningsfastighet i framtiden får dessa inte klassificeras som 
förvaltningsfastigheter. Om fastigheten ifråga nyttjas i form av blandad användning, det vill 
säga att fastigheten är uppdelad där en del nyttjas som rörelsefastighet och en annan del hyrs 
ut, ska den del av byggnad och mark som är hänförlig till uthyrandet klassas som 
förvaltningsfastighet. Om denna beräkning ej kan utföras på ett tillförlitligt sätt eller att 
beräkningen i fråga medför oskälig kostnad behövs inte någon del av fastigheten klassas som 
en förvaltningsfastighet. 
 

3.1.4 K3 – Verkligt värde 
Definitionen av verkligt värde enligt K3-regelverket lyder: ”det belopp till vilken en tillgång 
skulle kunna överlåtas eller en skuld skulle kunna regleras mellan kunniga parter som är 
oberoende av varandra och som har ett intresse av att transaktionen genomförs” (BFNAR 
2012:1, p.2:20). Definitionen är densamma med vad som framgår som definition enligt IFRS 
och betyder i sin enkelhet att värderingen till verkligt sker i enlighet med det rådande 
marknadsläget på bokslutsdagen. Det verkliga värdet förväntas således ha förankring i en 
verklig situation, även om någon faktisk transaktion inte har uppkommit på den senare tiden. 
För att möjliggöra en sådan värdering som kan anses tillförlitlig krävs det enligt regelverket 
att det förekommer kunniga och oberoende parter som är insatta i den aktuella prissättningen. 
Den bakomliggande faktorn för kravet angående oberoende parter grundar sig i 
föreställningen om att parter som står under gemensam kontroll inte baserar deras 
transaktioner utefter verkligt värde.  
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3.1.5 K3 – Upplysningskrav  
Angående huruvida ett bolag ska redovisa upplysningar gällande förvaltningsfastigheter och 
verkligt värde framgår det enligt K3 att upplysningar skall lämnas om redovisat värde, 
verkligt värde samt metoder och relevanta antaganden som gjort och används i fastställandet 
av verkligt värde. Vidare framgår upplysningskraven i form av att information förväntas 
lämnas rörande vilken utsträckning värderingen till verkligt värde är baserad på oberoende 
värderingsmans bedömning, om det föreligger någon form av begränsning i rätten av avyttra 
förvaltningsfastigheten eller någon begränsning som påverkar rätten att disponera inkomster 
till följd av försäljning eller uthyrning. Slutligen begärs även att information som berör 
huruvida det förekommer åtaganden om köp, uppförande, reparation, underhåll eller 
förbättring av förvaltningsfastigheten (BFNAR 2012:1, p.16:4). 
 
Av de tidigare nämnda kraven om redovisade upplysningar får samtliga redovisas på 
aggregerad nivå, vilket således betyder att dessa upplysningar får redovisas i sammanslagen 
form. Ytterligare kan det förklaras som att bolaget i fråga inte behöver lämna upplysningar 
som berör varje enskild förvaltningsfastighet, utan att denna information istället redovisar ett 
kollektivt värde. Samtliga upplysningar, förutom den som rör redovisat värde, behöver dock 
ej lämnas om dessa ej anses kunna mätas på ett tillförlitligt sätt eller bedöms resultera till 
oskälig en kostnad i samband med mätningen. 
 

3.1.6 IAS 40 - Förvaltningsfastigheter och Verkligt värde 
Syftet med standarden IAS 40 Förvaltningsfastigheter är att redogöra för hur 
förvaltningsfastigheten ska behandlas i redovisningen samt vilka upplysningar som krävs 
(IAS 40, p.1). Det framgår av IAS 40 att förvaltningsfastigheter ger upphov till kassaflöden 
som är övervägande oberoende av bolagets övriga tillgångar och att fastigheten innehas i syfte 
av att generera intäkter via hyra eller värdestegring, alternativt de båda i kombination. 
Undantag är fastigheter som förvärvas i syfte att säljas vidare eller som uppförts åt tredje part. 
Dessa innefattas ej inom ramarna för förvaltningsfastigheter enligt IAS 40. Det framgår även 
att det som skiljer en förvaltningsfastighet mot en rörelsefastighet just är fastighetens förmåga 
att generera kassaflöden som är oberoende av bolagets övriga tillgångar. 
 
Enligt IAS 40 framgår det att förvaltningsfastigheterna inom bolaget ska redovisas till 
antingen fastighetens verkliga värde eller anskaffningsvärde samt att det valda alternativet 
skall tillämpas på samtliga förvaltningsfastigheter i bolaget. Det framgår även att avsikten 
med redovisningen av verkligt värde ska vara i syfte av upplysning eller värdering samt att 
värderingen i fråga fördelaktigen utförs av en extern värderare för att fastställa ett så genuint 
värde som möjligt (IAS 40). 
 
En förvaltningsfastighet ska vid förvärvstillfället anta det verkliga värde som motsvarar 
anskaffningsvärdet vid förvärvet, då det anses återspegla det rådande marknadsläget. 
Anskaffningsvärdet för förvaltningsfastigheten utgörs utöver inköpspriset även av kostnader 
som är direkt hänförliga till förvärvet i fråga. IAS 40 behandlar vidare värderingen till verkligt 
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värde och redogör att ett bolag som valt att tillämpa värderingen i enlighet med vekligt värde 
ska tillämpa detta på samtliga förvaltningsfastigheter inom bolaget samt att värderingen i 
fråga skall utföras i enlighet med vad som framgår av IFRS 13 Värdering till verkligt värde. 
Det framgår vidare vilka faktorer som det verkliga värdet förväntas återspegla och definieras 
som ”Verkligt värd ska bland annat återspegla inkomster från löpande hyresavtal och andra 
antaganden som marknadsaktörer skulle använda vid prissättning av 
förvaltningsfastigheterna under aktuella marknadsförhållanden”. 
 
Efter det första redovisningstillfället ska de bolag som valt att redovisa sina 
förvaltningsfastigheter enligt verkligt värde tillämpa denna form av värderingsmetod på 
samtliga förvaltningsfastigheter inom bolaget (IAS 40, p.33) fram tills att 
förvaltningsfastigheten i fråga avyttras, utrangeras eller till dess att en omklassificering 
genomförs (IAS 40, p.55). En vinst eller förlust vars uppkomst kan relateras till en förändring 
av en förvaltningsfastighets verkliga värde skall redovisas i resultatet med hänsyn till vilken 
period vinsten eller förlusten uppkommit. Vid värdering till verkligt värde i enlighet med 
IFRS 13 skall detta enligt standarden IAS 40 återspegla löpande hyresinkomster samt det 
rådande marknadspriset för förvaltningsfastigheten i fråga. För att eliminera chansen för 
dubbelräkning av tillgångar vid fastställandet av verkligt värde framgår det ett enligt IAS 40 
flertalet åtgärder. Exempel på sådana åtgärder är att utrusning som kan anses som integrerad i 
förvaltningsfastigheten, såsom hiss och luftkonditioneringsanläggningar inräknas i det 
verkliga värdet istället för att redovisas som separata enskilda materiella 
anläggningstillgångar (IAS 40, p.50). Om förvaltningsfastigheten i fråga inte antas kunna 
värderas till verkligt värde på ett tillförlitligt sätt skall värderingen istället ske utefter 
anskaffningsvärdemodellen i IAS 16 (IAS 40, p.53).  

 

3.1.7 IFRS 13 – Värdering till verkligt värde  
Standarden IFRS 13 skall tillämpas för de företag vars räkenskapsår påbörjas efter den 31 
december 2012. Om tillämpning av standarden i fråga har förekommit innan det tidigare 
nämnda datumet ska upplysning lämnas om detta. IFRS 13 är ett ramverk som ska ligga till 
grund vid värdering av verkligt värde och vid utlämnande av upplysningar kring detta vilket 
är resultatet av ett samarbete mellan IASB och FASB med syfte att skapa större 
harmonisering mellan IFRS och US GAAP gällande definitionen av verkligt värde (Pwc, 
2010). Definitionen av verkligt värde framgår enligt standarden som ”det pris till vilket en 
ordnad transaktion för att sälja tillgången eller överlåta skulden skulle äga rum mellan 
marknadsaktörer under aktuella marknadsförhållanden vid värderingstidpunkten”. Kortfattat 
kan det beskrivas som det värde som återspeglar det pris som förväntas erhållas vid en 
överlåtelse på bokslutsdagen. 
 
Vid värdering till verkligt värde skall det enligt IFRS 13 användas värderingstekniker som 
bedöms lämpliga med hänsyn till de rådande omständigheterna och att tillräcklig information 
finns tillgänglig för att möjliggöra värderingen i fråga. Det framkommer av regelverket att de 
tre vanligaste teknikerna att tillämpa vid värdering är marknadsansatsen, kostnadsansatsen 
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och avkastningsvärdeansatsen. Värdering i enlighet med marknadsansatsen bygger på 
jämförande av information som grundar sig i identiska eller likartade tillgångar och skulder. 
Kostnadssatsen baseras på tillgångens återanskaffningsvärde, vilket innebär den kostnad som 
skulle uppstå om tillgången i fråga skulle ersättas. Beträffande värdering enligt 
avkastningsvärdeansatsen baseras detta på data som är insamlad och baserad utefter 
nutidsberäknade kassaflöden för tillgången. Nödvändigtvis behövs inte en värderingsteknik 
användas utan detta baseras på tillgångens art och rådande omständigheter (IFRS 13, p.63). 
 
Med syfte att förbättra jämförbara värderingar och således skapa sammanhängande 
upplysningskrav gällande värdering av verkligt värde har IFRS tagit fram en 
värderingshierarki som är uppdelad i tre nivåer. Uppdelningen är utformad på ett sådant sätt 
att högst prioritet ges åt nivå 1 och lägst prioritet åt nivå 3 (IFRS 13, p.72). 
 
Indata Nivå 1 innefattar data som baseras på noterade priser på aktiva marknader för identiska 
tillgångar eller skulder på bokslutsdagen, vilket anses som den mest tillförlitliga formen av 
data (IFRS 13, p.76-77). 
 
Indata Nivå 2 innebär data som direkt eller indirekt som kan kopplas till tillgången (IFRS 13, 
p.81). Detta innefattar bland annat data som baseras på noterade priser för likartade tillgångar 
eller skulder på aktiva eller icke aktiva marknader. Denna form data har olika form av 
justeringsbehov för att möjliggöra värdering av verkligt värde, vilket innebär att hänsyn bör 
beaktas för tillgångens skick och geografisk plats, volymen eller aktivitetsnivån på de 
marknader där data är hämtad samt i vilken utsträckning indata står i relation till poster som är 
jämförbara med tillgången (IFRS 13, p.83). Om justeringen i fråga är av en sådan natur att 
denna bedöms påverka den totala värderingen kan resultera till att kommande värderingen till 
verkligt värde hänförs till nivå (IFRS 13, p.84). 
 
Indata Nivå 3 omfattar icke observerbara data för tillgången och ska användas till den 
utsträckning då observerbara data inte finns att tillgå. Dessa data förväntas återspegla de 
antagande som marknadsaktörer skulle använda vid prissättning för tillgången (IFRS 13, p.86-
87). Det krävs vidare att data av nivå 3 är av tillräckligt kvalité då värderingarna ifråga är av 
subjektiv natur och utkräver god uppskattning. 
 

3.1.8 IFRS 13 – Upplysningar 
Kraven på kvantitativa upplysningar som framgår enligt IFRS 13 beskriver att redovisningen 
av det verkliga värdet skall delas upp i tre olika nivåer, vilka framgår av tidigare stycke. 
Vidare fodras att upplysning om överföring av data mellan Nivå 1 och Nivå 2 ska redovisas, 
samt vilka skäl som grundligen föreligger förflyttningen i fråga. Gällande data av Nivå 3 
förväntas det att upplysning lämnas i form av en känslighetsanalys samt om annan kvantitativ 
information om sådana data som anses som ej observerbar, och ligger till grund vid värdering 
enligt Nivå 3. Förutom de tidigare nämnda upplysningskraven av kvantitativ natur ska även 
upplysningar redovisas angående hur bolagets har gått till väga gällande värdering enligt data 
som framgår av Nivå 3. Utöver detta skall det lämnas information kring vilka 
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värderingstekniker som tillämpats samt vilken form av indata som legat till grund vid 
värderingsprocessen. Beträffande känslighet som angår verkligt värde förväntas det enligt 
IFRS 13 att en verbal beskrivning angående värdering i nivå 3 redovisas samt att vidare 
upplysning lämnas angående vilka principer som tillämpas av bolaget då överföring mellan de 
tre olika nivåerna genomförs (KPMG, 2013) 
 

3.1.9 IAS 40 – Upplysningar  
Upplysningskraven som framgår enligt IAS 40 berör redovisningen av upplysningar gällande 
verkligt värde och anskaffningsvärde. Det framgår enligt standarden att de företag som 
innefattas av denne ska lämna upplysningar som berör huruvida företaget i fråga tillämpar 
verkligt värde eller anskaffningsvärde (IAS 40, p.75a.) I fall verkligt värde tillämpas på en 
fastighet där andelar innehas genom operationellt leasingavtal skall fastigheten i fråga 
klassificeras som en förvaltningsfastighet och upplysning om detta ska redovisas. Vidare så 
beskriver IAS 40 att företaget skall upplysa vilka kriterier som används för att skilja 
företagets förvaltningsfastigheter från fastigheter som är avsedda för försäljning inom den 
löpande verksamheten. Upplysning förväntas även redovisas huruvida företaget, i deras 
värdering till verkligt värde valt att basera detta utefter värderingar som är utförda av 
oberoende värderingsmän med tillfredsställande kvalifikationer gällande värdering utefter 
fastighetens typ och läge (IAS 40, p.75c.). Om en oberoende värderingsman enligt föregående 
beskrivning inte har nyttjats vid värdering till verkligt värde ska upplysning lämnas om det 
motsvarande belopp som redovisas i resultatet i form av hyresintäkter, direkta kostnader för 
de förvaltningsfastigheter som har och inte har frambringat hyresintäkter hänförligt till 
perioden och den ackumulerade förändringen i det verkliga värdet som redovisas i resultatet 
till följd av en försäljning av en förvaltningsfastighet från en grupp av tillgångar som värderas 
till anskaffningsvärde till en grupp som värderas enligt verkligt värde (IAS 40, p.75f). 
Ytterligare skall upplysning även lämnas om förekomst och belopp gällande begränsningar i 
rätten att disponera hyresintäkter, rätter till försäljning av förvaltningsfastigheten samt rätten 
till att disponera intäkter till följd av en försäljning. Vidare ska det i enlighet av upplysning 
framgå existensen av förpliktelser som berör köp, uppförande eller reparation av 
förvaltningsfastigheten i fråga (IAS 40, p. 75g-h).  
 
Utöver de tidigare nämnda upplysningskraven som framgår av standarden IAS 40 skall även 
information redovisas i form av en avstämning av förvaltningsfastighetens redovisade värde 
vid räkenskapsårets början och slut (IAS 40, p.76). Gällande denna upplysning förväntas en 
rad olika uppgifter att framgå. Dessa uppgifter framgår enligt standarden som ”ökningar med 
separata upplysningar om sådana ökningar som är en följd av förvärv och sådana som är en 
följd av att tillkommande utgifter har lagts till i en tillgångs redovisade värde och ökningar 
som uppkommit vid rörelseförvärv” (IAS 40, p.76a-b). Vidare framgår även att upplysning 
ska redovisas huruvida tillgångarna är klassificerade att syftet med innehavande är för 
försäljning, till vilken grad justeringar av verkligt värde har påverkat nettoresultatet, nettot till 
följd av valutakursdifferenser som uppstått vid omberäkning av finansiella rapporter med en 
annan valuta till det rapporterande företagets egen rapporteringsvaluta, omklassificieringar 
rörande lagertillgångar och rörelsefastighet samt övriga förändringar (IAS 40, p.76c- g). Om 
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en betydande justering har vidtagits i samband med värderingen till verkligt värde skall detta 
redovisas i form utav upplysande information (IAS 40, p.77). 
 

3.1.10 Värderingsmetoder – Ortsprismetoden  
Som nämndes tidigare skall det verkliga värdet enligt huvudregeln beräknas utefter 
ortsprismetoden, förutsatt att värderingen kan utföras tillförlitligt och utan oskälig kostnad. 
Bengtsson (2009) beskriver att denna form av värdering baseras på det rådande 
marknadspriset för fastigheten med hänsyn till det geografiska läget där tillgången är uppförd. 
Bengtsson belyser att denna form av värdering enbart är möjlig om förekomsten av en 
marknad som möjliggör en sådan jämförelse existerar.  

Värderingsmetoden är till sin princip enkel men medför problem och frågeställningar som den 
berörda värderaren måste ha i beaktande vid värderingen. Detta beroende på att 
marknadsdifferenser uppstår beroende på vart fastigheten är upplåten samt att varje fastighet 
till viss grad är unik. Till följd av detta fordras att värderaren besitter en sådan kompetens som 
möjliggör att denne har förståelse för marknadens rörelse och funktion för att således 
behärska att utföra en korrekt och tillförlitlig värdering. Persson (2008) menar att det 
förekommer tre stycken huvudproblem gällande värdering enligt ortsprismetoden, vilka 
behandlar: jämförbarheten, antalet köp inom den geografiska placeringen och den rådande 
tidsfaktorn. 

Vid genomförandet av en värdering tas det av värderingsmannen hänsyn till sex stycken olika 
steg (Persson, 2008). Det första steget i värderingsprocessen är enligt Persson (2008) att 
definiera och avgränsa den berörda marknaden. Det finns en avsaknad av reglering gällande 
hur denna avgränsning skall gå tillväga vilket betyder att det är upp till den berörda 
värderingsmannen att utföra denna bedömning med hänsyn till de rådande omständigheterna 
och marknadsläget. Som tidigare nämnt beskriver Persson (2008) att det kan uppstå ett 
problem gällande tidsaspekten vid bedömningen. Med detta menas att det förekommer en risk 
att någon relevant och tillförlitlig data inte finns att tillgå från någon motsvarande fastighet, då 
ingen sådan har sålts inom en rimlig tid. Om ett sådant tidsdilemma förekommer är det upp 
till respektive värderingsman att bestämma hur lång tid tillbaka denne är villig att gå för att 
finna jämförbar data. Detta förutsätter dock att kvalitén och tillförlitligheten fortfarande 
bedöms vara hög. 

Gällande det andra steget i värderingen redogör författaren att detta kretsar kring att hitta ett 
jämförelseobjekt som anses lämpligt för ändamålet. Detta är den del av värderingen som 
lättast kan inbringa problematik då varje enskilt fastighet till viss del bedöms vara unik 
beträffande en rad olika påverkande faktorer. Ytterligare problem som kan knytas an till detta 
är att jämförbara fastigheter inte alltid säljs enskilt och således efterlämnar information som 
enbart knyts till den enskilda fastigheten. Med detta menas att förvärvet i fråga kan vara en 
del av ett större bolagsförvärv vilket således betyder att det inte finns någon exakt information 
som berör den enskilda fastigheten. 
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Det tredje steget i värderingsprocessen är enligt Persson (2008) processen som innefattar att få 
tillgång till information om och kring ett potentiellt jämförelseobjekt. Författaren belyser detta 
som en svaghet gällande ortsprismetoden då risken förefaller att det kan uppstå svårigheter att 
få access till information som berör exempelvis ekonomiska, tekniska och även juridiska 
egenskaper. 

Steg nummer fyra i värderingen berör processen att analysera och tolka informationen som 
tillgåtts (Persson, 2008). Då det uppkomna jämförelseobjektet sällan är identiskt och färdigt 
för att ligga som underlag vid värderingen krävs det att en genomgående analys av objektet 
ifråga genomförs. Detta sker vanligen genom en form av prisnormering och innebär att priset 
omvandlas och anpassas till en berörande faktor. Exempel på en sådan normering kan vara 
pris per driftnettokrona, pris per kvadratmeter etc. 

Steg nummer fem handlar enligt Persson (2008) om att utföra korrektioner gällande tid och 
egenskap. Detta för att bland annat eliminera reella skillnader eller påverkande faktorer som 
uppkommit via inflation eller dylikt. Det betyder att en omräkning görs med hänsyn till 
ovanstående samt andra potentiella faktorer såsom renoveringsbehov, kvalitét etc. 

Det sjätte och sista steget i värderingsprocessen innefattar att göra en sammanställd och slutlig 
bedömning, samt att analysera huruvida det finns en förekomst av osäkerhetsfaktorer i den 
utförda bedömningen (Persson, 2008). Författaren belyser att det är vid detta steg som 
värderingsmannen kritiskt måste granska sin värdering och ställa sig frågan om den kan 
bedömas vara tillförlitligt bedömd med hänsyn till de jämförelsedata som funnits att tillgå vid 
beräkningen. 

 

3.1.11 Värderingsmetoder – Kassaflödesmetoden  
Om det enligt ovannämnda kriterier inte finns möjlighet att tillämpa huvudmetoden i 
värderingsprocessen skall företaget, som tidigare nämnt använda sig utav 
kassaflödesmodellen vid beräkningen av verkligt värde (Bengtsson, 2005). I och med denna 
metod baseras beräkningen på de kassaflöden som tillgången förväntas generera under en 
kalkylperiod. Utefter detta utförs ytterligare beräkningar för att få fram ett restvärde, vilket 
sedan ligger till grund för nuvärdesberäkningen och således det verkliga värdet. (Lantmäteriet, 
2014). 
 
Persson (2008) beskriver att värderaren som skall tillämpa denna form av modell 
inledningsvis måste ta reda på flertalet påverkande variabler. Den första av dessa beskrivs 
enligt författaren som ingående grunddata. Persson (2008) redogör vidare att en 
grundförutsättning vid fastighetsvärdering är att fastigheten i fråga beskrivs på ett korrekt och 
utförligt sätt med kompletterande uppgifter som redogör för fastighetens skick och 
funktionalitet med tillhörande hyror, samt att det framgår data som berör bedömningar 
gällande inflation och konjunktur. 
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Det andra steget innebär att värderaren måste fastställa en tidshorisont. Denna tidshorisont 
förväntas röra sig över en konjunkturcykel, vilket vanligen sträcker sig mellan fem till tio år 
(Persson, 2008). 
 
Persson (2008) beskriver det tredje steget som den process som ligger bakom att fastställa 
diskonteringsräntan som skall tillämpas. Persson diskuterar vidare att det är av stor vikt att 
bedömningen av den tillämpade räntan anses som tillförlitlig och att denna fastställs med 
hänsyn till de rådande ekonomiska förhållanden som kretsar kring fastigheten. 
  
Damodaran (2003), i enlighet med Jaffe och Sirmans (1995) redogör att det figurerar en del 
problematik gällande kassaflödesmetoden. Författarna menar på att metoden sätter ett 
marknadsvärde på en svårbedömd marknad trots att omsättningen fastigheter på denna kan 
vara liten eller till stor del obefintlig. Vidare beskriver författarna att värderingen ifråga 
baseras på sådana variabler som är komplicerade att fastställa på ett säkert och tillförlitligt sätt 
samt att relevanta och påverkande variabler i form av specifika ägarintressen och dylikt 
förbises.  
 

3.1.12 IASB – Föreställningsram för utformning av finansiella 
rapporter 
IASB, vilket står för International Accounting Standards Board är en internationell 
organisation vars arbete är att utveckla och förbättra en internationell finansiell redovisning. 
IASB är även den organisation som ansvarar för framarbetandet av redovisningsstandarden 
IFRS. IASB har i enlighet med IFRS utvecklat en föreställningsram, vars syfte är att ligga till 
grund som vägledning för den som upprättar finansiella rapporter enligt standarden och 
således även hjälpa användaren av rapporten i tolkningsprocessen. De kvalitativa 
egenskaperna som föreställningsramen behandlar kring den finansiella rapporteringen är 
begriplighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet, vilka är grundläggande egenskaper för 
att rapporterna skall anses som användbara för användarna. 

• Begriplighet: En relevant egenskap hos den utlämnade informationen är att denne 
skall vara lätt att tolka som beslutsunderlag för användaren. Detta kräver dock att 
användaren i fråga besitter rimlig kunskap inom såväl ekonomi och redovisning samt 
att de studerar den redovisade informationen med tillbörlig noggrannhet (Artsberg, 
2003).  

• Relevans: För att informationen skall anses vara av nytta måste denna anses som 
relevant för användaren. Med detta menas att information kan tolkas vara av relevans 
om den förmår att påverka användarens beslut i dennes bedömning av inträffade, 
aktuella och framtida händelser samt att verifiera eller korrigera användarens tidigare 
bedömningar. Vidare kan informationens relevans variera beroende på dess 
utformning och väsentlighet. Huruvida informationen kan anses som väsentlig grundar 
sig på vilken grad den påverkar en potentiell användare i dess beslutsfattande (IASB, 
Föreställningsram, p.26-30). Artsberg (2003) beskriver att det är av stor vikt att den 
redovisade informationen både ser bakåt och framåt i tiden för att anses väsentligt. 
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Detta för att genom tidigare händelse ska ligga som grund vid bedömning av framtida 
trender och prognoser.  

• Tillförlitlighet: För att utlämnad information ska klassas som tillförlitlig får denna inte 
vara vinklad eller innehålla väsentliga felaktigheter. Användaren måste kunna känna 
sig trygg med att den redovisade informationen förhåller sig till verkligheten på ett 
korrekt sätt (IASB, Föreställningsram, p.31-33).  

• Jämförbarhet: För att användaren ska ha möjlighet att bilda sig en uppfattning om det 
redovisande bolagets utveckling måste denne kunna jämföra utvecklingen som skett 
över en längre tidsperiod. Denna jämförbarhet uppkommer då till följd av att den 
redovisade informationen vid varje offentliggörande är uppbyggt på ett likartat vis. 
Utöver att möjliggöra uppföljning av ett specifikt företags utveckling över tid 
resulterar även denna form att användaren ges möjlighet att studera den redovisade 
informationen och sedan med lätthet jämföra den mot andra bolag (IASB, 
Föreställningsram, p.39-42). 

 

3.2 Teoretisk referensram och tidigare forskning 

3.2.1 Verkligt värde 
Den historiska bakgrunden gällande värdering till verkligt värde har påträffats ha rötter som 
sträcker sig ända tillbaka till 1800-talet. Det finns dokumentationer som visar på att 
värderingen i fråga tillämpades redan 1898 till följd av införandet av en lag som berörde 
värdering i enlighet med de rådande marknadspriserna. Lagen ifråga berörde vid tillfället av 
införandet att värderingen skulle utföras på obligationer och aktier. Redan vid införandet 
fanns diskussioner som kretsade kring huruvida sanningen i värdet kunde fastslås, detta då 
värderingen ansågs som hypotetiskt grundad. (Georgiou och Jack, 2011). Synsätt som kretsar 
kring redovisning förändrats över tid och har en tendens att återkomma med jämna 
mellanrum. Detta kan i sin tur kopplas ihop med Bengtsson (2005) som beskriver huruvida 
värderingen till verkligt värde ersattes av den tidigare tillämpade värderingsmetoden enligt 
anskaffningsvärdet till följd av den amerikanska börskraschen 1929 och att verkligt värde 
återigen tillämpas efter en tids frånvaro. 

Idag anses värdering i enlighet med verkligt värde vara väsentligt mer rättvisande än 
anskaffningsvärdet gällande fastigheter. En starkt bidragande faktor är att en fastighet ofta 
införskaffas i syftet att stadigvarande behållas under en längre period, vilket resulterar till att 
det redovisade värdet kan skilja sig betydligt jämfört med det rådande marknadspriset 
(Dietrich, Harris, Muller, 2000). Syftet med verkligt värde är att öka användbarheten och 
tillförlitligheten av finansiella rapporter genom att rättvisande återspegla bolagets rådande 
ekonomiska situation. 

Vid implementeringen av IFRS-regelverket och således IAS 40 medföljde en möjlighet att 
välja huruvida värderingen skulle ske i enlighet med anskaffningsvärdet eller verkligt värde. 
Efter införandet av standarden undersökte Bengtsson (2005) huruvida fastighetsbolagen 
tenderade att välja mellan anskaffningsvärde och verkligt värde, vilket visade på att samtliga 
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fastighetsbolag som undersöktes valde att tillämpa värdering enligt verkligt värde. Bengtsson 
(2005) redogör vidare att skillnaden mellan bolagens börsvärde och deras redovisade egna 
kapital efter implementeringen av verkligt värde resulterade till en förbättring med hela 30% 
gentemot redovisning i enlighet med anskaffningskostnadsprincipen. Bengtsson (2009) lyfter 
dock fram att det förekommer praktiska problem gällande värderingen. Författaren redogör 
vidare att en del av problematiken är svårigheten att uppnå både relevans och tillförlitlighet då 
dessa tenderar att vara varandras motsatts. Till följd att den rådande ekonomiska situationen 
återspeglas genom värdering till verkligt värde kan en högre relevans uppnås gentemot om 
anskaffningsvärdet skulle tillämpas. Dock kan tillförlitligheten anses vara bättre förankrad 
gällande värdering enligt anskaffningsvärdet då detta värde är förankrat i en faktisk 
uppgörelse istället för ett teoretiskt värde som framgår enligt värdering till verkligt värde. I 
likhet med Bengtssons (2005) studie beskriver Laux och Leuz (2009) att det kretsar en 
problematik att finna en balans mellan relevans och tillförlitlighet gällande värdering till 
verkligt värde. Författarna beskriver vidare att värderingsmodellen medför brister då det 
öppnar upp för en lättare manipulering. Bengtsson (2005) kritiserar verkligt värde då detta 
förväntas återspegla det rådande ekonomiska läget men kan resultera i en missvisande bild till 
följd av en bristande förståelse kring framtagandeprocessen. Även Nordlund (2008) riktar viss 
kritik mot verkligt värde. Detta då en förutsättning är en fungerande marknad att hämta 
referenser från, vilket inte alltid finns tillgängligt. Nordlund (2012) utvecklar det hela genom 
att ställa sig frågan om denna form av värden som är baserade på data från en marknad med 
ifrågasatt tillförlitlighet bör finnas med i balansräkningen. Nordlunds frågeställning styrks i 
sin tur av Bengtssons (2008) studie, där det framgår en tydlig problematik gällande 
återfinnandet av realiserade och orealiserade transaktioner i balansräkningen, vilket kan 
resultera till en felaktig helhetsbild av det rådande ekonomiska läget. 

I en undersökning som utfördes av Nordlund (2008) studerades huruvida värderingen 
överensstämde med de realiserade värdena. Detta visade på att fastigheternas värdering 
tenderade att ha en spridning på cirka +-10% gentemot det rådande marknadsvärdet. En 
potentiell förklaring på denna spridning beskrivs enligt författaren som potentiella 
prisförändringar sedan värderingen utfördes eller otillräckligt förekomst av jämförbara objekt. 
Nordlund (2008) menar vidare på att två andra potentiella bidragande faktorer för spridningen 
kan grunda sig i förekomsten av manipulation och subjektivitet. Samma utfall har även 
konstaterats i en studie utförd av King (2009). Han menar på att förklaringen till spridningen 
kan ligga i problematiken som potentiellt medförs av de olika leden som förekommer i 
värderingsprocessen och tolkningen. King (2009) lyfter fram att det verkliga värdet tolkas i 
tre led, vilka inleds med att företaget först beräknar värdet. Utefter denna värdering utförs 
sedan en granskning av revisorer för att sedan avslutas i att intressenterna tolkar utfallet. 
Författaren beskriver vidare att problematiken således grundar sig i att de är omöjligt att 
samtliga led tolkar värderingen likartat. Denna spridning kan i sin tur resultera till att stora 
företag med omfattande tillgångar redovisar ett värde där spridningen ifråga kan vara 
omfattande gällande beloppet. Även Bengtsson (2008) har studerat det tidigare nämnda 
fenomenet gällande skillnader i försäljningspriset och värderingen. Slutsatsen i studien visade 
på att spridningen mellan försäljningspris och värdering var så pass liten att den enligt 
Bengtsson (2008) till stor del kan anses som obefintlig och således orelevant. Nordlund 
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(2008) lyfter fram att det förekommer en existerande problematik gällande värdering i 
enlighet med verkligt värde. Nordlund (2008) beskriver att det finns ett stort behov av 
upplysningar kring informationen om och kring det verkliga värdet för att reducera de 
problem som kan relateras till den annars uppstådda informationsasymmetrin. Detta då 
redovisningens roll är att förmedla information till användare som denne kan använda som 
bas vid beslut, vilket betyder att det således är av stor vikt att upplysningar lämnas gällande 
relevant information för att möjliggöra det ovannämnda (Nordlund, 2009). 

Lorentzon (2011) har studerat huruvida företag använder sig utav verkligt värde och menar på 
att det uppstår en viss problematik gällande värderingen. Lorentzon (2011) lyfter fram att 
värderingen i fråga innefattar en rad antaganden vilket resulterar till att omfattande krav ställs 
på bolagen i fråga. Författaren beskriver i sin studie att majoriteten av fastighetsbolagen 
tenderar att vara av den uppfattningen att de själva är väl lämpade att själva utföra värdering 
och att anlitande av externa värderare till stor del enbart är för att fastställa kvalitén.  

Enligt IFRS framgår det att värderingen till verkligt värde i första hand skall baseras på det 
rådande marknadspriset, det vill säga utefter ortsprismetoden. Om detta dock inte går att 
fastställa, genom avsaknad av användbar data eller att värderingen inte kan utföras på ett 
tillförlitligt sätt eller utan skälig kostnad får det verkliga värdet fullständigt eller bitvis 
fastställas genom andra värderingsmodeller. Lorentzon (2011) beskriver att beräkning av 
verkligt värde utefter det marknadsmässiga värdet förutsätter förekomst av omfattande 
underlag. Detta resulterar således att nuvärdesberäkning ofta tillämpas då denna metod, vilket 
kräver mindre omfattande underlag. Som tidigare nämnt beskriver Lorentzon (2011) att 
värdering till verkligt värde bygger på en rad olika antaganden, vilken i sin tur är på 
bekostnad av den redovisade informationens tillförlitlighet. Enligt Marton (2007) uppstår 
komplikationer gällande redovisningens kvalitativa egenskaper om denna är baserad på 
information som härstammar från antaganden, vilket kan resultera till minskad tillförlitlighet 
och jämförbarhet. I enlighet med Marton (2007) ställer sig Lorentzon (2011) frågan om det 
kan anses som motiverat att fastighetsbolag, trots skilda förutsättningar ska ges möjlighet att 
göra likartade antagandet även fast tillförlitligheten riskerar att sättas på spel. Lorentzon 
(2011) beskriver vidare att verkligt värde förväntas resultera till en förbättrad relevans och 
trovärdighet till redovisningen men att risken som den subjektiva bedömningen medför kan 
resultera till en vinkling av informationen. 

För att dra paralleller huruvida införandet av IAS 40 och således värdering till verkligt värde 
på förvaltningsfastigheter har påverkat informationsasymmetrin utförde Muller, Reidl och 
Sellhorn (2011) en undersökning vars inriktning var mot fastighetsbolag i Europa och hur 
dessa har påverkats efter införandet. Då fastigheter utgör en ytterst relevant del av de 
innehavande tillgångarna inom ett fastighetsbolag kan asymmetrisk information kring dessa 
resultera till stor påverkan hos intressenterna. Författarna har i och med undersökningen 
funnit bevis som tyder på att den asymmetriska informationen mellan företag och intressenter 
har minskat till följd av införandet.  
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Pennman (2007) har undersökt olika positiva och negativa faktorer som återspeglas gällande 
värdering till verkligt värde. Författaren poängterar bland annat att en negativ påverkan som 
bör tas i beaktande vid tolkningen av verkligt värde är huruvida värderingen är påverkad av 
rådande prisbubblor. Då finansbubblor uppstår med jämna mellanrum på olika marknader kan 
detta resultera till att exempelvis en tillfällig bostadsbubbla återspeglar sig i marknadsvärdet 
på fastigheter och således på värderingen. Pennman (2007) påpekar dock att värdering till 
verkligt värde rent objektivt är en positiv metod, förutsatt att värdet i fråga är rättvisande och 
att en stabil marknad förekommer.  

I och med det amerikanska införandet av SFAS 157, vilket är motsvarigheten till IFRS 13 
genomförde Bloom, Comer och Webinger (2013) en studie vars syfte var att dokumentera och 
identifiera vilka effekter införandet har medfört. Undersökningen visade tecken på en ökning 
gällande antalet upplysningar samt att tolkningsfriheten som framgår enligt standarden 
tenderade att medföra att företag utnyttjade detta för att skapa egna fördelar. Även Benston 
(2008) utförde några år tidigare en studie med liknande syfte, där en av de undersökta 
faktorerna var huruvida införandet hade påverkat värderingsmetodens tillförlitlighet. Benston 
(2008) belyser dock i studien att det inte framgick några relevanta indikationer som kunde 
påvisa att någon sådan effekt hade uppstått. 

Schiller och Lundh (2013) beskriver i sin studie att det till följd av tillämpningen av verkligt 
värde tenderar till att tränga undan företagsspecifik information för att ge plats till information 
som baseras på marknaden och dess rörelse. Författarna belyser dock att det förekommer en 
rad olika fördelar med att använda sig utav mätningar som är baserade på marknaden men att 
detta även resulterar till en utträngning av specifik information kring företagen, vilket i sin tur 
kan tänkas minska mottagarnas användbarhet gällande den redovisade informationen och 
således försämra beslutsunderlaget. Vidare beskriver Schiller och Lundh (2013) dock att 
verkligt värde i helhet är positivt då det resulterar till en ökad jämförbarhet mellan företag, 
både nationellt och internationellt. Författarna redogör även att redovisning i enlighet med 
anskaffningsvärde endast kan anses som relevant vid tidpunkten för anskaffandet, detta då det 
inte tar hänsyn till marknadens rörelse och således ej kan bedömas som rättvisande i längden. 

 

3.2.2 Agentteorin 
Berle och Means (1932) diskuterade redan tidigt 1900-tal kring den växande problematiken 
gällande de ökande klyftorna mellan ägare och de som ansvarar för förvaltning av företagen. 
Författarna beskriver vidare att då kontroll över företaget innehas av ägaren kan denne agera 
utefter egna fördelar och att det förekommer en existens av konflikter mellan aktieägare och 
bolagsledning gällande moderna företag med ett stort antal aktieägare. Berle och Means 
(1932) redogör kring att aktieägare tenderar att uppleva en avsaknad av kontroll gällande 
aktieinnehav i moderna bolag där aktieägande är fördelat mellan ett stort antal aktieägare. 
Vidare redogör författarna att aktieägarna även tenderar att vara av den tanken att de ej 
besitter en sådan makt som möjliggör att de kan övervaka ledningens arbete. För att bygga 
vidare kring detta diskuterar Demsetz (1983) att intresseskiljaktigheter som ofta förekommer 
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mellan bolagens ledning och ägare har en viss tendens att resultera till att en intressekonflikt 
uppstår. 
 
Jensen och Meckling (1976) redogör att relationen mellan aktieägare och ledning kan kopplas 
direkt till agentteorin samt att grunden för denna teori härstammar från Berle och Means 
(1932) klassiska publikation. Gällande agentteorin menar Jensen och Meckling (1976) i korta 
drag att denna grundar sig i en form av kontrakt där bolagets ägare, även kallad principal skall 
få företagsledningen, även kallad agent att förvalta bolaget utefter ägarens tankar och 
viljegång. Författarna redogör vidare att om både ägare och bolagsledning strävar efter 
personlig nyttomaximering kan detta i sin tur resultera till att företagsledningen inte kommer 
anpassa sitt agerande utefter ägarens mål och intressen. Hill och Jones (1992) talar om att 
principalen kan minska agentens handlingsfrihet som kan resultera till avvikelser från 
principalens intressen genom att öka agentens samarbetsvilja. Detta genom övervakning för 
att hämma agentens själviska agerande samt framtagande av tillfredsställande incitament, 
vilket exempelvis kan bestå av bonusar som baseras på företagets ställning och framgång 
(Gröjer, 2002). 
 
Eisenhardt (1989) redogör i sin studie att det finns två potentiella problem som kan 
uppkomma i relationen mellan principal och agent. Författaren beskriver ett av dessa problem 
i form av uppkomsten av skilda tankar och åsikter gällande risk mellan agent och principal. 
Denna skillnad gällande åsikt kan i sin tur resultera till att agenten arbetar utefter sitt 
personliga ställningstagande. Eisenhardt (1989) beskriver det andra problemet som en 
problematik som grundar sig i att agent och principal har separata målbilder. Författaren 
belyser även att detta problem resulterar till en svårighet för principalen att kontrollera 
huruvida agenten agerar utefter principalens önskemål. Dessa former av problematik som 
nämnts ovan benämns av författaren som ”Moral Hazards”. Begreppet Moral Hazard beskrivs 
ytterligare i korthet som att den ena parten i ett avtal väljer att ändra sitt beteende efter att 
kontrakt har upprättats. Detta resultera till att den ena parten ovetande drabbas av den andra 
partens handlande (Dembe och Boden, 2000). Eisenhardt (1989) redogör i sin studie två 
potentiella förslag för att principalen skall kunna hantera agentens handlande på sådant sätt att 
de samstämmer med principalens mål och åsikter. Ett av de förslag som framgår är att skapa 
en ökad tillgång av information för principalen som kretsar kring att beskriva huruvida 
agenten agerat utefter de uppsatta målen. Författaren redogör vidare att detta i sin tur bör 
resultera till att agentens hårdare kontrollering leder till att agenten således kommer anpassa 
sitt arbete på ett sådant sätt att principalens mål uppfylls bättre. Detta för att stärka sitt egna 
positiva rykte kring arbetet (Eisenhardt, 1989). Ett annat av förslagen som framgår är att låta 
agenten vara delaktig i det resultat som skapas av uppdraget i fråga och således uppnå delade 
mål parterna mellan. Detta kommer enligt Eisenhardt (1989) att resultera till att agentens 
personliga intresse kommer att formas på ett sådant sätt att denne anpassar sitt agerande för att 
uppnå ett fördelaktigt resultat för både sig själv och principalen. Gällande agentteorin menar 
Isaksson (2010) att detta är starkt sammankopplat med begreppet informationsasymmetri. 
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Informationsasymmetri 
Fenomenet informationsasymmetri, vilket är hänförligt till agentteorin grundar sig i 
nationalekonomin och innebär i stora drag det informationsgap som uppstår om olika parter 
har tillgång till olika former av information vid ett beslutsfattande. Innebörden och således de 
följande effekterna som kretsar kring asymmetrisk information har beskrivits av Akerlof 
(1970) i hans teori med namn ”The markets for lemons.” Teorin i fråga grundar sig i en 
förenklad marknad, i form av en bilmarknad och redogör för huruvida den asymmetriska 
informationen uppstår samt hur bilförsäljarna drar fördel av denna asymmetri för att 
möjliggöra en högre värdering av sina produkter vid en försäljningsprocess. Akerlof (1970) 
beskriver som tidigare nämnt en förenklad marknad med fyra olika typer av bilar i form av 
nya och begagnade samt bra och dåliga. Akerlof (1970) redogör för svårigheten kring 
bedömningen om en bil är bra eller dålig vid införskaffandet av en ny bil. Vidare beskriver 
författaren att bedömningen av bilens sidor först möjliggörs efter en tids användande och att 
det är i samband med detta som köparen upptäcker potentiella fel och brister. Om bilen i fråga 
bedöms som dålig av köparen kommer denna att återföras in på marknaden genom en 
försäljning. De rådande bristerna hos bilen kommer dock att undanhållas för den potentiella 
framtida köparen och således resultera till en marknad där dåliga bilar säljs till samma pris 
som för bra bilar. De bilar som bedöms vara bra kommer att behållas av köparen och 
användas tills det att de går sönder. Akerlof (1970) menar på att konsekvensen av att använda 
informationsasymmetrin på ett sådant sätt kommer resultera till en marknad där ”dåliga” 
produkter säljs till ett pris som överstiger det egentliga värdet, vilket således medför en 
marknad där bra och dåliga bilar säljs till samma pris. Författaren beskriver ytterligare att 
risken blir överhängande stor att de bra produkterna blir utträngda från marknaden till följd av 
det tidigare nämnda. Ytterligare beskrivs det att en potentiell köpare själv kan bli tvungen att 
ta fram information som minskar informationsasymmetrin och att detta i många fall är 
kostsamma att ta fram. 

För att bygga vidare på Akerlofs (1970) teori kan jämförelsen härledas till offentliggörandet 
av finansiella rapporter och den information som redovisas kring detta. Företag har enligt 
Healy och Palepu (2001) en tendens att utnyttja mer omfattande tillgång på information till att 
manipulera företagets offentliga status för att attrahera potentiella intressenter. Healy och 
Palepu (2001) beskriver att intressenter baserar beslut på den information som finns 
tillgänglig på marknaden och att den uppstådda informationsasymmetrin tenderar att brukas 
på sådant sätt att försöka ge sken av en ställning som inte stämmer överens med verkligheten 
fullt ut, vilket slutligen kan resultera till att korrekt information bedöms som icke trovärdig 
och vice versa. Till följd av den ökande medvetenheten om och kring problemet med 
informationsasymmetrin menar Healy och Palepu (2001) på att det uppkommit en större 
efterfrågan på tjänster i form av ”informationsförmedlare” som minskar den ojämna 
informationsfördelningen. Som informationsförmedlare kan bland annat 
kreditvärderingsinstitut och finansanalytiker inräknas, vars uppgift som 
informationsförmedlare skulle kretsa kring att ta fram en sådan information som 
kompletterande kan användas för att minska informationsasymmetrin mellan bolag och 
intressenter. Vidare beskriver författarna att det förekommer flera välkända lösningar på 
problemen som kretsar kring asymmetrisk information. En potentiell lösning på detta är en 
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reglering som kräver fullständigt offentliggörande av informationen inom såväl ledning som 
företaget i sin helhet eller genom ett så kallat optimal contract mellan bolag och investerare, 
vilket skulle resultera till incitament för fullständigt utlämnande av information (Kreps, 1990). 
Trots den existerande vetskapen om förekomsten av asymmetri inom informationen kring 
finansiella rapporten så kan de facto att aktiepriser reagerar på offentliggörande av finansiell 
information tolkas som att majoriteten av investerare anser informationen i fråga vara 
trovärdig (Kothari, 2001.) 

 

3.2.3 Institutionell teori 
Powell och DiMaggio (1983) beskriver kortfattat den institutionella teorin som interaktionen 
mellan organisation och omvärld där fokus ligger på att förklara huruvida uppfattningar från 
omvärlden resulterar i påverkan på organisationen och således även påverkan på deras 
agerande. Den institutionella teorin behandlar de drivkrafter och motiv som kan antas förklara 
en organisations agerande att försöka efterlikna en annan organisation, vilket inom teorin 
benämns i form av institutionell isomorfism (Powell och DiMaggio, 1983). Isomorfism delas 
av Powell och DiMaggio (1983) upp i tre olika kategorier i form av normativ, tvingande och 
kognitiv isomorfism, där varje kategori är uppdelat utefter säregna drag och söker att förklara 
varför organisationer agerar på ett visst sätt gällande att efterlikna en annan organisation.   

Normativ 
Den normativa isomorfismen grundar sig på moraliska och etiska aspekter som förekommer 
inom redovisningsproffessionen. Med detta menas att organisationen agerar utefter 
vedertagna regler och normer som förekommer inom en specifik yrkesgrupp, där regler och 
normer i fråga är framtagna för att ligga till grund för en professionalisering av den berörda 
yrkesgruppen. Organisationens agerande påverkas dock av både inre och yttre faktorer i form 
av kunder, chefer och standardsättare (Deegan och Unerman, 2005).  
 
Tvingande 
Deegan och Unerman (2005) beskriver den tvingande isomorfismen i form av att den berörda 
organisationen enbart väljer att ändra sitt agerande om press förekommer från sådana 
intressenter som bedöms ha betydande inflytande över organisationen i fråga. Denna form av 
påtryckning från intressenter med stort inflytande kan enligt författarna även resultera till att 
organisationen väljer att redovisa frivilliga upplysningar för att således tillfredsställa 
intressenterna maximalt. Andra påtryckningar som kan anses som tvingande för 
organisationen är sådana som härstammar från kulturella förväntningar från den omgivning 
där organisationen figurerar (Powell och DiMaggio, 1983). 

Mimetisk 
Den mimetiska isomorfismen bygger enligt Deegan och Unerman (2005) på att 
organisationen strävar efter att förbättra sin egen verksamhet genom att försöka efterlikna 
konkurrerande organisationers agerandemönster. Författaren beskriver även att denna form av 
imitering resulterar i ekonomiska fördelar då organisationen i fråga själva slipper undersöka 
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och analysera det rådande läget utan istället till låg kostnad kan efterlikna den organisation 
som tillämpar beprövade och fungerande metoder och agerandemönster. 

 

3.2.4 Frivilligt utlämnande av upplysningar 
Healy och Palepu (1993, 1995) beskriver att forskningen som bedrivs inom området som 
berör frivilligt utlämnande av upplysningar fokuserar på den finansiella informationens roll på 
kapitalmarknaden. Forskningen inom området tyder på att om de rådande 
redovisningsreglerna och revisionen fungerar felfritt resulterar detta i sin tur till att 
bolagsledningen har en större benägenhet att offentliggöra förändringar inom bolaget i form 
av frivilliga upplysningar. Om revisionen och redovisningsregleringen istället inte anses 
fungera felfritt tenderar detta enligt Healy och Palepu (1993, 1995) att leda till en större 
sannolikhet att företaget i fråga gör en större avvägning gällande att redovisa förändringar och 
ingående information i form utav frivilliga upplysningar.  

Det framgår enligt tidigare forskning en rad potentiella faktorer som kan antas påverka ett 
företag gällande benägenheten att redovisa frivilliga och kompletterande uppgifter. Barry och 
Brown (1985, 1986) menar på att ett incitament för att redovisa frivilliga upplysningar kan 
vara att de genom ökad frivilligt utlämnande kan uppnå minskade kostnader som är relaterbar 
till informationsasymmetrin. En annan påverkande faktor är enligt Trueman (1986) 
marknadsvärdet. Trueman (1986) beskriver att ett företags marknadsvärde är en funktion av 
investerarnas uppfattning om företagets förmåga att förutse och reagera på framtida 
förändringar inom företagets ekonomiska miljö. Författaren menar att investerare ofta 
tenderar till att bedöma frivilligt redovisad information som att företaget i fråga besitter en 
god förmåga att förutse och reagera på potentiella förändringar, vilket således resulterar till att 
marknadsvärdet ökar. Forskning visar dock på att en ytterst relevant bidragande faktor som 
påverkar företag i beslutsprocessen gällande utlämnandet av frivilliga upplysningar kretsar 
kring huruvida utlämnandet i fråga kommer att påverka företaget och dess konkurrensläge 
gentemot konkurrenter. Om upplysningarna i fråga bedöms påverka företaget genom att 
minska deras konkurrenskraft tyder det på att viljan att redovisa frivilliga upplysningar 
minskar, även om detta i slutändan kan resultera till ökade kostnader för företaget i fråga 
(Newman och Sansing, 1993).  

I vilken utsträckning frivilligt redovisad information påverkar potentiella intressenter beror till 
stor del huruvida informationen ifråga bedöms som trovärdig av mottagaren. Det finns flertal 
teorier som beskriver olika mekanismer för att öka trovärdigheten, varav den ena redogör för 
att det förekommer en positiv påverkan om informationen bekräftas av en tredje part. En 
annan teori beskriver en positiv påverkan gällande trovärdigheten om tidigare frivilliga 
upplysningar har visat sig vara korrekta (Healy och Palepu, 2001). Forskningen kring detta 
fenomen har till stor del fokuserat på att undersöka informationsutlämnandets påverkan på 
intressenter i form av förändringar av aktiepriset. Waymire (1984) samt Ajinkya och Gift 
(1984) lyfter fram att det i samband med offentliggörande av positiv information ofta 
återspeglas genom ett ökat aktiepris, medan negativ information tenderar att påverka 
aktiepriset åt motsatt håll. En intressant faktor gällande detta är att det förekommer 
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indikationer som tyder på att regelbaserat offentliggörande av upplysningar har en mindre 
påverkan gentemot frivilligt utlämnade av upplysningar, vilket tyder på att intressenter 
tenderar att finna denna form av information som legitim (Amir och Lev, 1996).  

Senare studier har visat på att det tenderar till att förekomma en omedvetet optimistisk 
skildring kring frivilligt utlämnande av upplysningar (Capps, Koonce och Petroni, 2014). 
Exempel på sådana studier är utförda av Gong och Wang (2011), vilka menar på att denna 
form av omedveten optimism kring informationen kan ha sin uppkomst i brister gällande 
tolkning och bearbetning av prognoser inom företaget. Vilket innebär att det förekommer en 
risk att den frivilliga informationen i fråga, omedvetet kan vara inkorrekt. 

 

3.2.5 Upplysningskrav 
Nordlund (2010) beskriver att tidigare forskning kring upplysningskrav visar på att kraven 
som ställs om och kring upplysningar tenderar att vara otillräckliga och anses som 
komplicerade. Vidare redogör Norlund (2010) att regelverkens tolkningsutrymme resulterar 
till att upplysningskraven tolkas olika bland olika företag vilket i sin tur tyder på att kraven 
ifråga bör utvecklas och tydliggöras. Författaren belyser dock att det förekommer en viss 
svårighet i detta då det föreligger problematik i att tydliggöra och utveckla dessa på ett sådant 
sätt att de passar alla former av företag rent objektivt. 

Nordlund (2008) menar på att det förekommer ett stort behov av redovisande av upplysningar 
gällande det verkliga värdet för att minska informationsasymmetrin och problematiken som 
kretsar kring verkligt värde. Författaren menar vidare på att upplysningarna i fråga 
kompletterar redovisningen gällande säkerställandet av kvalitén kring verkligt värde och 
således fungera som ett mer tillförlitligt beslutsunderlag för användarna. 

 

3.2.6 Storleksbaserade skillnader 
Gällande korrelationen mellan ett bolags storlek och dess benägenhet att redovisa 
upplysningar beskriver Singhvi och Desai (1971) att det förekommer ett positivt samband 
mellan ett bolags storlek och deras redovisade upplysningar i finansiella rapporter. Vidare 
beskriver författarna att potentiella orsaker till detta kan grunda sig i att stora bolag och 
noterade bolag med fler ägare tenderar att ha mer omfattande påtryckningar från såväl 
aktieägare, myndigheter och analytiker, vilket resulterar till en större benägenhet att uppfylla 
dessa krav för att således uppnå en tillfredsställelse och följaktligen öka chansen för tillskott 
av externt kapital. Avslutningsvis belyser även Singhvi och Desai (1971) att det förekommer 
ett samband som tyder på att de bolag som redovisar mindre upplysningar även tenderar att 
använda sig utav redovisningsbyråer av mindre sort. 

Även Buzby (1975) har studerat huruvida bolag tenderar att vara mer benägna att redovisa 
finansiella upplysningar via årsredovisningar ju större bolaget i fråga är. Författaren beskriver 
vidare att undersökningens storleksmått baseras utefter de berörda företagens totala tillgångar 
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men påpekar även att fler variabler kan anses användbara utefter vilken form av bolag som 
analyseras och dess bransch. Buzby (1975) uppger, vilket tidigare nämnt att det förekommer 
ett positivt samband mellan bolagens storlek och benägenheten att redovisa upplysningar men 
poängterar att användbarheten av upplysningarna inte kan anses stiga utan enbart öka i 
omfattning i relation till bolagets storlek.  Lang och Lundholm (1993) redogör kring andra 
potentiella orsaker som kan tänkas ligga till grund varför större bolag tenderar att redovisa 
mer omfattande upplysningar via finansiella rapporter gentemot mindre bolag inom samma 
bransch. Författarna lyfter fram att ett bolag av större sort ofta enklare kan arbeta fram och 
således publicera omfattande information till ett lägre pris, vilket följaktligen kan tänkas vara 
en potentiell faktor. 

Beträffande bolagens benägenhet att manipulera den redovisade informationen menar Siregar 
och Utama (2008) att det förekommer ett samband mellan bolagets storlek och dess 
benägenhet att manipulera den finansiella informationen. Författarna beskriver detta i form av 
en studie där de undersökte huruvida bolag listade på storleksbaserade börslistor tenderade att 
manipulera informationen, vilket visade ett resultat på att ju mindre bolagen i fråga var desto 
större var benägenheten att manipulera den finansiella informationen. Författarna beskriver en 
potentiell förklaring på detta att mindre bolag får mindre uppmärksamhet från investerare och 
analytiker vilket medför att dessa inte blir granskade i samman omfattning jämfört med större 
bolag. Detta kan även knytas samman med Bancell och Mittoo (2008) som menar på att 
skillnader som förekommer storleksmässigt i form av publika och icke publika bolag visar 
bland annat på att större och noterade bolag tenderar att vara kraftigt utsatta för extern 
granskning gentemot onoterade bolag. 

 

3.2.7 A Priori-modellen 
Nedan presenteras en modell bestående av utvalda delar kring tidigare forskning inom 
ämnesområdet som kan förklara de skillnader som förekommer mellan de fastighetsbolag som 
tillämpar samma regelverk samt mellan noterade och onoterade fastighetsbolag i 
framställningen och redovisningen av verkligt värde relaterat till förvaltningsfastigheterna 
inom bolaget.  Sammanlagt identifierades fyra olika begrepp och potentiella 
förklaringsvariabler ur tidigare forskning, vilka återfinns i studiens referensram. De begrepp 
som valdes ut ur den tidigare forskningen innefattar skillnader i regelverk, 
informationsasymmetri, mimetisk isomorfism samt storleksbaserade skillnader. Utöver dessa 
redovisas även övriga förklaringsfaktorer, vilken ämnar lämna utrymme för andra potentiella 
påverkande faktorer under studiens genomförande.  
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Figur 3. A priori-modell 

1. I figurens mitt återfinns Redovisning av verkligt värde, vilket ämnar illustrera det 
faktiska utfallet kring förvaltningsfastigheternas verkliga värde. De kringstående 
delarna har till syfte att agera förklaringsvariabler med avsikt att knyta ihop empiriskt 
utfall med tidigare teoretiskt underlag och således förklara utfallet med tidigare 
forskning.  
 

2. Beträffande förklaringsvariabeln Storleksbaserade skillnader ämnar sig denna att 
förklara potentiella skillnader i framställning och redovisning kring 
förvaltningsfastigheter utefter skillnader i storlek hos de bolag som innefattas av 
studien. Tidigare forskning visar bland annat på att det förekommer ett positivt 
samband mellan bolagets storlek och dess benägenhet att redovisa upplysningar 
(Singhvi och Desai, 1971) samt att det tenderar att förekomma samband mellan 
bolagets storlek och dess benägenhet att manipulera den finansiella informationen 
(Siregar och Utama, 2008), vilket således kan anses som relevanta förklaringsvariabler 
i studien. Gällande måttet av storlek har det för K3-Bolagen utgåtts från ett av de 
storlekskriterier som förekommer i ÅRL för att kategorisera samtliga bolag utefter 
storlek, vilket är balansomslutning. Balansomslutning är densamma som bolagets 
totala tillgångar, vilket således kan anses som ett relevant mått då majoriteten av 
fastighetsbolagens tillgångar är i form utav förvaltningsfastigheter och följaktligen blir 
ett bra mått för att kategorisera bolagen efter storlek. Beträffande 
storleksuppdelningen av IFRS-bolagen baseras denna utefter vilken börslista bolaget i 
fråga är listad på. Listorna i fråga är Small, Mid och Large Cap, där Small innefattar 
de minsta och Large innefattar de största bolagen. 
 

3. Gällande Skillnader i regelverk grundar sig denna förklaringsvariabel i att förklara det 
empiriska utfallet utefter likheter och olikheter som förekommer i respektive 
regelverk. Det framgår tidigare i referensramen att det förekommer relevanta likheter 
mellan rekommendationerna kring verkligt värde mellan både IFRS– och K3-
regelverket. Dock framgår det även att upplysningskraven kring 
förvaltningsfastigheter och dess verkliga värde i IFRS-regelverket är mer komplexa 
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och djupgående gentemot motsvarande i K3-regelverket, vilket således kan antas ligga 
till grund för potentiella relevanta skillnader i framställning och redovisning kring 
förvaltningsfastigheternas verkliga värde. Vidare förekommer även en större skillnad 
mellan regelverken huruvida verkligt värde påverkar bolagen inom respektive 
regelverk. Gällande K3-bolagen förväntas enbart information redovisas i form av 
notupplysning medan IFRS-bolagen påverkas av verkligt värde både gällande balans- 
och resultaträkning (BFNAR 2012:1; IFRS 13; IAS 40). Vidare kopplas denna 
förklaringsvariabel ihop med Agentteorin (Jensen och Meckling, 1976) och således 
informationsasymmetrin (Akerlof, 1970). Detta för att potentiellt förklara det 
empiriska utfallet utefter hur skillnaderna i respektive regelverk påverkar bolagens 
benägenhet att utnyttja informationsasymmetrin mellan redovisare och mottagare av 
den finansiella informationen och således även påverkar redovisningen av verkligt 
värde. 
 

4. Förklaringsvariabeln med namnet Mimetisk isomorfism grundar sig ur den 
institutionella teorin och ämnar till att förklara det empiriska utfallet utefter teorin. 
Den mimetiska isomorfismen behandlar organisationers benägenhet att efterlikna 
andra organisationers beteende mönster genom kopiering (Deegan och Unerman, 
2005).  
 

5. Gällande förklaringsvariabeln Övrigt avser denna att lämna utrymme för ytterligare 
potentiella faktorer som kan antas förklara det empiriska utfallet och således efter 
analysen potentiellt mynna ut i ytterligare förklaringsvariabler i en förfinad A Priori-
modell. 
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4 Empiri 
I detta kapitel presenteras det empiriska utfallet från dokumentstudien kring de noterade 
fastighetsbolagens finansiella rapporter och den webbaserade enkätundersökningen som 
genomfördes på de onoterade fastighetsbolagen. Vidare presenteras det empiriska utfallet på 
ett sådant sätt som visar på förekomsten av storleksrelaterade differenser inom respektive 
regelverk samt likheter och olikheter kring framställning och redovisning av verkligt värde 
mellan regelverken.  

4.1 Resultat – dokumentstudie 
	  

4.1.1 Sammanställd tabell - dokumentstudie 
Nedan presenteras det empiriska utfallet från dokumentstudien kortfattat. Mer detaljerad 
information kring utfallet för respektive bolag presenteras i bilaga 2. 

Mid Cap Redovisas 
upplysning 
kring verkligt 
värde? 

Tillvägagångssätt Val av metod Lämnas 
ytterligare 
upplysningar? 

Kungsleden AB Ja Kombinerad Kombinerad Nej 
Klövern AB Ja Kombinerad Kombinerad Ja 
Wihlborgs AB Ja Kombinerad Kombinerad Ja 
Diös AB Ja Kombinerad Kombinerad Ja 
AB Sagax Ja Extern Kombinerad Ja 
FastPartner AB Ja Extern Kassaflödesmetod Ja 
Corem Property 
Group AB 

Ja Kombinerad Kombinerad Ja 

Catena AB Ja Kombinerad Kombinerad Ja 
Heba AB Ja Kombinerad Kombinerad Ja 
Balder AB Ja Kombinerad Kombinerad Ja 
Victoria Park 
AB 

Ja Kombinerad Kassaflödesmetod Ja 

Platzer AB Ja Kombinerad Kassaflödesmetod Ja 
Large Cap 
 

    

Castellum AB Ja Kombinerad Kombinerad Ja 
Hufvudstaden Ja Kombinerad Kombinerad Ja 
Atrium 
Ljungberg AB 

Ja Kombinerad Kombinerad Ja 

Fabege AB Ja Kombinerad Kassaflödesmetod Ja 
Wallenstam Ja Intern Kombinerad Ja 
Tabell 1. 
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Ovanstående tabell visar en kortfattad sammanställning av det empiriska utfallet till följd av 
dokumentstudien. De frågeställningar som behandlas i tabellen kretsar kring huruvida bolagen 
redovisar upplysning kring tillämpningen av verkligt värde, tillvägagångssättet vid 
värderingen, metodval vid värderingen samt huruvida bolagen i fråga har redovisat 
information utöver vad som efterfrågas av rekommendationerna.  

 

4.1.2 Sammanställning av dokumentstudie utan storleksuppdelning  
Figuren nedan beskriver det empiriska utfallet kring tillämpning och upplysning av verkligt 
värde. 

 
Figur 4. Tillämpning av verkligt värde 

Vilken värderingsmetod tillämpas och lämnas upplysning kring detta? 

En av rekommendationerna I IFRS-regelverket och således en av frågeställningarna inom 
dokumentstudien var huruvida de berörda bolagen valde att redovisa förvaltningsfastigheterna 
till verkligt värde samt om upplysning om detta redovisades i de finansiella rapporterna. 
Studien visar här på ett enhetligt resultat där samtliga av de börsnoterade fastighetsbolagen 
väljer att redovisa förvaltningsfastigheterna i enlighet med verkligt värde samt att upplysning 
om detta lämnats. 
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Figuren nedan beskriver det empiriska utfallet kring det tillämpade tillvägagångssättet vid 
värdering till verkligt värde. 

 
Figur 5. Intern eller extern värdering 

Hur utförs värderingen till verkligt värde och lämnas upplysning om detta? 

I dokumentsstudien undersöktes i enlighet med rekommendationerna huruvida de berörda 
bolagen utför värderingen till verkligt värde samt till vilken grad de tillämpar de olika 
värderingsalternativen samt om upplysning kring detta redovisas. Studien visade på att 
samtliga bolag lämnade upplysning gällande detta i enlighet med vad som föreskrev i 
rekommendationerna. De alternativ av tillvägagångssätt som framgår innefattas av intern, 
extern eller kombinerat tillvägagångssätt. Rekommendationerna som framgår enligt IFRS-
regelverket uppmuntrar till att extern värdering utförs men är inte tvingande. Som framgår av 
diagrammet ovan tillämpar majoriteten, det vill säga 59 % av de börsnoterade 
fastighetsbolagen en kombinerad värdering som innefattar både extern och intern värdering. 
Gällande den kombinerade värderingen identifierades flertalet skillnader i fördelningen av 
den interna och externa värderingen, vilket kan avläsas vid resultatet av dokumentstudien från 
varje enskilt bolag som redovisades tidigare. 

Beträffande den andel av bolag som enbart tillämpade intern värdering visar dokumentstudien 
på att 6 % av de undersökta bolagen väljer att frångå IFRS-rekommendationens uppmuntran 
till extern värdering och enbart tillämpar intern värdering. 

Dokumentstudien visar på att 35 % av de undersökta bolagen enbart tillämpar en extern 
värdering i sin helhet vid värdering i enlighet med verkligt värde av en det totala beståndet 
förvaltningsfastigheter. 
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Figuren nedan beskriver det empiriska utfallet kring valet av värderingsmetod vid värdering 
till verkligt värde. 

 

 

Figur 6. Värderingsmetod 

Vilken värderingsmetod används vid värdering till verkligt värde och lämnas upplysning 
kring detta? 

Det framgår enligt IFRS-regelverket att upplysning skall redovisas gällande vilken form av 
värderingsmetod som tillämpas vid beräkningen av förvaltningsfastigheternas verkliga värde. 
Ortsprismetoden förklaras i korthet som en värderingsmetod där värderingen baseras på den 
rådande marknadssituationen. Dokumentstudien visade på att 0% av de undersökta bolagen 
valde att enbart basera värderingen utefter ortsprismetoden. Gällande kassaflödesmetoden 
baseras denna kortfattat på en nuvärdesberäkning av framtida kassaflöden. Studien visade på 
att 14% av bolagen använde denna form av värderingsmetod renodlat vid värderingen. Den 
kombinerade värderingsmetoden innefattar en blandning av ortsprismetoden och 
kassaflödesmetoden, vilket enligt studien är den mest tillämpade värderingsmodellen. Studien 
visade på att 76% av de studerade bolagen valde att använda sig av denna form av modell. 
Gällande den kombinerade värderingsmetoden identifierades flertalet skillnader i 
fördelningen av den ortsprismetoden och kassaflödesmetoden, vilket kan avläsas vid resultatet 
av dokumentstudien från varje enskilt bolag som redovisades tidigare. 
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Figuren nedan beskriver det empiriska utfallet kring ytterligare upplysningar som inte framgår 
av de studerade rekommendationerna. 

 

Figur 7. Frivilliga upplysningar 

Redovisas mer omfattande information än vad som efterfrågas av rekommendationen? 

I dokumentstudien studerades huruvida den redovisade informationen publicerades i enlighet 
med vad som föreskrivs i rekommendationerna. Studien fokuserade på att undersöka om 
ytterligare information förekom utöver vad som efterfrågades i de undersökta 
rekommendationerna. Detta visade på att förekomsten av frivilliga och mer omfattande 
upplysningar kring verkligt värde redovisades av 94% av de undersökta bolagen som 
tillämpar IFRS som regelverk. 6% visade sig inte lämna några ytterligare information. 
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4.1.3 Sammanställning av dokumentstudie med storleksuppdelning 
Figuren nedan beskriver det empiriska utfallet kring tillvägagångsättet vid värderingen till 
verkligt värde uppdelat i respektive storleksklasser. 

Tillämpas intern eller extern värdering? 

	  

Figur 8. Extern eller intern värdering 

Till vilken grad förekommer det storleksbaserade skillnader gällande valet av intern eller 
extern värdering? 

Den komparativa studien mellan de börsnoterade fastighetsbolagen på respektive lista visade 
på en marginell skillnad listorna mellan. Majoriteten i respektive lista tillämpade en 
kombinerad värdering bestående av både intern och extern värdering, där uppdelning visade 
sig vara 83 % för de fastighetsbolag som var listade på Mid Cap och 80 % för de bolag som 
var listade på Large Cap. Gällande intern värdering visade studien att 0 % av bolagen listade 
på Mid Cap tillämpade denna form av värdering medan 20 % av bolagen listade på Large Cap 
gjorde detta. Extern värdering visade sig tillämpas av 17 % av bolagen på Mid Cap medan 0 
% av bolagen listade på Large Cap tillämpade denna form av värdering. 
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Figuren nedan beskriver det empiriska utfallet kring val av värderingsmetod vid värderingen 
till verkligt värde uppdelat i respektive storleksklasser. 

Val av värderingsmetod 

	  

Figur 9. Val av värderingsmetod 

Till vilken grad förekommer det storleksbaserade skillnader gällande valet av 
värderingsmetod? 

Den jämförande studien mellan de bolag som är listade på Mid Cap respektive Large Cap 
visade på en obetydlig skillnad mellan listorna. 0 % på samtliga listor använde sig utav en 
renodlad ortsprismetod medan 75 % respektive 80 % tillämpade en kombinerad metod vid 
värdering till verkligt värde. Studien visade även ett resultat på att fördelningen gällande 
tillämpandet av kassaflödesmetoden var obetydlig mellan de olika listorna med en fördelning 
av 25 % respektive 20 % mellan Mid Cap och Large Cap. 
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Figuren nedan beskriver det empiriska utfallet kring huruvida bolagen redovisade ytterligare 
uppgifter än vad som efterfrågades av rekommendationerna uppdelat i respektive 
storleksklasser. 

Frivilliga upplysningar 

	  

Figur 10. Frivilliga upplysningar  

Till vilken grad förekommer det storleksbaserade skillnader gällande redovisningen av 
frivilliga upplysningar? 

Den del av studien som innebar en komparativ undersökning av storleksrelaterade skillnader 
mellan fastighetsbolag på Mid Cap och Large Cap visade på att de flesta bolagen på samtliga 
listor valde att redovisa information på ett sådant sätt att de överskred vad som 
rekommendationerna efterfrågade. Detta visade sig på ett sådant sätt att 92 % av bolagen på 
Mid Cap redovisade frivilliga information relaterad till de undersökta rekommendationerna 
medan motsvarande bolag på Large Cap uppgick i 100 %. 8 % av bolagen listade på Mid Cap 
uppvisade dock inget resultat som visade på utlämnande av ytterligare information utöver vad 
rekommendationerna efterfrågade. 
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4.2 Resultat – Enkätundersökning 

4.2.1 Enkätsvar 
Figuren nedan visar det empiriska utfallet tillhörande fråga 1 i enkätundersökningen. 

1. Kommer ni tillämpa K3-regelverket? 

 

Figur 11. Tillämpning av K3 

Figur 11 illustrerar enkätfråga nummer 1 där frågan ställdes till respondenterna om de 
planerade att tillämpa K3 som regelverk. Majoriteten av respondenterna svarade att de 
planerade att tillämpa K3 som regelverk i form av 93 %. 7 % svarade att Nej på frågan och 
ombands sedan att beskriva vilket regelverk de planerade att tillämpa inom bolaget och sedan 
förbise resterande frågor i enkäten. 

 

3. Planerar ni att värdera era förvaltningsfastigheter till verkligt värde? 
Figuren nedan visar det empiriska utfallet tillhörande fråga 3 i enkätundersökningen. 

 

 

Figur 12. Värdering till verkligt värde 
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Vej ej 0 0 % 

Ja 62 74 % 

Nej 21 25 % 
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Figur 12 illustrerar svarsfördelningen tillhörande enkätfråga 3 där frågan ställdes om 
respondenterna avsåg att värdera förvaltningsfastigheterna till verkligt värde. Majoriteten av 
respondenterna, det vill säga 74 % svarade att de planerade att värdera 
förvaltningsfastigheterna inom bolaget till verkligt värde medan 25 % respektive 1 % svarade 
Nej eller att de ännu inte hade klarhet i frågan. 

	  

4. Planerar ni att redovisa upplysningar i form av not kring verkligt värde? 
Figuren nedan visar det empiriska utfallet tillhörande fråga 4 i enkätundersökningen. 

	  

 

 

Figur 13. Not-upplysning verkligt värde 

Figur 13 visar svarsspridningen tillhörande fråga 4 i enkätundersökningen där frågan ställdes 
huruvida respondenterna planerade att redovisa not-upplysning kring 
förvaltningsfastigheternas verkliga värde. Huvudparten i form av 84 % svarade att det 
planerade att redovisa upplysning kring verkligt värde medan 11 % respektive 6 % svarade 
Nej eller att de inte visste om not skulle redovisas.   
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5. Hur planerar ni att värderingen till verkligt värde kommer gå till väga? 
Figuren nedan visar det empiriska utfallet tillhörande fråga 5 i enkätundersökningen. 

	  

 

Figur 14. Tillvägagångssätt vid värdering 

I figur 14 presenteras svarsspridningen tillhörande fråga 5 i enkätundersökningen som 
behandlade frågan hur respondenterna planerade att gå tillväga gällande värderingen av 
förvaltningsfastigheternas verkliga värde. Flest svar, i form av 36 % föll på Kombinerad 
metod medan Intern och Extern metod kom på en andraplats med 29 % vardera. 7 % av 
respondenterna svarade att de inte visste hur värderingen planerades gå till väga. 

 

6. Vilken värderingsmetod planerar ni att tillämpa vid värdering till verkligt värde? 
Figuren nedan visar det empiriska utfallet tillhörande fråga 6 i enkätundersökningen. 

	  

 

Figur 15. Värderingsmetod 

Figur 15 visar fördelningen av svar tillhörande fråga 6 där frågan ställdes vilken 
värderingsmetod bolagen planerade att tillämpa vid värderingen till verkligt värde. 40 % 
svarade att de planerade att tillämpa kassaflödesmodellen medan 14 % respektive 33 % 
svarade ortsprismetoden eller en kombinerad metod. 12 % av respondenterna svarade att de 
inte visste vilken metod som skulle tillämpas medan 1 % av de svarande beskrev att en annan 
metod planerades att tillämpas vid värderingen. 
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7. Enligt rekommendationerna i K3 får upplysningar om bolagets förvaltningsfastigheter och 
dess verkliga värde lämnas i aggregerad form, det vill säga i sammanslagen form. Planerar ni 
att göra detta? 
Figuren nedan visar det empiriska utfallet tillhörande fråga 7 i enkätundersökningen. 

	  

 

Figur 16. Upplysning i aggregerad form 

Ovanstående figur (figur 16) visar svarsuppdelningen gällande fråga nummer 7 som behandlar 
huruvida bolagen planerade att redovisa informationen kring förvaltningsfastigheterna och 
dess verkliga värde i aggregerad form. Flertalet av respondenterna (70 %) svarade att de 
planerade att redovisa informationen i aggregerad form medan 8 % svarade Nej och 22 % 
svarade att de inte hade något svar på frågan.  

 

8. Planerar ni att lämna ytterligare upplysningar kring verkligt värde utöver de som föreskrivs 
enligt rekommendationerna i K3? 
Figuren nedan visar det empiriska utfallet tillhörande fråga 8 i enkätundersökningen. 

	  

 

Figur 17. Frivilliga upplysningar 

Figur 17 illustrerar uppdelningen av svar rörande om respondenterna hade för avsikt att lämna 
ytterligare information än vad som föreskrevs av rekommendationerna inom K3-regelverket. 
75 % av de svarande svarade att de inte planerade att göra detta medan 6 % svarade att de 
planerade att lämna ytterligare upplysningar. 19 % svarade att de inte besatt något vetskap i 
frågan. 
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4.2.2 Enkätundersökning – Resultat uppdelat utefter storlek 
Nedan presenteras det empiriska utfallet från enkätundersökningen där svarsspridningen är 
uppdelad i tre separata grupper som baseras utefter bolagens storlek i form av 
balansomslutning. Uppdelningen är uppdelad på sådant sätt att de bolag med störst 
balansomslutning har färgen blå, de mellersta har färgen röd och de minsta har färgen grön. 

Figuren nedan visar det empiriska utfallet tillhörande fråga 1 i enkätundersökningen uppdelat 
i tre storleksgrupper som baseras på respektive bolags balansomslutning. 

	  

Figur 18. Tillämpning av K3 (K3 - storleksuppdelad) 

Figur 18 illustrerar svarsfördelningen uppdelad i storleksklasser tillhörande fråga 1 i 
enkätundersökningen. Majoriteten av respondenterna svarade Ja på frågan om de planerade att 
tillämpa K3-regelverket. Andelen Ja-svar ligger inom 89-95 % för samtliga storleksklasser. 
Gällande de respondenter som svarade Nej på frågan ligger andelen mellan 5-11 % inom 
samtliga storleksgrupper. 0 % svarade att de inte besatt vetskap huruvida de planerade att 
tillämpa K3 som regelverk  
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Figuren nedan visar det empiriska utfallet tillhörande fråga 3 i enkätundersökningen uppdelat 
i tre storleksgrupper som baseras på respektive bolags balansomslutning. 

	  

Figur 19. Värdering till verkligt värde (K3 - storleksuppdelad) 

I ovanstående figur (figur 19) redovisas svarsfördelningen gällande fråga 3 i 
enkätundersökningen. Gällande de respondenter som svarade Ja på frågan visade 
undersökningen på att 69 % av bolagen tillhörande stor och mellan planerade att värdera 
förvaltningsfastigheterna till verkligt värde. Motsvarande gällande de bolag som tillhörde 
gruppen minst uppgick i 35 %. Även i svarsalternativen Nej svarade bolagen som tillhörde 
gruppen stor och mellan likartat i form av 25 % vardera. 65 % av de mindre bolagen svarade 
Nej på frågan. Vet ej svarade 6 % av de bolag inom storleksklassen stor och mellan medan 0 
% av de mindre bolagen 

 

Figuren nedan visar det empiriska utfallet tillhörande fråga 4 i enkätundersökningen uppdelat 
i tre storleksgrupper som baseras på respektive bolags balansomslutning. 

	  

Figur 20. Not-upplysning verkligt värde (K3 - storleksuppdelad) 
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Figur 20 visar fördelningen av svaren tillhörande fråga 4 och är uppdelat utefter 
storleksgrupper. Gällande svarsalternativen ett svarade 94 % av de stora bolagen, 88 % av 
mellanbolagen och 76 % av de mindre bolagen Ja på frågan huruvida de planerade att 
redovisa upplysning i form av not gällande verkligt värde på förvaltningsfastigheterna. 6 % av 
de stora, 0 % av mellanbolagen och 24 % av de mindre bolagen svarade Nej på frågan. 
Gällande svarsalternativ tre svarade 13 % av mellanbolagen Vet ej på detta medan 0 % 
svarade  

 

Figuren nedan visar det empiriska utfallet tillhörande fråga 5 i enkätundersökningen uppdelat 
i tre storleksgrupper som baseras på respektive bolags balansomslutning. 

	  

Figur 21. Intern eller extern värdering (K3 - storleksuppdelad)  

Figuren ovan redogör kring de storleksrelaterade skillnaderna från det empiriska utfallet som 
är relaterad till enkätfråga 5 i undersökningen. Utfallet visade sig på sådant sätt att det interna 
tillvägagångssättet varierade mellan 19-25 %, 25-35 % för extern värdering och 31-41 % för 
kombinerad värdering mellan samtliga storleksgrupper. Gällande svarsalternativet Vet ej 
visade utfallet på att 13 % av de mellanstora, 19 % av de minsta och 0 % av de största bolagen 
ännu inte var färdiga med valprocessen.	  
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Figuren nedan visar det empiriska utfallet tillhörande fråga 6 i enkätundersökningen uppdelat 
i tre storleksgrupper som baseras på respektive bolags balansomslutning. 

	  

Figur 22. Värderingsmetod (K3 - storleksuppdelad)	  

Figur 22 illustrerar fördelningen av det empiriska utfallet som är relaterat till fråga nummer 6 
i enkätundersökningen. Respondenterna svarade att 25-47 % inom samtliga storleksgrupper 
planerade att enbart tillämpa kassaflödesmetoden vid beräkningen av 
förvaltningsfastigheternas verkliga värde. Fördelningen gällande ortsprismetoden visade på att 
12 % av de mellanstora bolagen planerade att tillämpa denna metod medan motsvarande del 
hos de minsta bolagen uppgick till 6 %. Svarspridningen gällande kombinerad metod uppgick 
i 29-35 % medan 18-25 % svarade att de inte hade vetskap kring värderingsmetoden vid 
tillfället av enkäten. 

Figuren nedan visar det empiriska utfallet tillhörande fråga 7 i enkätundersökningen uppdelat 
i tre storleksgrupper som baseras på respektive bolags balansomslutning. 

	  

Figur 23. Upplysning i aggregerad form (K3 - storleksuppdelad) 
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Figur 23 visar fördelningen av svar relaterad till fråga 7 i enkätundersökningen. 77-81 % av 
respondenterna svarade att de hade för avsikt att redovisa upplysningar kring 
förvaltningsfastigheterna och verkligt värde i aggregerad form medan 12 % av respektive 
större och mindre bolag svarade Nej på frågan. 12-19 % svarade att de inte hade vetskap kring 
detta.	  

	  

Figuren nedan visar det empiriska utfallet tillhörande fråga 8 i enkätundersökningen uppdelat 
i tre storleksgrupper som baseras på respektive bolags balansomslutning. 

	  

Figur 24. Frivilliga upplysningar (K3 - storleksuppdelad) 

Figur 24 illustrerar resultatet för enkätfråga 8 uppdelat utefter bolagens storlek och visade på 
att 12 % respektive 6 % av de större och mellanstora bolagen hade för avsikt att lämna 
ytterligare upplysningar än vad som efterfrågades av rekommendationerna. Av samtliga 
grupper svarade 69-88 % svarade Nej på frågan. 6 % av de större bolagen svarade att de inte 
hade vetskap kring detta medan motsvarande uppgick till 25 % respektive 12 % av de 
mellanstora och minsta bolagen.  
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4.3 Komparativ empiri - IFRS och K3 
Nedan presenteras det empiriska utfallet baserad på arbetets dokumentstudie och 
enkätundersökning med uppdelning utefter respektive regelverk som tillämpas av 
fastighetsbolagen. 

 

Intern eller extern värdering? 
Figuren nedan visar en komparativ jämförelsen mellan IFRS-bolagen och K3-bolagen 
gällande valet av tillvägagångssätt vid värderingen till verkligt värde. 

 

 

Figur 25. Intern eller extern värdering (komparativ) 

Figur 25 illustreras det empiriska utfallet uppdelat efter tillämpat regelverk. och visar på att 
majoriteten i respektive regelverk, det vill säga 59 % respektive 35 % tillämpar eller planerar 
att tillämpa kombinerad värderingsmetod. 
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Val av värderingsmetod 
Figuren nedan visar en komparativ jämförelsen mellan IFRS-bolagen och K3-bolagen 
gällande valet av metod vid värderingen till verkligt värde. 

 

 

Figur 26. Val av värderingsmetod (komparativ) 

Figur 26 visar de likheter och olikheter som framgick av det empiriska utfallet som 
behandlade val av metod. Studien visade på att majoriteten av IFRS-bolagen, i form av 76 % 
valde att tillämpa en kombinerad metod medan resterande 24 % valde att tillämpa en renodlad 
kassaflödesmetod vid värdering av förvaltningsfastigheternas verkliga värde. Utfallet av 
enkätundersökningen visade på att K3-företagen planerade till 33 % att tillämpa kombinerad 
metod, 14 % s respektive 40 % svarade ortsprismetoden och kassaflödesmetoden. Resterande 
svar från K3-bolagen fördelades på sådant sätt att 12 % beskrev att de inte visste medan 1 % 
avsåg att tillämpa en annan form av värderingsmetod. 
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Redovisning av frivilliga upplysningar 
Figuren nedan visar en komparativ jämförelsen mellan IFRS-bolagen och K3-bolagen 
gällande valet av tillvägagångssätt vid värderingen till verkligt värde. 

 

Figur 27. Frivilliga upplysningar (komparativ) 

 

I figur 27 redovisas de likheter och olikheter mellan svarsspridningen relaterade till det 
empiriska utfallet kring huruvida IFRS-bolagen redovisar frivilliga upplysningar de facto 
kring verkligt värde samt huruvida K3-bolagen planerar att göra detta. Utfallet visade på att 
94 % av de noterade fastighetsbolagen som tillämpade IFRS valde att redovisa upplysningar 
utöver vad som efterfrågade i rekommendationerna och 6 % gjorde således inte detta. 
Gällande K3-bolagen svarade 75 % att de inte planerade att lämna ytterligare upplysningar, 6 
% svarade att de planerade att göra detta medan 19 % av respondenterna svarade att de vid 
undersökningens utförande inte besatt vetskap kring detta. 
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5 Analys 
I detta kapitel analyseras det empiriska utfall som framgått av dokumentstudien och 
enkätundersökningen mot vedertagna teorier och tidigare forskning inom ämnesområdet. 
Kapitlet avslutas med en bortfallsanalys där potentiella bakomliggande faktorer analyseras 
och således ämnar förklara det uppstådda bortfall som uppstått i samband med den 
webbaserade enkätundersökningen som tillämpats i studien. 

5.1 Storleksbaserade skillnader inom IFRS 
Utifrån undersökningen som genomförts mellan de storleksuppdelade börslistorna gällande 
förekomsten av olikheter kring framtagning och redovisande av förvaltningsfastigheternas 
verkliga värde inom respektive regelverk visade studien att det förekom relativt små olikheter 
hur de undersökta noterade fastighetsbolagen valde att arbeta fram och redovisa denna 
information och upplysningar kring förvaltningsfastigheternas verkliga värde. Resultatet 
gällande huruvida det förekommer skillnader beträffande tillämpningen av extern eller intern 
värderingsman med fokus på bolagens storlek, i form av uppdelning som baserades på vilken 
börslista bolagen i fråga var listade på vid tillfället av undersökningen visade att det 
kombinerade tillvägagångssättet med både intern och extern värdering var vanligast 
förekommande mellan de båda storleksgrupperna där uppdelningen visade på att 83 % av 
bolagen listade på Mid Cap tillämpade detta tillvägagångssätt medan motsvarande andel på 
Large Cap uppgick till 80 %. Skillnaderna uppenbarade sig på sådant sätt att Mid Cap-
bolagen tillämpade en renodlad extern värdering till 17 % medan motsvarande andel hos 
Large Cap-bolagen uppgick till 0 %. En renodlad intern värdering uppgick till 0 % hos Mid 
Cap-bolagen medan motsvarande andel uppgick till 20 % hos de bolag som var listade på 
Large Cap. Dessa skillnader i resultatet kan dock inte härledas till någon tidigare forskning 
inom området med storlek som förklaringsvariabel. 

Beträffande val av värderingsmetod vid värdering av förvaltningsfastigheternas verkliga värde 
visade resultatet att det inte förekom några omfattande skillnader mellan grupperna. En 
mindre skillnad visade dock att en större andel av de bolag som är listade på Mid Cap valde 
att tillämpa en renodlad kassaflödesmetod vid värderingen. Detta kan tänkas ha sin förklaring 
utefter Lorentzons (2011) teori som menar på att kassaflödesmetoden är enklare att tillämpa 
då den kräver mindre omfattande underlag. Detta resulterar således i kostnadsmässiga fördelar 
och kan följaktligen anses som en förklaring varför mindre omfattande bolag tendera att välja 
en renodlad kassaflödesmetod i större utsträckning än större mer kapitalstarka bolag. En 
annan potentiell förklaring till utfallet kan grunda sig i benägenheten att vilja manipulera 
värdet på fastigheterna. Detta då Laux och Leuz (2009) beskriver att värdering till verkligt 
värde tenderar att öppna upp för potentiell manipulering av värdet i fråga samt att Sireger och 
Utama (2008) menar på att mindre bolag tenderar att vara mer benägna att manipulera den 
finansiella informationen. Detta kan ytterligare styrkas med Rydéns (2004) teori som menar 
på att kassaflödesmetoden ger ett ökat utrymme för manipulation av den finansiella 
informationen. Detta kan således anses vara en potentiell förklaring till varför en större andel 
bolag på Mid Cap väljer att tillämpa en renodlad kassaflödesmetod. Resultatet gällande 
förekomsten av storleksbaserade skillnader rent bolagsmässigt och bolagens benägenhet att 
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redovisa tilläggsupplysningar utöver vad som efterfrågas av rekommendationerna visade 
resultatet på att en större andel av Large Cap-bolagen valde att redovisa ytterligare 
upplysningar än vad som efterfrågades. En förklaring till skillnaden mellan börslistorna kan 
knytas till Singhvi och Desais (1971) uttalande som visar på att det förekommer ett positivt 
samband mellan bolags storlek och benägenheten att redovisa upplysningar kring finansiell 
information. 

 

5.2 Storleksbaserade skillnader inom K3 
Resultatet gällande tillvägagångssättet vid värderingen, där grupperna är uppdelade utefter 
bolagens balansomslutning påvisade en relativt marginella skillnad mellan de olika 
storleksbaserade grupperna. Dessa marginella skillnader kunde inte härledas till att förklaras 
genom tidigare forskning gällande storleksrelaterade faktorer.  

Studiens resultat rörande huruvida bolagen planerar att tillämpa olika värderingsmetoder vid 
värderingen till verkligt värde visade på att det till största del förekom likheter mellan de olika 
grupperna. Dock kan det även utläsas vissa skillnader mellan renodlad tillämpning av 
kassaflödesmetoden och ortsprismetoden mellan de olika storleksgrupperna. Dessa skillnader 
kan dock inte skildras och förklaras då spridningen i fråga inte är linjär i relation till 
storleksklasserna. 

Gällande resultatet huruvida bolagen har för avsikt att redovisa upplysningarna kring 
förvaltningsfastigheterna och verkligt värde i aggregerad form visade resultatet av studien på 
att de samtliga storleksklasserna svarar likartat med en obetydlig spridning, vilket följaktligen 
inte kan förklaras genom tidigare forskning kring storlek som förklaringsvariabel. 

Resultatet av studien rörande huruvida de mellanstora och stora K3-bolagen hade för avsikt 
att redovisa upplysningar kring verkligt värde som översteg vad som efterfrågades av 
regelverket visade på att en större andel inom de två större grupperna hade för avsikt att 
redovisa ytterligare upplysningar kring verkligt värde jämfört med den minsta 
storleksgruppen, där ingen hade för avsikt att göra detta. Detta utfall överensstämmer med  
Singhvi och Desai (1971), Buzby (1975) samt Lang och Lundholm (1993) som menar på att 
det förekommer ett positivt samband mellan ett bolags storlek och deras benägenhet att 
redovisa upplysningar i samband med offentliggörande av finansiella rapporter. Lang och 
Lundholm (1993) beskriver att en potentiell förklaring till det kan grunda sig i att större bolag 
ofta tenderar att enklare och således billigare kunna arbeta fram relevant information 
gentemot mindre bolag. 
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5.3 Regelbaserade skillnader – noterade och onoterade 
fastighetsbolag 
Resultatet som berörde vilka skillnader som förekom mellan de olika regelverken gällande 
huruvida K3-företagen planerade att gå till väga samt hur IFRS-bolagen gick till väga de facto 
gällande valet av tillvägagångssätt vid värdering till verkligt värde visade på att en större 
andel inom IFRS använde sig utav kombinerad eller renodlad extern värdering gentemot K3-
bolagen. Viktigt är återigen att poängtera att K3-bolagen ännu inte hade tillämpat detta i 
praktiken vid studiens gång utan att svaret enbart var av hypotetisk karaktär.  En potentiell 
regelbaserad förklaringsvariabel till skillnaden att i någon mån anlita en extern värderare kan 
förklaras genom att det i IFRS-regelverket skriftligen framgår en uppmuntran att anlita extern 
oberoende värderingsman (IAS 40 p.32). Detta kan potentiellt förklara utfallet där IFRS-
bolagen valt att tillämpa kombinerad, där extern värdering ingår eller en renodlad extern 
värdering i större utsträckning. Detta då motsvarande uppmuntran inte återfinns i K3-
regelverket. Vilket således kan tänkas framträda genom det empiriska utfallet där K3-bolagen 
i markant större utsträckning valt att tillämpa en renodlad intern värdering. Tillämpandet av 
just en kombinerad värdering kan potentiellt även förklaras genom en benägenhet hos IFRS-
bolagen att vinkla den redovisade informationen utefter eget intresse, då förändringen av 
förvaltningsfastigheternas verkliga värde påverkar balans och resultaträkningen hos de bolag 
som tillämpar IFRS som regelverk, vilket inte är fallet för de som tillämpar K3. Att de 
fastighetsbolagen som tillämpar IFRS potentiellt skulle ha en benägenhet att vilja manipulera 
sitt verkliga värde kan styrkas genom Nordlunds (2008) studie kring fastighetsbolag som 
tillämpar IFRS som visade på en förekomst av spridning i värderingen med +-10 % gentemot 
det rådande marknadsvärdet, vilket Nordlund (2008) även förklarar som ett potentiellt resultat 
av manipulation. Det framgick av den empiriska undersökningen av årsredovisningarna att 
flertalet IFRS-bolag enbart valde att externvärdera en viss del av det totala 
fastighetsbeståndet. Detta kan följaktligen rent teoretiskt betyda att IFRS-bolagen genom att 
tillämpa en kombinerad värderingsmetod således både kan uppfylla de externa 
påtryckningarna i form av en extern värdering och följaktligen ”kvalitetssäkra” värderingen 
på en del av beståndet medan de genom den interna värderingen även möjliggör en vinkling 
av värdet på resterande fastighetsbestånd och således själva kan påverka utfallet i balans och 
resultat. Detta kan följaktligen förklara varför andelen kombinerad värdering är större samt att 
den renodlade interna värderingen är mindre gentemot K3-bolagen. Med detta menas att 
bolagen inom respektive regelverk båda kan vara benägna manipulera sin värdering men att 
IFRS-bolagen potentiellt utnyttjar informationsasymmetrin (Akerlof, 1970) genom 
internvärdering och följaktligen mörkar den interna värderingens innebörd genom att 
externvärdera fastighetsbeståndet bitvis och således även uppfylla de externa kraven och 
granskning av tredje part. 

Av resultatet tillhörande figur 26 kan det utläsas att en dubbelt så stor andel av IFRS-bolagen 
väljer att tillämpa en kombinerad värderingsmetod gentemot K3-bolagen. En möjlig 
förklaring till utfallet kan grunda sig i de regelbaserade skillnader som framgår mellan 
respektive regelverk. Gällande verkligt värde inom IFRS framgår det en uppmuntring som 
beskriver att det är lämpligt att tillämpa flera värderingstekniker om tillgången i fråga är av 
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kassagenererande karaktär samt att det verkliga värdet således förväntas återspegla inkomster 
från löpande hyresavtal och andra marknadsbaserade faktorer (IFRS 13 p.63; IAS 40). Någon 
liknande uppmaning framgår inte av K3-regelverket, utan detta beskriver enbart att 
värderingen i första hand skall utgå från ortsprismetoden. Detta kan följaktligen anses vara en 
bakomliggande faktor varför andelen IFRS-bolag som tillämpade en kombinerad metod 
visade sig markant större gentemot i det empiriska utfallet och följaktligen även förklara K3-
bolagens märkbara svarsspridning.  

I det empiriska utfallet som illustrerar vilka skillnader som förekommer mellan de olika 
regelverken gällande huruvida K3-företagen planerar att gå till väga samt hur IFRS-bolagen 
går till väga de facto gällande valet att redovisa mer utförliga upplysningar än vad som 
efterfrågas av de undersökta rekommendationerna visade utfallet på en markant skillnad 
mellan bolagen inom respektive regelverk. 94 % av de bolag som tillämpar IFRS valde i deras 
finansiella rapporter att redovisa mer utförliga upplysningar än vad som efterfrågades av 
regelverket medan motsvarande del relaterat till K3-bolagen uppgick till 6 %. Denna till synes 
markanta skillnad kan potentiellt förklaras genom regelbaserade skillnader i form av att IFRS 
totalt sett efterfrågar fler och mer ingående upplysningar kring förvaltningsfastigheternas 
verkliga värde jämfört med K3-regelverket, vilket således kan antas resultera till att IFRS-
bolagen vid processen kring verkligt värde får fram ytterligare uppgifter jämfört med K3-
bolagen och följaktligen väljer att redovisa sådana i form av frivillig upplysning (BFNAR 
2012:1; IFRS 13; IAS 40). 

 

5.4 Övriga skillnader – noterade och onoterade 
fastighetsbolag 
I figur 25 visade resultatet vilka skillnader som förekommer mellan de olika regelverken 
gällande huruvida K3-bolagen planerar att gå till väga samt hur IFRS-bolagen går till väga de 
facto gällande valet av tillvägagångssätt vid värdering till verkligt värde. Resultatet visade på 
att andelen kombinerad och extern värdering var markant större hos IFRS-bolagen än 
motsvarade del inom K3-företagen. Detta kan antas ha sin förklaring i att IFRS-bolagen är 
noterade medan K3-bolagen inte är noterade, vilket således kan kopplas ihop med Bancell och 
Mittoo (2008) som menar på att noterade bolag är utsatta för större påtryckningar från extern 
granskning. Detta kan följaktligen medföra att de noterade bolagen känner större press att 
säkerställa kvalitén utåt sett på värderingen genom extern eller kombinerad värdering. Det kan 
styrkas genom Healy och Palepu (2001) som beskriver att externa intressenter och analytiker 
har en ökad medvetenhet kring informationsasymmetri och följaktligen efterfrågar 
informationsförmedlare i form av tredje part till stor utsträckning för att säkerställa kvalitén 
på informationen. Som tidigare nämndes beskriver Laux och Leuz (2009) att värdering till 
verkligt värde tenderar att öppna upp för potentiell manipulering av värdet i fråga samt att 
Sireger och Utama (2008) menar på att mindre och även onoterade bolag tenderar att vara mer 
benägna att manipulera finansiell information. Detta skulle följaktligen också kunna vara en 
potentiell förklaring till att de onoterade bolagen i betydligt större utsträckning valde att 
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tillämpa en intern värdering för att således möjliggöra en enklare vinkling av värderingen och 
informationen kring detta.  

Gällande valet att redovisa mer utförliga upplysningar än vad som efterfrågas av de 
undersökta rekommendationerna visade resultatet på en markant skillnad mellan bolagen 
inom respektive regelverk. 94 % av de bolag som tillämpade IFRS valde i deras finansiella 
rapporter att redovisa mer utförliga upplysningar än vad som efterfrågades av 
rekommendationerna medan motsvarande del relaterat till K3-bolagen uppgick till 6 %. En 
potentiell förklaring till resultatet kan grunda sig utefter Healy och Palepus (1993, 1995) teori 
som beskriver att offentliggörande av frivilliga upplysningar kan kopplas samman med 
huruvida bolaget i fråga anser att revisionen och redovisningen kring det tillämpade 
regelverket fungerar. Med detta menar författarna att om bolaget i fråga anser att detta är väl 
fungerande tenderar bolaget att ha en ökad benägenhet att redovisa upplysningar av frivillig 
sort. Utfallet kan således potentiellt förklaras genom en tidsmässig aspekt och antas att IFRS-
bolagen, vilka har tillämpat regelverket under flertalet år följaktligen finner regelverket som 
väl fungerade vilket medför att dessa får en ökad benägenhet att redovisa upplysningar 
frivilligt. Då K3-regelverket inte tillämpats till fullo vid undersökningens period kan detta 
betyda att de berörda bolagen i fråga ännu inte har anpassat sig vid regelverket och 
följaktligen finner detta som ej fullständigt välfungerande, vilket i samband med Healy och 
Palepus (1993, 1995) teori resulterar till en mindre benägenhet att redovisa frivilliga 
upplysningar, vilket även kan utläsas av det empiriska utfallet. En ytterligare förklaring i 
denna skillnad kan grunda sig i Bancell och Mittoo (2008) som menar på att noterade bolag i 
större utsträckning är utsatta för extern granskning gentemot icke noterade bolag, samt med 
Singhvi och Desai (1971) som beskriver att det förekommer ett positivt samband mellan både 
storlek och huruvida bolaget är noterat gällande benägenhet att redovisa frivilliga 
upplysningar. 

 

5.5 Mimetisk isomorfism – likheter mellan noterade och 
onoterade fastighetsbolag 
Studiens utfall gällande vilka likheter som förekom mellan de olika regelverken gällande 
huruvida K3-bolagen planerade att gå till väga samt hur IFRS-bolagen gått till väga de facto 
gällande valet av tillvägagångssätt vid värdering till verkligt värde visade på att majoriteten 
inom respektive regelverk valde kombinerad metod. Viktigt är återigen att poängtera är att 
K3-bolagen ännu inte hade tillämpat detta i praktiken vid studiens gång utan att svaret enbart 
är av hypotetisk karaktär. En potentiell förklaring till resultatet kan tänkas ha en tidsmässig 
förklaring och således knytas till den institutionella teorin och den mimetiska isomorfismen, 
vilket innebär att organisationer i vissa fall tenderar att kopiera och efterlikna andra 
organisationers beteende och agerandemönster för att förbättra sin egen verksamhet (Deegan 
och Unerman, 2005). Detta kan således potentiellt förklara homogeniteten gällande valet av 
kombinerad metod mellan regelverken på ett sådant sätt att K3-bolagen hypotetiskt valde att 
efterlikna IFRS-bolagen då de tillämpat och redovisat verkligt värde sedan införande 2005 
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och således kan bedömas vara en bra källa att utgå från vid de olika valen som kretsar kring 
framtagande och redovisning av verkligt värde.  

Beträffande studiens resultat som kretsar kring huruvida K3-bolagen planerar att gå till väga 
samt hur IFRS-bolagen går till väga de facto gällande valet av värderingsmetod vid värdering 
till verkligt värde visade det resultatet att inget av de bolag som tillämpar IFRS och en liten 
del K3-bolagen väljer att tillämpa en renodlad ortsprismetod vid värderingen av 
förvaltningsfastigheternas verkliga värde. En potentiell förklaring på detta utfall kan härledas 
till Bengtssons (2009) och Perssons (2008) uttalande där de båda menar på att det 
förekommer problem kring tillämpning av ortsprismetoden då metoden i fråga efterfrågar en 
rad olika variabler som kan vara krävande och problematiska att ta fram på ett tillförlitligt och 
fungerande vis. Detta kan således vara en bakomliggande faktor till den låga andelen 
tillämpare av denna renodlade metod mellan de båda regelverken.  

Detta kan potentiellt kopplas ihop och förklaras med den institutionella teorin och den 
mimetiska isomorfismen (Deegan och Unerman, 2005). Med detta menas att K3-bolagen helt 
enkelt besitter vetskap om IFRS-bolagens val att inte tillämpa ortsprismetoden, vilket i 
samband med den tidsmässiga aspekten att IFRS-bolagen tillämpat verkligt värde under en 
längre tid följaktligen resulterat till en kopiering i beteende och således ligger bakom den låga 
andelen tillämpare av ortsprismetoden hos K3-bolagen. 

 

5.6 Bortfallsanalys 
Utskick av enkäter gjordes till totalt 241 Svenska fastighetsbolag som uppfyllde minst 2 av 
kraven för att räknas som stora bolag enligt ÅRL och således rekommenderas att tillämpa K3 
som regelverk. Av totalt 241 utskick mottogs 89 svar. Bland dessa 89 svar visade sig 6 
stycken inte gå att utnyttja då dessa svar inte var korrekt ifyllda vilken resulterade till att de 
inte gick att använda i studien. Utefter en korrigering där de ej användbara svaren sållades 
bort återstod således 83, vilket motsvarade 34 % av en korrigerade populationen. Bortfallet i 
enkäterna slutade på 158, vilket motsvarar 65 % av den korrigerade populationen. Den höga 
andelen bortfall som enkätundersökningen medförde stämmer väl överens med vad som 
beskrivs i metodkapitlet där det redogörs kring Bryman och Bell (2013) som beskriver att 
enkätundersökningar just tenderar att medföra ett stort antal bortfall. Vidare diskuterar även 
författarna huruvida resultatet, trots ett stort bortfall kan anses ge en korrekt 
helhetsbeskrivning för hela målpopulationen och således kan anses som generaliserbar. 

För att maximera svarsfrekvensen kontaktades samtliga bolag per telefon där majoriteten av 
samtalen riktades mot ekonomiansvarig person på bolaget. Detta för att få en personlig 
kontakt och medgivande från varje berörd person och således bolag samt få korrekta 
kontaktuppgifter för att enkäten skulle komma till rätt person. Utöver detta beskrev det i 
enkäten att bolagets namn skulle vara anonymt vid presentation i studien. Dock ombads varje 
bolag att lämna namn för att möjliggöra undersökning på en storleksspecifik nivå. 
Påminnelsemail skickades ut i två omgångar i ett ytterligare försök att öka svarsfrekvensen, i 
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enlighet men vad Saunders (2013) beskriver. Dessa påminnelsemail visade sig resultera i en 
viss ökning i svarsfrekvensen. 

För att skänka en förklaring till den relativt stora andelen bortfall upprättades en analys där 
samtliga svarande bolag undersöktes utefter storlek. Detta resulterade vidare inte i någon 
variabel som kan anses skänka förklaring till bortfallet. Samma undersökning genomfördes 
för bortfallsgruppen, vilket i likhet med undersökningen av svarsgruppen heller inte visade på 
existensen av gemensamma nämnare. 

Andra potentiella faktorer som funnits i åtanke vid analyseringen av bortfallsgruppen kretsar 
kring faktorn om okunskap. Dahmström (2005) beskriver okunskap som en potentiell variabel 
som kan tänkas förklara bortfall. Då beslutsprocessen kring K3 vid undersökningens 
genomförande fortfarande inte var fulländad hos flertalet bolag kan detta följaktligen vara en 
möjlig förklaring till bortfallet. Med detta menas att beslut ännu inte hade fattats kring 
frågorna hos flertalet bolag vilket således resulterade till valet att inte delta i undersökningen. 
En annan möjlig faktor som funnits i åtanke vid bortfallsanalysen kretsar kring anonymitet. 
Då studien efterfrågade bolagsnamn i undersökningen kan detta möjligen ha resulterat till att 
vissa bolag valt att inte delta i form av anonymitetsskäl. Detta trots att det framgick att något 
bolagsnamn inte skulle presenteras i studien. 

Tabellen nedan redovisar använda svar och bortfall i relation till målpopulation och 
korrigerad population. 

Målpopulation 648 	  	  
Korrigerad 
population 241 	  	  
	  	  

 
	  	  

Antal svar 89 37% av korrigerad population 
Ej användbara svar -6 	  	  
Summa använda 
svar 83 

34% av korrigerad 
population 

	  	  
	  

	  	  
Korrigerad 
population 241 	  	  
	  	  

 
	  	  

Antal svar -89   
Antal bortfall 152 63% av korrigerad population 
	  	  

	  
	  	  

Ej användbara svar +6 	  	  

Summa bortfall 158 
65% av korrigerad 
population 

Tabell 2. Använda svar och bortfall 
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I tabell 2 presenteras de erhållna svaren till följd av de webbaserade enkätutskicken som 
skickades till de fastighetsbolag som uppfyllde minst två av tre kriterier för stora bolag enligt 
ÅRL och således rekommenderas att tillämpa K3 som regelverk. Svarsperioden sträckte sig 
mellan 7/5 2014 – 14/5 2014. I tabellen kan det utläsas att det inkom 89 stycken svar från de 
tillfrågade bolagen, vilket motsvara en svarsfrekvens på 37 % med hänsyn till den korrigerade 
populationen. De utskickade frågorna tillhörande webbenkäten återfinns att läsa i Bilaga 1. 

 

5.7 Förfinad A Priori-modell 
Nedan presenteras den bearbetade A Priori-modellen utefter vilka förklaringsvariabler som 
enligt analysen har en påverkande faktor på redovisningen av förvaltningsfastigheternas 
verkliga värde. De blå boxarna motsvarar de förklaringsvariabler som identifierades mellan 
tidigare forskning och det empiriska utfallet. Den gröna boxen motsvarar en ytterligare 
förklaringsvariabel som potentiellt kan förklara det empiriska utfallet, vilket identifierades 
under studiens analys. Den gula boxen representerar övriga faktorer som kan tänkas förklara 
det empiriska utfallet men som inte har undersökts i denna studie. 

	  

Figur 28. Förfinad A Priori-modell 

Figur 28 visar på de faktorer som framgått som påverkande i fastighetsbolagens redovisning 
av verkligt värde.  

Resultat från tidigare forskning har visat på att storlek, asymmetrisk information, skillnader i 
regelverk och mimetisk isomorfism kan härledas vara påverkande variabler beträffande 
bolagens redovisningsval (se ursprunglig A Priori-modell). Med utgångspunkt från denna 
studie kan påverkan från dessa förklaringsvariabler, vilka i ovanstående modell är av färgen 
blå potentiellt sett antas besitta en inverkande förmåga på utfallet.  

Då analysen till viss del inte påvisade entydiga förklaringar utan visade på att förklaringarna 
tenderade att ha sin grund i flera olika faktorer kan det även anses som troligt att ytterligare 
faktorer än de som undersökts i denna studie kan tänkas vara påverkande, vilka ryms under 
variabeln övrigt i gul färg. En sådan variabel som identifierats under studiens gång berör 
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huruvida bolagen ifråga är noterade eller onoterade på börsen, vilken i modellen ovan är av 
grön färg. Denna förklaringsvariabel har bland annat undersökts av Bancell och Mittoo (2008) 
som beskriver att noterade bolag i större utsträckning är utsatta för externa påtryckningar. 
Singhv och Desai (1971) har även de undersökt notering som förklaringsvariabel där de 
menar på att det förekommer ett positivt samband mellan huruvida bolaget är noterad och 
dess benägenhet att redovisa frivilliga upplysningar. Underlag från dessa tidigare studier har 
således även visat sig vara potentiella förklaringar på denna studies utfall. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

68 

6 Slutsats 
Detta kapitel ämnar knyta ihop studiens syfte och forskningsfrågor med det analysmässiga 
utfallet i föregående kapitel samt lämna en redogörelse för de bidrag inom ämnesområdet 
som studien medfört. Vidare avslutas kapitlet med att redovisa potentiella förslag på vidare 
byggande forskning inom området. 

 

6.1 Studiens slutsats 
 
6.1.1 Vilka likheter och olikheter är det mellan hur noterade fastighetsbolag 
redovisar information kring verkligt värde (de facto) och hur onoterade 
fastighetsbolag planerar att redovisa information kring verkligt värde samt hur 
redovisningen kring verkligt värde förhåller sig till rekommendationerna inom 
respektive regelverk (de jure)? 
 
Beträffande den första frågan ämnade denna att komparativt undersöka huruvida de noterade 
fastighetsbolagen, vilka tillämpade IFRS som regelverk valde att redovisa informationen 
kring förvaltningsfastigheternas verkliga värde (de facto) i relation till hur de onoterade 
fastighetsbolagen, vilka tillämpade K3 som regelverk valde att redovisa informationen kring 
förvaltningsfastigheternas verkliga värde samt hur redovisningen i fråga förhåller sig till 
rekommendationerna som framgår av respektive regelverk (de jure). Viktigt är återigen att 
poängtera att studien undersökt hur IFRS-bolagen gått till väga de facto medan utfallet kring 
K3-bolagen är av hypotetisk karaktär då dessa inte tillämpat regelverket till fullo vid studiens 
genomförande. Resultatet kring vilka likheter och olikheter som förekommer mellan noterade 
och onoterade fastighetsbolag visade på en förekomst av både likheter och olikheter gällande 
huruvida bolagen valde att tillämpa intern eller extern värdering, val av värderingsmetod och 
redovisning av frivilliga upplysningar. Gällande samtliga likheter och olikheter visar studien 
på att dessa inte kan förklaras entydigt utan istället kan förklaras genom en rad olika 
förklaringsvariabler som kan anses vara bidragande faktorer till utfallet. Studien identifierade 
dessa olika förklaringsvariabler i form av en förfinad A Priori-modell (figur 28) där 
variablerna som kan relateras till denna forskningsfråga kretsar kring rådande skillnader i 
respektive regelverk, informationsasymmetri, mimetisk isomorfism samt huruvida bolagen är 
noterade eller onoterade. Gällande förklaringsvariabeln som behandlar skillnader i regelverk 
kan en sådan skillnad uppenbara sig genom huruvida K3-bolagen valde att tillämpa intern 
värdering i större utsträckning än IFRS-bolagen. Detta utfall kan potentiellt förklaras genom 
att det inom IFRS föreskrivs en uppmuntran att till någon mån anlita en extern värderingsman 
medan motsvarande inte framgår av K3 (BFNAR 2012:1; IFRS 13; IAS 40). Vidare kan 
skillnader mellan regelverken även antas påverka redovisningen på ett sådant sätt att IFRS-
bolagen har en större benägenhet att manipulera sin finansiella information och således 
utnyttja informationsasymmetrin mellan redovisare och mottagare (Akerlof, 1970) då 
förvaltningsfastigheternas verkliga värde påverkar dessa bolag både gällande balans- och 
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resultaträkning (IFRS 13; IAS 40), medan motsvarande påverkan för K3-bolagen inte 
förekommer, vilket således är en viktig skillnad att ha i åtanke gällande skillnader kring 
redovisandet av verkligt värde.  Utfallet gällande IFRS-bolagens potentiella benägenhet att 
manipulera kan följaktligen styrkas genom Nordlunds (2008) studie där utfallet visade på en 
eventuell manipuleringsbenägenhet gällande förvaltningsfastigheternas verkliga värde. Viktigt 
är även att poängtera att detta enbart är en potentiell förklaring på utfallet och att studien 
visade på att flertalet variabler kan tänkas påverka utfallet både enskilt och i kombination.  
 
Beträffande den institutionella teorin och den mimetiska isomorfismen (Deegan och 
Unerman, 2005) visade studien på att denna förklaringsvariabel potentiellt kan förklara 
flertalet av de likheter som förekommit mellan noterade och onoterade bolag i deras 
redovisning av förvaltningsfastigheternas verkliga värde. Dessa likheter kan potentiellt 
förklaras genom att K3-bolagen valt att efterlikna IFRS-bolagens redovisning gällande 
verkligt värde då dessa tillämpat värderingen i fråga under flertalet år medan värderingen vid 
studiens genomförande ännu inte hade tillämpats till fullo av K3-bolagen. 
 
Beträffande förklaringsvariabeln som redogör kring huruvida bolagen är noterade eller inte 
kan denna vara en av de potentiella förklaringarna på den stora skillnaden i utfallet kring 
huruvida bolagen valde att redovisa frivilliga upplysningar. Utfallet visade på att noterade 
bolag i markant större utsträckning valde att redovisa frivilliga upplysningar kring verkligt 
värde jämfört med de onoterade bolagen. Här visade studien på att en potentiell förklaring kan 
härledas till att noterade bolag är utsatta för större externa påtryckningar gentemot onoterade 
bolag samt att dessa även tenderar att ha en större benägenhet att redovisa frivilliga 
upplysningar (Singhvi och Desai, 1971; Bancell och Mittoo, 2008). Resultatet visade således 
att IFRS-bolagen har en större benägenhet att redovisa information som överstiger vad som 
efterfrågas av regelverket gentemot K3-bolagen. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att den första forskningsfrågan besvaras på sådant sätt att 
studien visat på en förekomst av flertalet likheter och olikheter mellan noterade och onoterade 
fastighetsbolag i valen kring redovisningen av verkligt värde men att dessa potentiellt kan 
förklaras genom flera olika förklaringsvariabler som kan relateras till tidigare forskning, både 
enskilt och i samband med varandra. Gällande hur redovisningen förhåller sig till 
rekommendationerna och regelverken visade studien en tydlig skillnad att IFRS-bolagen har 
en större benägenhet att redovisa information som överstiger vad som efterfrågas av 
regelverket gentemot K3-bolagen. 
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6.1.2 Vilka storleksrelaterade skillnader förekommer det mellan 
fastighetsbolagen som tillämpar samma regelverk i redovisningen av verkligt 
värde? 
 
Forskningsfråga nummer två ämnar förklara huruvida det förekommer storleksrelaterade 
skillnader inom respektive regelverk vid redovisningen kring verkligt värde. Studiens resultat 
visade på att förekomsten av storleksrelaterade skillnader inom båda regelverken var 
begränsade medan likheterna visade sig vara relativt påfallande. 
 
En skillnad som identifierades visade bland annat på att IFRS-bolagen till viss mån uppvisade 
storleksbaserade skillnader kring huruvida de valde värderingsmetod vid värdering till 
verkligt värde. Analysen visade på två potentiella förklaringar till detta utfall, vilket kan 
hänföras till manipulationsbenägenhet (Laux och Leuz, 2009) och kostnadseffektivitet för 
mindre bolag (Lorentzon, 2011). Beträffande storleksbaserade olikheter bland K3-bolagen 
visade studien på att en förekomst av skillnad gällande valet av att redovisa ytterligare 
upplysningar än vad som efterfrågades av rekommendationerna. Studien visade på att de 
större bolagen inom K3 tenderade att planera att redovisa mer utförliga upplysningar än de 
mindre bolagen inom samma regelverk. Slutsatsen av detta utfall grundar sig att ju större 
bolagen i fråga är desto större är dess benägenhet att redovisa frivilliga upplysningar, vilket 
även styrks av bland annat Lang och Lundholm (1993); Singhvi och Desai (1971) och Buzby 
(1975) som menar på att det förekommer ett positivt samband mellan bolagens storlek och 
dess benägenhet att lämna tilläggsupplysningar. Sammanfattningsvis kan resultatet hänförligt 
till fråga två beskrivas i form av att det förekom relativt begränsade skillnader relaterade till 
bolagens storlek inom respektive regelverk. Studien visade även på att skillnaderna inom 
respektive regelverk var markant mindre än de skillnader som förekom mellan regelverken. 
 

6.2 Studiens bidrag 
För att förtydliga studiens olika bidrag har valet blivit att dela upp dessa utefter teoretiskt och 
praktiskt bidrag, där det teoretiska bidraget ämnar fungera som en utveckling av den 
befintliga teorin medan det praktiska bidraget ämnar förklara hur studien kan tillämpas som 
ett verktyg i beslutsprocessen kring förvaltningsfastigheternas verkliga värde. 

• Beträffande studiens teoretiska bidrag har denna möjliggjort en djupare förståelse 
kring fenomenet verkligt värde och olika förklaringsvariabler som kan tänkas beskriva 
utfall relaterat till detta. Vidare har även studien bekräfta utfallet av flertalet tidigare 
forskningsresultat inom ämnesområdet och således styrkt dessa studiers reliabilitet. 
Studien är även den första av sitt slag att komparativt studera de likheter och olikheter 
som förekommer mellan noterade och onoterade fastighetsbolag och således skapat en 
grund inför forskning inom området. 
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• Gällande studiens praktiska bidrag kretsar denna kring att studien resulterat i ett 
potentiellt verktyg för såväl IFRS-bolag och K3-bolag i beslutsprocessen kring 
huruvida redovisningen går till väga beträffande verkligt värde. Framförallt kan 
resultatet vara av stor relevans för K3-bolagen då dessa vid studiens genomförande 
fortfarande var i planeringsfasen och således kan använda sig av studien för att se 
generella drag, möjligheter och teorier samt få en branschöverblickande kännedom 
som de själva kan ha i åtanke vid valet av utformandet kring redovisningen av 
förvaltningsfastigheterna och dess verkliga värde. Vidare kan tänkas att IFRS-bolagen 
kan dra nytta av den branschmässiga sammanställningen både inom regelverket och 
mellan regelverken i processen att skapa en överblickande förståelse kring 
konkurrerande bolag och deras tillvägagångssätt vid värderingen. Beträffande externa 
intressenter kan studien bidra med en sammanställning och överblickande förståelse 
kring verkligt värde och dess påverkande variabler, vilket kan ligga till grund som ett 
verktyg i beslutsprocessen kring potentiella investeringar. 

 

6.3 Metodreflektion 
Beträffande valet av att metod förstudien har denna till största del varit väl fungerande. Det 
kvantitativa tillvägagångssättet både gällande enkätundersökningen och dokumentstudien 
visade sig vara ett fördelaktigt val vid insamlandet av relevant data inför empirin och den 
fortsatta deduktionen i studien. Viktigt är dock att belysa att det empiriska utfallet som är 
relaterat till K3-bolagen enbart bygger på hypotetisk uppfattning vid tillfället. Med detta 
menas att eftersom bolagen i fråga ännu inte hade tillämpat K3-regelverket till fullo vid 
studiens genomförande kan detta ha medfört att svaren enbart förklarar en ögonblicksbild 
över den pågående processen. Detta kan medföra att det faktiska utfallet kan komma att skilja 
sig, vilket således kan tänkas påverka studiens generaliserbarhet samt även dess reliabilitet. 
Gällande studien kring IFRS-bolagen baseras denna på verkliga utfall (de facto) i form av 
redovisning i finansiella rapporter, vilket således medför att generaliserbarheten och 
reliabilitet kring denna del av studien kan anses vara hög. Slutligen kan även belysas att 
studiens utfall och resultat samstämt väl med tidigare liknande forskning, vilket följaktligen 
stärker studiens tillförlitlighet samt även styrker tidigare forsknings reliabilitet. 

	  

6.4 Förslag till fortsatt forskning 
Under studiens gång har de uppkommit olika tankar kring huruvida forskningen kan utvecklas 
eller omstruktureras mot andra vinklar inom det berörda tillämpningsområdet. En av de tankar 
som vuxit fram kretsar kring att studera huruvida de olika besluten gällande redovisning av 
verkligt värde påverkar externa intressenter i praktiken på ett mer djupgående plan. Ett annat 
potentiellt förslag till att vidare studera fenomenen kring redovisning av 
förvaltningsfastigheternas verkliga värde kan tänkas beröra huruvida K3-bolagen de facto 
valde att arbeta fram och redovisa verkligt värde. Detta då den här studien kretsar till 
hypotetiska utfall som baseras på huruvida K3-bolagen vid tiden av studiens utförande ligger 
till i planeringsprocessen kring förvaltningsfastigheternas värdering. Vidare har även tanken 
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uppstått att undersökta K3-bolagens benägenhet att manipulera sitt verkliga värde i praktiken i 
form av att genomföra en påbyggnadsstudie av Nordlunds (2008) studie där författaren 
undersökte spridningen i IFRS-bolagens redovisade verkliga värde gentemot faktiska 
försäljningspriser. En intressant faktor att studera vidare på kretsar kring huruvida det 
förekommer geografiska skillnader kring bolagens val av att redovisa 
förvaltningsfastigheternas verkliga värde. Med detta menas om det förekommer skillnader i 
redovisningen beroende på vart bolaget och dess förvaltningsfastigheter befinner sig rent 
geografiskt. 
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Bilagor 
Bilaga 1. Enkätfrågor  

1) Kommer ni tillämpa K3-regelverket? (Om ja gå vidare till fråga 3. Om Nej eller Vet ej 
gå vidare till fråga 2 och förbise sedan resten av frågorna). Ja, Nej, Vet ej. 
 

2) Om Nej, vilket regelverk planerar ni att tillämpa? 
 

3) Planerar ni att värdera era förvaltningsfastigheter till verkligt värde? Ja, Nej, Vet ej. 
 

4) Planerar ni att redovisa upplysningar i form av not kring detta? Ja, Nej, Vet ej. 
 

5) Hur planerar ni att värderingen kommer gå till väga? Intern, Extern, Kombinerad, 
Vet ej 

 

6) Vilken värderingsmetod planerar ni att tillämpa vid värdering till verkligt värde? (Om 
svaret är Annan metod, ange den planerade metoden nedan). Kassaflödesmodellen, 
Ortsprismetoden, Kombinerad, Vet ej, Annan metod. 
 

7) Enligt rekommendationerna får upplysningarna om bolagets förvaltningsfastigheter 
och dess verkliga värde lämnas i aggregerad form om så önskas, det vill säga i 
sammanslagen form. Planerar ni att göra detta? Ja, Nej, Vet ej. 

 

 
8) Planerar ni att lämna ytterligare upplysningar kring verkligt värde utöver de som 

föreskrivs enligt rekommendationerna i K3? (om Ja, beskriv nedan). Ja, Nej, Vet ej. 
 

 

 

 

 
	  

	  



	  
	  

80 

Bilaga 2. Företagsbeskriving och empiriskt utfall – IFRS 

Kungsleden AB 

Dokumentstudie – redovisade upplysningar 

• (IAS40 75a) Tillämpar bolaget verkligt värde: 
JA, de tillämpar verkligt värde 
 

• (IAS 40 75e) Tillämpas intern eller extern värdering av förvaltningsfastigheterna: 
Värdering till verkligt värde sker genom intern löpande värdering på samtliga 
fastigheter inom bolaget. För att kvalitetssäkra den interna värderingen utförs även en 
extern värdering på 50-70% av det totala fastighetsbeståndets värde. 
 

• (IFRS 13 91a) Vilken metod har använts vid värderingen till verkligt värde: 
Vid värderingen tillämpas en kombinerad metod i form av ortsprismetoden och en 
kassaflödesanalys med en kalkylperiod på 5 år. 

• Lämnas ytterliga och mer utförliga upplysningar utöver vad som föreskrivs i 
ovanstående rekommendationer? 
Nej, det redovisas inga ytterligare upplysningar i relation till ovanstående 
rekommendationer. 

	  

Wallenstam AB 

Dokumentstudie – redovisade upplysningar 

• (IAS40 75a) Tillämpar bolaget verkligt värde: 
JA, de tillämpar verkligt värde 
 

• (IAS 40 75e) Tillämpas intern eller extern värdering av förvaltningsfastigheterna: 
Bolaget genomför en intern värdering av samtliga förvaltningsfastigheter i beståndet 
på årlig basis. Den interna värderingen analyseras och godkänns sedan av styrelsen.  
 
 

• (IFRS 13 91a) Vilken metod har använts vid värderingen till verkligt värde: 
Bolaget baserar värderingen utefter en kassaflödesberäkning med tillägg för det 
rådande läget på marknaden. Någon tidsperiod för kassaflödesberäkningen framgår ej 
av rapporten. 
 

• Lämnas ytterliga och mer utförliga upplysningar utöver vad som föreskrivs i 
ovanstående rekommendationer? 
Nej, det redovisas inga ytterligare upplysningar i relation till ovanstående 
rekommendationer. 
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Castellum AB 

Dokumentstudie – redovisade upplysningar 

• (IAS40 75a) Tillämpar bolaget verkligt värde: 
JA, de tillämpar verkligt värde 
 
 

• (IAS 40 75e) Tillämpas intern eller extern värdering av förvaltningsfastigheterna: 
Bolaget använder sig utav en intern värdering gällande verkligt värde på 
förvaltningsfastigheterna. Denna värdering sker på årsbasis. För att säkerställa kvalitén 
av den interna värderingen utförs även en extern värdering av 52% av 
förvaltningsfastigheterna årligen. 
 

• (IFRS 13 91a) Vilken metod har använts vid värderingen till verkligt värde:  
Bolaget baserar värderingen utefter en kombination av en tioårig kassaflödesmodell 
och ortsprismetoden. 
 

• Lämnas ytterliga och mer utförliga upplysningar utöver vad som föreskrivs i 
ovanstående rekommendationer? 
Ytterligare information lämnas i form av namngivelse på det bolag som utfört den 
externa värderingen av förvaltningsfastigheterna. 

 

Hufvudstaden AB 

Dokumentstudie – redovisade upplysningar 
• (IAS40 75a) Tillämpar bolaget verkligt värde: 

JA, de tillämpar verkligt värde 
 

• (IAS 40 75e) Tillämpas intern eller extern värdering av förvaltningsfastigheterna: 
För att fastställa verkligt värde på bolagets förvaltningsfastigheter tillämpas en intern 
värdering årligen på hela beståndet. För att säkerställa kvalitén av den interna 
värderingsmetoden anlitas även tre stycken externa värderare för att värdera 35% av 
de internt värderade förvaltningsfastigheterna. 
 
 

• (IFRS 13 91a) Vilken metod har använts vid värderingen till verkligt värde: 
Metoden som används vid värdering till verkligt värde baseras på en kombination av 
ortsprismetoden och en femårig kassaflödesanalys. 
 

• Lämnas ytterliga och mer utförliga upplysningar utöver vad som föreskrivs i 
ovanstående rekommendationer? 
Ytterligare information lämnas i form av namngivelse på de tre olika bolag som utfört 
den externa värderingen av förvaltningsfastigheterna. 
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Atrium Ljungberg AB 

Dokumentstudie – redovisade upplysningar 

• (IAS40 75a) Tillämpar bolaget verkligt värde: 
JA, de tillämpar verkligt värde 
 

• (IAS 40 75e) Tillämpas intern eller extern värdering av förvaltningsfastigheterna: 
Fastighetsbeståndet värderas i huvudsak utefter en intern värdering. För att säkerställa 
att den interna värderingen är rättvisande anlitas även oberoende extern värderingsman 
som värderar 45% av det totala beståndet. 
 

• (IFRS 13 91a) Vilken metod har använts vid värderingen till verkligt värde: 
Bolaget tillämpar en kombinerad värderingsmetod i form av ortsprismetoden och en 
kassaflödesanalys. Kalkylperioden uppgår till 5-10 år beroende av den rådande 
kontraktsituationen för respektive fastighet. 
 

• Lämnas ytterliga och mer utförliga upplysningar utöver vad som föreskrivs i 
ovanstående rekommendationer? 
Ytterligare information lämnas i form av namngivelse på de två olika bolag som utfört 
den externa värderingen av förvaltningsfastigheterna. 

 

Klövern AB 

Dokumentstudie – redovisade upplysningar 
• (IAS40 75a) Tillämpar bolaget verkligt värde: 

JA, de tillämpar verkligt värde 
 

• (IAS 40 75e) Tillämpas intern eller extern värdering av förvaltningsfastigheterna: 
Varje kvartal utförs total värdering av samtliga förvaltningsfastigheter. 70-80% av 
värderingen sköts intern medan resterande 20-30% utförs av extern värderingsman. 
Under en tolvmånadersperiod värderas samtliga fastigheter externt minst en gång och 
internt tre gånger. 
 

• (IFRS 13 91a) Vilken metod har använts vid värderingen till verkligt värde: 
Värdering sker utefter ortsprismetoden och en kassaflödesmodell med en kalkylperiod 
som baseras utefter varje fastighets situation, vilken vanligen sträcker sig mellan 5-10 
år. 
 

• Lämnas ytterliga och mer utförliga upplysningar utöver vad som föreskrivs i 
ovanstående rekommendationer? 
Ytterligare information lämnas i form av namngivelse på de två olika bolag som utfört 
den externa värderingen av förvaltningsfastigheterna. 
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Fabege AB 

Dokumentstudie – redovisade upplysningar 

• (IAS40 75a) Tillämpar bolaget verkligt värde: 
JA, de tillämpar verkligt värde 
 

• (IAS 40 75e) Tillämpas intern eller extern värdering av förvaltningsfastigheterna: 
Samtliga fastigheter värderas minst en gång per år av extern värderingsman. Varje 
kvartal görs även en intern värdering av delar av beståndet samt en översiktlig 
bedömning av beståndet i helhet. 
 

• (IFRS 13 91a) Vilken metod har använts vid värderingen till verkligt värde: 
Värdering av förvaltningsfastigheter sker genom en kassaflödesmodell med en 
kalkylperiod mellan 5-10 år. 
 

• Lämnas ytterliga och mer utförliga upplysningar utöver vad som föreskrivs i 
ovanstående rekommendationer? 
Ytterligare information lämnas i form av namngivelse på det bolag som utfört den 
externa värderingen av förvaltningsfastigheterna. 
 

Wihlborgs AB 

Dokumentstudie – redovisade upplysningar 

• (IAS40 75a) Tillämpar bolaget verkligt värde: 
JA, de tillämpar verkligt värde 
 

• (IAS 40 75e) Tillämpas intern eller extern värdering av förvaltningsfastigheterna: 
Det totala beståndet av förvaltningsfastigheterna värderas internt inför varje 
kvartalsrapport. Utöver detta sker en extern värdering för hela bestånden inför 
räkenskapsårets slut. 
 
 

• (IFRS 13 91a) Vilken metod har använts vid värderingen till verkligt värde: 
Värderingen till verkligt värde sker genom en kombination av ortsprismetoden och en 
femårig kassaflödesmodell. 
 

• Lämnas ytterliga och mer utförliga upplysningar utöver vad som föreskrivs i 
ovanstående rekommendationer? 
Ytterligare information lämnas i form av namngivelse på de två olika bolag som utfört 
den externa värderingen av förvaltningsfastigheterna. 
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Diös AB 

Dokumentstudie – redovisade upplysningar 

• (IAS40 75a) Tillämpar bolaget verkligt värde: 
JA, de tillämpar verkligt värde 
 

• (IAS 40 75e) Tillämpas intern eller extern värdering av förvaltningsfastigheterna: 
Ett urval om 25% av bolagets 100 värdemässigt största fastigheter externvärderas 
varje kvartal. Resterande 75% av de 100 största fastigheterna internvärderas vid varje 
kvartal. Övrigt fastighetsbestånd inom bolaget internvärderas med hänsyn förändringar 
i respektive fastighet. Vid en större förändring av en fastighet sker en internvärdering 
med bistånd av extern värderare. 
 

• (IFRS 13 91a) Vilken metod har använts vid värderingen till verkligt värde: 
De har som huvudmetod använt sig av en femårig kassaflödesberäkning men även 
kompletterat med data som härstammar från det rådande marknadsläget.  
 

• Lämnas ytterliga och mer utförliga upplysningar utöver vad som föreskrivs i 
ovanstående rekommendationer? 
Ytterligare information lämnas i form av namngivelse på det bolag som utfört den 
externa värderingen av förvaltningsfastigheterna. 

	  

AB Sagax 

Dokumentstudie – redovisade upplysningar 

• (IAS40 75a) Tillämpar bolaget verkligt värde: 
JA, de tillämpar verkligt värde 
 

• (IAS 40 75e) Tillämpas intern eller extern värdering av förvaltningsfastigheterna: 
Värderingen till verkligt värde sker kvartalsvis genom extern och oberoende 
värderingsman på samtliga förvaltningsfastigheter. 
 

• (IFRS 13 91a) Vilken metod har använts vid värderingen till verkligt värde: 
Som huvudmetod vid beräkningen används en kombination av ortsprismetoden och en 
nuvärdesberäkning med en kalkylperiod på 5-20 år. 
 

• Lämnas ytterliga och mer utförliga upplysningar utöver vad som föreskrivs i 
ovanstående rekommendationer? 
Ja, de lämnar ytterligare uppgifter om extern värderingsbolag i form av företagsnamn 
samt att de är auktoriserade inom yrkesgruppen. 
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FastPartner AB 

Dokumentstudie – redovisade upplysningar 

• (IAS40 75a) Tillämpar bolaget verkligt värde: 
JA, de tillämpar verkligt värde 
 

• (IAS 40 75e) Tillämpas intern eller extern värdering av förvaltningsfastigheterna: 
Bolaget värderar externt det totala fastighetsbeståndet kvartalsvis. 
 

• (IFRS 13 91a) Vilken metod har använts vid värderingen till verkligt värde: 
Den metod som tillämpas vid värderingen är en kassaflödesmetod. Kalkylperioden 
uppgår normalt till 10 år. 
 

• Lämnas ytterliga och mer utförliga upplysningar utöver vad som föreskrivs i 
ovanstående rekommendationer? 
Ytterligare information lämnas i form av namngivelse på de två institut som utfört den 
externa värderingen av förvaltningsfastigheterna. 
 

Corem Property Group AB 

Dokumentstudie – redovisade upplysningar 

• (IAS40 75a) Tillämpar bolaget verkligt värde: 
JA, de tillämpar verkligt värde 
 

• (IAS 40 75e) Tillämpas intern eller extern värdering av förvaltningsfastigheterna: 
Samtliga förvaltingsfastigheter värderas intern kvartalsvis med kontinuerlig 
inhämtning av marknadsinformation från externa värderingsinstitut som underlag för 
den interna värderingen. På årsbasis värderas cirka 25% av de totala beståndet av 
förvaltningsfastigheter av extern värderingsman. 
 
 

• (IFRS 13 91a) Vilken metod har använts vid värderingen till verkligt värde: 
Som värderingsmetod används huvudsakligen en kassaflödesmetod med en 
kalkylperiod på 10-20 år med hänsyn till marknadssituationen och således 
ortsprismetoden. 
 

• Lämnas ytterliga och mer utförliga upplysningar utöver vad som föreskrivs i 
ovanstående rekommendationer? 
Ytterligare information lämnas i form av namngivelse på de sex olika bolag som utfört 
den externa värderingen av förvaltningsfastigheterna. 
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Platzer AB 

Dokumentstudie – redovisade upplysningar 

• (IAS40 75a) Tillämpar bolaget verkligt värde: 
JA, de tillämpar verkligt värde 
 

• (IAS 40 75e) Tillämpas intern eller extern värdering av förvaltningsfastigheterna: 
Bolaget genomför löpande intern fastighetsvärdering på förvaltningsfastigheter i 
beståndet. Dessa värderingar korrigeras inför varje kvartalsrapport. En gång per år 
kvalitetssäkras den interna värderingen genom en extern värdering på ett urval av 
fastighetsbeståndet. 
 

• (IFRS 13 91a) Vilken metod har använts vid värderingen till verkligt värde: 
Samtlig värdering av fastigheterna baseras på en kassaflödesanalys med en 
kalkylperiod på 10 år. 
 

• Lämnas ytterliga och mer utförliga upplysningar utöver vad som föreskrivs i 
ovanstående rekommendationer? 
Ytterligare information lämnas i form av namngivelse på det bolag som utfört den 
externa värderingen av förvaltningsfastigheterna. 
 

Catena AB  

Dokumentstudie – redovisade upplysningar 

• (IAS40 75a) Tillämpar bolaget verkligt värde: 
JA, de tillämpar verkligt värde 
 

• (IAS 40 75e) Tillämpas intern eller extern värdering av förvaltningsfastigheterna: 
Fastighetsbeståndet värderas till fullo av oberoende extern värderingsman i samband 
med årsbokslutet. Fastigheterna omvärderas inför varje kvartalsrapport utefter en 
intern värdering där relevant marknadsdata inhämtas extern. 
 

• (IFRS 13 91a) Vilken metod har använts vid värderingen till verkligt värde: 
Bolaget använder sig utav en kombinerad värderingsmetod i form av ortsprismetoden 
och en kassaflödesanalys. Någon kalkylperiod framgick dock inte av rapporten. 
 

• Lämnas ytterliga och mer utförliga upplysningar utöver vad som föreskrivs i 
ovanstående rekommendationer? 
Ytterligare information lämnas i form av namngivelse på det bolag som utfört den 
externa värderingen av förvaltningsfastigheterna. 
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Heba fastighets AB 

Dokumentstudie – redovisade upplysningar 

• (IAS40 75a) Tillämpar bolaget verkligt värde: 
JA, de tillämpar verkligt värde 
 

• (IAS 40 75e) Tillämpas intern eller extern värdering av förvaltningsfastigheterna: 
Oberoende externa värderare anlitas för att värdera 1/3 av fastighetsbeståndet inför 
varje kvartalbokslut medan resterande 2/3 värderas internt. Hela beståndet genomgår 
en extern värdering inför vid årsbokslutet. Detta innebär att det totala 
fastighetsbeståndet genomgår en extern värdering två gånger per räkenskapsår. 
 

• (IFRS 13 91a) Vilken metod har använts vid värderingen till verkligt värde: 
De har som huvudmetod använt sig av en femårig kassaflödesberäkning men även 
kompletterat med data som härstammar från det rådande marknadsläget, i form av 
ortsprismetoden. 
 

• Lämnas ytterliga och mer utförliga upplysningar utöver vad som föreskrivs i 
ovanstående rekommendationer? 
Ytterligare information lämnas i form av namngivelse på det bolag som utfört den 
externa värderingen av förvaltningsfastigheterna. 

 

Balder AB 

Dokumentstudie – redovisade upplysningar 

• (IAS40 75a) Tillämpar bolaget verkligt värde: 
JA, de tillämpar verkligt värde 
 

• (IAS 40 75e) Tillämpas intern eller extern värdering av förvaltningsfastigheterna: 
Värdering till verkligt värde sker genom intern värdering på samtliga fastigheter inom 
bolaget inför varje kvartalsrapport. För att kvalitetssäkra den interna värderingen 
utförs även en extern värdering löpande under året. 
 

• (IFRS 13 91a) Vilken metod har använts vid värderingen till verkligt värde: 
Vid värderingen tillämpas en kombinerad metod i form av ortsprismetoden och en 
kassaflödesanalys med en kalkylperiod på 10 år. 
 

• Lämnas ytterliga och mer utförliga upplysningar utöver vad som föreskrivs i 
ovanstående rekommendationer? 
Ytterligare information lämnas i form av namngivelse på det bolag som utfört den 
externa värderingen av förvaltningsfastigheterna. 
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Victoria Park AB 

Dokumentstudie – redovisade upplysningar 

• (IAS40 75a) Tillämpar bolaget verkligt värde: 
JA, de tillämpar verkligt värde 
 

• (IAS 40 75e) Tillämpas intern eller extern värdering av förvaltningsfastigheterna: 
Värdering till verkligt värde sker genom intern värdering på samtliga fastigheter inom 
bolaget inför varje kvartalsrapport. För att kvalitetssäkra den interna värderingen 
utförs även en extern värdering en gång per år. 
 

• (IFRS 13 91a) Vilken metod har använts vid värderingen till verkligt värde: 
Vid värderingen tillämpas enbart en kassaflödesanalys med en kalkylperiod på 5-20 
år. 
 

• Lämnas ytterliga och mer utförliga upplysningar utöver vad som föreskrivs i 
ovanstående rekommendationer? 
Ytterligare information lämnas i form av namngivelse på de 3 bolag som utfört den 
externa värderingen av förvaltningsfastigheterna samt redogör att dessa är 
auktoriserade.  

	  


