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Sammanfattning   
Studiens syfte är att undersöka hur allmännyttiga fastighetsbolag som verkar på marknader 
med rådande efterfrågeunderskott väljer att värdera och redovisa informationen om och kring 
förvaltningsfastigheternas verkliga värde (de facto) efter införandet av K3-regelverket. Vidare 
ämnar studien undersökta hur redovisningen av det verkliga värdet står i relation till vad som 
efterfrågas inom regelverket K3 (de jure), samt undersöka vilka skillnader relaterade till 
storlek, metodval och ägardirektiv som förekommer kring redovisningen av 
förvaltningsfastigheternas verkliga värde. Ytterligare ämnar studien även undersöka 
förekomsten av värderingsdifferenser gällande de allmännyttiga förvaltningsfastigheternas 
värdering i enlighet med verkligt värde gentemot Lantmäteriets uppgifter om marknadsvärdet 
inom respektive kommun. Samt huruvida differensen kan förklaras via faktorerna 
värderingsmetod, ägardirektiv eller bolagens storlek. 
 
Studien har genomförts genom en kvantitativ metod utefter en deduktiv forskningsansats. 
De data som undersökts har insamlats genom en dokumentstudie av årsredovisningar, 
marknadsdata från Lantmäteriet samt sammanställd data av avkastningskrav för berörda 
bolag från Boverket. Resultatet av dokumentstudien har sedan analytiskt granskats mot 
vedertagna teorier och tidigare forskning. 
 
Studiens resultat visade att avkastningskraven mellan bolagen omfattades av en spridning 
mellan 0 % till 6,5 % där majoriteten av bolagen omfattades av ett avkastningskrav på 0 %.  
Gällande storleken på bolagen varierade denna kraftigt på mellan 193 564’ och 1 192 243’. 
Vad beträffar metodval och tillvägagångssätt vid estimeringen av 
förvaltningsfastigheternas verkliga värde visade resultatet att kassaflödesmetoden och den 
interna värderingen var de mest tillämpade metoderna. Studien visade att det inte förelåg 
något tydligt samband mellan bolagens storlek eller ägardirektiv gentemot valet av 
värderingsmetodik. Vidare visade studien att hälften av de undersökta bolagen redovisade 
information som understeg vad regelverket efterfrågade. Gällande sambandet mellan 
ägardirektiv, storlek och värderingsmetod i förhållande till omfattningen av upplysningar 
identifierades inga direkta samband. Avslutningsvis visade studiens resultat på förekomsten 
av en värderingsdifferens mellan bolagens redovisade verkliga värde gentemot 
Lantmäteriets uppgifter om marknadsvärdet på mellan -54,5 % och +230,7 %. Vidare 
kunde ingen korrelation mellan bolagens avkastningskrav, storlek eller värderingsmetod 
påvisas gentemot värderingsdifferenserna.  
 
Under studien har frågeställningar uppkommit kring utvecklande av forskningsområdet. En av 
dessa kretsar kring likheter och olikheter mellan den grupp av bolag som undersökts i denna 
studie med privata bolag med samma marknadsmässiga grundförutsättningar. Vidare har även 
tankar uppstått om samma empiriska resultat skulle uppstå gällande allmännyttiga 
bostadsbolag och dess värdering samt redovisning kring det verkliga värdet, med andra 
marknadsförutsättningar, i form av balans eller efterfrågeöverskott. Ett annat förslag kretsar 
kring att studera de bolag som omfattades av denna studie och tillhörande revisionsrapporter. 
Detta då ett tydligt resultat identifierades gällande såväl värderingsdifferens som brist på 
redovisning av upplysningar gentemot regelverket. Det kan därför vara av intresse att 
undersöka om och hur revisorerna har uppmärksammat detta. 
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1 Inledning 
I det inledande kapitlet i studien redogörs och presentas en objektiv introduktion kring 
ämnets bakgrund för att sedan mynna ut i en diskussion kring det tillämpade ämnesområdets 
problematik. Problemdiskussionen utmynnar i specificerade forskningsfrågor samt studiens 
syfte och avgränsning, vilka sedan utgör en grundpelare för studien. 

1.1 Bakgrund 
Beträffande bolag och dess metoder vid värderingen av de innehavda tillgångarna i 
redovisningen har dessa varierat över tid. Variationen har huvudsakligen kretsat kring en 
rotation av värdering till anskaffningsvärde och ett marknadsbaserat verkligt värde 
(Bengtsson, 2009). En bakomliggande faktor till detta bedöms vara återkommande finansiella 
krascher, vilket haft stor inverkan på ekonomin. Sornette (2009) menar att det föreligger bevis 
att verkligt värde kan spåras ända tillbaka till 1637. Författaren beskriver att 
värderingsmetoden i fråga har beskyllts vara den bakomliggande faktorn till tulpankraschen i 
Nederländerna under denna tid. Vidare beskrivs kraschen i fråga var ett resultat av att 
branschen ifråga självständigt värderade tulpanerna utefter den egna rikedomen, vilket 
följaktligen resulterade i en orimligt uppåtgående prissättning till dess att bubblan sprack. 
Vidare förekommer dokumentation som visar på att det historiska tillämpandet av en mer 
utbredd marknadsmässig värdering kan sammankopplas med ett beslut av den Amerikanska 
högsta domstolen från 1898. Beslutet i fråga resulterade i en lag som fastställde att reglerade 
branscher var berättigade att få en rättvisande avkastning i förhållande till det rådande 
marknadsläget (Lee, 2008). Evans (2003) beskriver att marknadsmässig värdering även kan 
anses ha bidragit till kraschen på den amerikanska börsen 1929. Som en följd av detta 
återinfördes återigen tillämpningen av en värderingsmetod som baserades utefter tillgångens 
anskaffningsvärde. Evans (2003) menar att skiftet av värderingsmetod baserades utefter att 
tillförlitligheten kunde anses vara större för en värderingsmetod som grundade sig i en faktisk 
transaktion, och inte enbart var ett hypotetiskt värde. Under den senare perioden av 1900-
talets första hälft ökade antalet aktieägare kraftigt runt om i världen. Detta resulterade 
följaktligen i mer omfattande krav på den redovisade informationen av finansiell karaktär, då 
det ansågs påverka investeringsbesluten hos intressenterna. Beträffande såväl jämförbarhet 
och regelverk ansågs det att dessa var bristande, vilket resulterade till att AICPA anlade ett 
forskningsprojekt vars ändamål var att utveckla en mer omfattande och förbättrad 
standardsättning kring redovisning i sin helhet (Evans, 2003). Moonitz (1961) beskriver att 
forskningen i fråga bland annat visade på att marknadsmässig värdering återigen kunde anses 
mer värderelevant än en värdering som grundade sig utefter anskaffningsvärdet på den 
bakomliggande tillgången, vilket ej tar hänsyn till varken inflation eller andra 
marknadsmässiga fluktuationer. 
 
Den 19 juli 2002 fastställde Europaparlamentet att samtliga publika bolag inom EU, från och 
med 2005, skulle upprätta sin redovisning utefter vad som föreskrevs i IFRS och IAS 
(Regeringskansliet, 2004). Till följd av implementeringen av IFRS och således IAS medföljde 
även rekommendationen att bolagens förvaltningsfastigheter skulle värderas utefter det 
marknadsbaserade verkliga värdet. Bengtsson (2006) beskriver att denna implementering 
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resulterat i att de noterade fastighetsbolagens värdering till verkligt värde påverkar deras 
balans och resultaträkning. Detta då det marknadsmässiga värdet bokförs direkt i 
balansräkningen. Bengtsson (2006) menar vidare på att balansräkningen följaktligen går ifrån 
att uppvisa en överblick kring bolagets ställning vid balansdagen till att istället illustrera en 
prognos över bolagets framtida kassaflöden. Författaren beskriver vidare att denna övergång 
från anskaffningsvärde till marknadsvärde resulterar till att redovisningen går mot ett mer 
anglosaxiskt synsätt där fokus riktar in sig mot att återge en rättvisande bild gentemot att 
tidigare inriktat sig mot försiktighet. 
 
År 2004 beslutade Bokföringsnämnden att korrigera den rådande inriktningen på 
normgivningsarbetet. Den nya inriktningen på arbetet innebar förekomsten av fyra separata 
regelverk där uppdelningen gjordes utefter bolagens storlek. Storleksuppdelningen i fråga 
baseras utefter under vilken klassificering bolaget hamnar enligt Bokföringslagens sjätte 
kapitel. De olika storleksklassificeringarna resulterade i att regelverken som uppfördes enligt 
K-projektet kom att benämnas som K1, K2 och K3 samt benämningen K4, vilket ämnar 
hänvisa till IFRS-regelverket. (Drefeldt och Törning, 2013) 
 
För de bolag vars räkenskapsår påbörjas efter 31 december 2013 föreligger en 
rekommendation att samtliga bolag inom landets gränser som omfattas av 1:3 ÅRL förväntas 
upprätta sin redovisning i enlighet med K3-regelverket. Regelverket i fråga har till stor del 
influerats av internationell standardsättning och är en försvenskad vidareutveckling av det 
internationella regelverket IFRS for SME:s. Jansson och Nordlund (2005) beskriver att en 
relevant skillnad mellan K3 och IFRS for SME:s hänförs till förvaltningsfastigheternas 
verkliga värde och dess påverkan på redovisningen. Definitionen av verkligt värde är 
”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” (BFNAR 2012:1, p. 2:20). Jansson och Nordlund (2005) menar 
vidare att avsikten med en marknadsmässig värdering kretsar kring att reflektera de rådande 
villkoren på marknaden vid värderingens upprättande. 
 
De krav som förekommer inom K3-regelverket gällande upplysningsredovisning av värdering 
i enlighet med verkligt värde redogör kring den omfattning som förväntas redovisas om och 
kring förvaltningsfastigheternas verkliga värde. Omfattningen av dessa upplysningar 
innefattas av sex stycken olika punkter vilka får redovisas aggregerat. Dock föreligger det ett 
undantag inom regelverket som redogör att redovisningen av verkligt värde skall förbises om 
värdet i fråga inte anses kunna fastställas på ett tillförlitligt sätt samt om kostnaderna kring 
värderingen överstiger rimligt belopp (KPMG, 2013). Vid värdering av en 
förvaltningsfastighet kan olika metoder tillämpas, antingen var för sig eller genom 
kombination. Enligt huvudregeln skall värderingen i första hand utföras genom 
ortsprismetoden. Denna metod förutsätter att det förekommer tillförlitlig 
bakgrundsinformation och bygger på att värderingen grundar sig utefter det rådande 
marknadspriset för förvaltningsfastigheten där denne är uppförd rent geografiskt (Bengtsson, 
2009). Om huvudregeln inte kan tillämpas kan kassaflödesmetoden antingen användas separat 
eller kombineras med ortsprismetoden för att kompensera bristerna i att tillämpa 
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ortsprismetoden ensamt. Kassaflödesmetoden baseras utefter en uppskattning av de framtida 
kassaflöden som tillgången förväntas generera i form av hyresintäkter eller dylikt. Dessa 
kassaflöden diskonteras sedan med hänsyn till en fastställd kalkylränta (Bengtsson, 2005). 
 
Beträffande förvaltningsfastigheter i Sverige kan dessa i stor utsträckning sammankopplas 
med de allmännyttiga fastighetsbolagen, vilka i dagsläget besitter ett bestånd av cirka en 
tredjedel av de totala förvaltningsfastigheterna knutna till bostäder i landet (SCB, 2013). För 
att få en inblick i de allmännyttiga bostadsbolagens historia kan detta med enkelhet beskrivas 
ha sin grund i början av 1900-talet i det så kallade miljonprogrammet. Vid sekelskiftet 1800-
1900, då socialismen hade ett starkt grepp kring Sverige, fastslogs det att medborgarnas 
tillgång till bostad ansågs som en fundamental social rättighet i samhället. Detta resulterade i 
sin tur till att bostadsfrågan blev en statlig angelägenhet där staten tog ansvar för en stor del 
av den framtida bostadsförsörjningen, vilket blev grunden till dagens allmännytta (Arnstberg, 
2000). Det så kallade miljonprogrammet har en stark sammankoppling till de allmännyttiga 
bostadsbolagen i Sverige. Miljonprogrammet har sin grund i 1960-talets omfattande 
bostadsbrist i landet, till följd av den uppåtgående högkonjunkturen som rådde sedan 
krigsslutet. För att råda bot på denna bostadsbrist beslutade riksdagen under 1960-talet om ett 
mål att bygga minst 100 000 bostäder per år under en tioårsperiod (AB Svenska bostäder 
2005). Under 1980-talet blev det allt mer problematiskt att hyra ut de uppförda bostäderna 
som uppkommit under rekordåren till följd utav utflytt och dylika faktorer. Detta resulterade i 
sin tur till ett ökat efterfrågeunderskott och följaktligen även ett underskott av hyresintäkter. 
Den likvida nedåtgående trenden orsakade emellertid omfattande bekymmer gällande 
underhåll av fastigheterna, vilket än idag kan bedömas vara släpande hos en omfattande del 
av fastighetsbeståndet som uppfördes under rekordåren. Detta kan även bedömas ha en 
inverkan på värderingen av fastigheterna i fråga (Boverket, 2003). 

1.2 Problematisering 
Efter 31:a december 2013 blev ett stort antal bolag inom landet förpliktade eller får 
möjligheten att tillämpa K3-regelverket vid framställandet av redovisningen. Detta betyder 
således att redovisningen skall anpassas efter K-regelverket för de räkenskapsår som påbörjas 
från och med den 1:a januari 2014. Implementeringen av K3-regelverket medför bland annat 
att bolagen förväntas värdera och redovisa förvaltningsfastigheterna utefter det rådande 
verkliga värdet, förutsatt att villkoren för undantag inte anses infrias. Regelverket i fråga är av 
sådan natur att det faller inom ramarna för principbaserade regelverk (Lennartsson, 2012). 
Denna form av regelverk är uppbyggt på ett sådant sätt att rekommendationerna ej kan anses 
som direkt tvingande utan snarare innefattas av vägledning och riktlinjer som förväntas 
resultera i tolkningsutrymme gällande respektive rekommendations omfattning och grad. 
Detta betyder således att principerna kan anses ligga till grund för riktlinjer och mål samt att 
redovisningen i fråga kan bedömas vila på praxis. Detta skiljer sig gentemot regelbaserade 
regelverk där varje enskild regel direkt beskriver de rådande omständigheterna och inte 
lämnar något utrymme för tolkning (Grönlund, Tagesson, Öhman, 2013). 
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Definitionen av verkligt värde enligt K3-regelverket är följande: ”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” (BFNAR 2012:1, p. 2:20). Bengtsson (2009) beskriver att grunden i värdering i 
enlighet med verkligt värde kan liknas med något som på den svenska marknaden kallas 
ortsprismetoden. Metoden i fråga bygger på att värderingen grundar sig utefter det rådande 
marknadspriset för förvaltningsfastigheten där denne är uppförd rent geografiskt, vilket även 
medför att metoden är starkt beroende av tillgänglig information från likartade tidigare 
transaktioner (Pagourtzi, Assimakopoulos, Hatzichristos, French, 2003). Bengtsson (2009) 
belyser att tillgängligheten på sådan information är ytterst vitalt för att värderingen kan 
bedömas som rättvisande och trovärdig. Bengtsson (2008) beskriver att det rent traditionellt är 
vanligt förekommande att fastighetsbolag väljer att redovisa sina förvaltningsfastigheter 
utefter dess anskaffningsvärde. Detta kan således betyda att en fastighet som anskaffades 
långt tillbaka i tiden redovisas ha samma värde i dagens mått, trots påverkan från inflation och 
andra marknadsrelaterade faktorer. Detta betyder följaktligen att relevansen och rättvisandet 
av värdering till anskaffningsvärde kan kritiseras då det kan bedömas resultera i en 
missvisande bild gentemot det faktiska läget. Beträffande värdering i enlighet med verkligt 
värde menar Nordlund (2008) att det figurerar osäkra faktorer kring värderingen. 
Osäkerhetsfaktorerna i fråga sammankopplas till den spridning av beräkningar och 
antaganden som tillämpas vid estimeringen av det verkliga värdet enligt de olika 
värderingsmetoderna. Utifrån ovanstående kritik från respektive författare kan frågan ställas 
huruvida förvaltningsfastigheternas verkliga värde kan bedömas vara relevant för aktieägare 
och potentiella intressenter om informationen om och kring det verkliga värdet inte 
genomlyses av en stor transparens. Detta då en förekomst av transparens kan anses som 
grundläggande för att reducera existensen av de rådande osäkerhetsfaktorerna kring 
processerna runt förvaltningsfastigheternas verkliga värde. 
 
Bristen av transparens kring finansiell information och således även information av verkligt 
värde kan beskrivas utifrån termer av informationsasymmetri. Detta begrepp ämnar förklara 
förekomsten av skillnader beträffande besittandet av information mellan redovisare och 
mottagare av informationen i fråga (Saam, 2007). Sådant gap mellan redovisare och 
mottagare kan innebära att vital information om och kring det redovisande bolaget 
undanhålls, vilket följaktligen kan resultera i avgörande påverkan beträffande exempelvis 
intressenters och bankers beslut gentemot om det förekom en större transparens mellan 
parterna. Sådan form av informationsasymmetri skulle således kunna betyda att redovisningen 
mister sin funktion som trovärdig källa vid beslutsfattande kring investeringar (Saam, 2007). 
Akerlof (1970), vilket betraktas som en pionjär inom ämnet har studerat den rådande 
problematiken kring förekomsten av informationsklyftor. Författaren redogör att dessa former 
av klyftor mellan utgivare och mottagare resulterar i en reducering av effektivitet samt även 
förekomst att marknaderna i fråga slutar att upphöra. Det kan därför vara av stort intresse att 
dessa informationsasymmetrier motarbetas, vilket potentiellt skulle kunna ske genom ökad 
transparens inom redovisningen. Muller, Riedl och Sellhorn (2011) beskriver att införandet av 
IFRS, IAS 40 och följaktligen verkligt värde resulterat i en reducering av 
informationsklyftorna mellan utgivare och mottagare. Forskningen i fråga baseras på en studie 
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kring fastighetsbolag inom Europa, vilka började tillämpa IFRS efter Europaparlamentets 
beslut. Studien visade att det efter införandet av IFRS och IAS 40 hade uppstått en minskning 
mellan gapen som kan relateras till informationsasymmetri (Muller et al., 2011). Utifrån 
ovanstående resonemang väcks därför frågan hur införandet av K3-regelverket och 
följaktligen värdering i enlighet med verkligt värde kan tänkas påverka 
informationsasymmetrin mellan redovisare och intressent i form av transparens relaterat till 
processerna om och kring förvaltningsfastigheternas verkliga värde. 
 
Enligt rekommendationerna i K3 får ett företag lämna upplysningar kring 
förvaltningsfastigheten i aggregerad form. Detta betyder följaktligen att upplysningarna för 
förvaltningsfastigheternas verkliga värde inte behöver redovisas för varje enskild fastighet 
utan istället kan redovisas för de totala tillgångarna av förvaltningsfastigheter (BFNAR 
2012:1, 16:4). Beträffande värdering menar Landsman (2007) att detta förutsätter en 
förekomst av möjlighet till bedömning av den fastställda värderingen. Detta resulterar enligt 
Landsman (2007) att det föreligger en stor relevans i att redovisa transparanta 
tilläggsupplysningar kring värderingen för att möjliggöra en personlig analys hos 
intressenterna. Kan fallet vara att denna form av aggregering av relevant information kan leda 
till förekomsten av information där svårighet föreligger att utföra en korrekt bedömning av 
det rådande läget, samt kan detta således resultera till potentiella missbedömningar inför 
eventuella investeringsbeslut? Tanken växer sig följaktligen starkare kring vikten av de 
bakomliggande processerna om och kring förvaltningsfastigheternas verkliga värde. 
Finansiell information kan bedömas som användbar och relevant om läsaren ifråga finner 
denna som tillförlitlig. Vidare kan sådan information som innefattas inom finansiella 
rapporter bedömas vara tillförlitliga om dessa har en avsaknad av vinklingar och väsentliga 
felaktigheter (Maines och Wahlen, 2006; Nilsson, Nilsson och Sundgren, 2013). Kan detta 
således antyda att redovisning med avsaknad av specificerad information följaktligen anses 
oväsentlig för mottagarna av informationen? Kan detta därför även tänkas skänka starkare 
underlag för relevansen av information kring de bakomliggande processerna angående 
verkligt värde och följaktligen påvisa en stor vikt av att undersöka fenomenet efter införandet 
av K3-regelverket? Bengtsson (2005) menar att det enligt de svenska ramverken för 
externredovisningen förekommer en urskiljning kring olika typer av mottagare kring 
finansiell rapportering. Vidare beskriver författaren att dessa grupper består av myndigheter, 
långivare, kunder, leverantörer, samhället samt existerande och potentiella investerare. Kan 
detta följaktligen betyda att det förekommer differenser kring valet av värderingsmetodik och 
den redovisade informationen kring förvaltningsfastigheternas verkliga värde med syfte att 
uppnå specifika reaktioner hos de olika mottagargrupperna? 
 
I takt med värdering till verkligt värde förekommer även en rad utmaningar gällande 
revisionen av värdet i fråga. Vid förekomst av välfungerande marknader med tillförlitliga 
priser och lättillgänglig information kan revisionen av verkligt värde bedömas vara av relativt 
enkel natur. Det är dock mer eller mindre vanligt förekommande att det verkliga värdet helt 
eller delvis baseras på modeller med data som kan resultera i flertalet differentierade utfall. 
Detta medför en möjlighet att redovisningen ifråga, medvetet eller omedvetet kan vinklas 
eller korrigeras av redovisaren mot önskvärt mål (Griffin, 2011). Detta leder i sin tur till 
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ytterligare svårigheter för revisorn att revidera informationen och följaktligen lämna ett 
utlåtande på informationens trovärdighet och rättvisande (Christensen, Glover och Wood, 
2012). Vidare resulterar även värdering i enlighet med verkligt värde till potentiella 
oförväntade och hastiga värdeförändringar, vilket i sin tur kan resultera till att revisorns 
uttalanden snabbt kan bli inaktuella (Bratten, Gaynor, McDaniel, Montague och Sierra, 2012). 
Kan fallet vara att denna osäkerhet kring förvaltningsfastigheternas verkliga värde följaktligen 
kräver omfattande informationsutlämning om och kring det verkliga värdet för att skänka 
trovärdighet och rättvisande till värdet i syfte att agera beslutsunderlag? 
 
Beträffande fastighetsvärdering och följaktligen värdering till verkligt värde förekommer det 
flertalet potentiella faktorer som påverkar värderingsprocessen. En av de mest relevanta 
påverkandevariablerna vid värdering i enlighet med verkligt värde är den geografiska plats 
där tillgången är uppförd. Viktigt är dock att poängtera att denna inte är ensamt påverkande 
utan är en viktig del i den totala processen (Bellman, 2012). Beträffande vikten av det 
geografiska läget som påverkande variabel kan denna antas grunda sig i den stora 
värderingsdifferensen mellan olika platser. Exempelvis kan det för många antas självklart att 
en fastighet belägen i en storstad har ett större värde jämfört med en likartad fastighet ute på 
landsbygden. Lorentzon (2011) redogör vidare kring problematiken i termer av svårigheter att 
finna en likartad marknad att referera till vid värderingen gällande såväl läge och skick på 
fastigheterna, vilket således innebär stora fluktuationer i värderingen. Författaren menar 
vidare att individers preferenser kring bostäders läge och skick varierar över tid, vilket 
följaktligen resulterar till ytterligare svårigheter i nuvärdesberäkningarna och således det 
verkliga värdet. Detta kan även styrkas med Marton, Lumsden, Pettersson och Lundqvist 
(2013), vilka menar på att det föreligger en svårighet i att förutse såväl belopp, tidpunkt och 
natur när transaktionerna kommer att uppkomma. Kan fallet således vara att detta kan antas 
som ett ytterligare bevis för behovet av utförlig information kring förvaltningsfastigheternas 
verkliga värde i jakten på rättvisande och trovärdigt beslutsunderlag? Kan detta även betyda 
att tillfälligheten av rådande preferensbilder och förhandlingsförutsättningar mellan köpare 
och säljare vid tiden för en specifik transaktion följaktligen påverkar dess likställighet som 
jämförelseobjekt vid en värdering av en annan tillgång? Vidare kan även frågan potentiellt 
utvecklas kring svårigheten i att bedöma relevansen av jämförelseobjektet i termer av 
objektivitet och subjektivitet. Kan fallet vara att objektiviteten som uppstått till följd av en 
faktisk transaktion även kan ifrågasättas, då denna potentiellt påverkats av de rådande 
värdepreferenserna och tillfälligheterna vid den specifika tidpunkten för transaktionen och 
således kan bedömas innefatta stor subjektivitet? 
 
Vidare kan fenomenet kring förvaltningsfastighetens geografiska läge diskuteras i termer av 
potentiellt överskott på bostäder gentemot den rådande befolkningsmängden på orten. Statens 
Bostadskreditnämnd (BKN) konstaterade i rapporten ”Analys av svaga bostadsmarknader” 
från 2006 att den rådande demografiska utvecklingen inom landet där befolkningen allt mer 
koncentreras till storstadsregioner samtidigt som en utarmning sker inom småstadsregionerna 
förväntas fortlöpa. Av rapporten gjordes bedömningen att 108 kommuner tillhörde kategorin 
där det ansågs råda mycket svaga bostadsmarknader med både en befolkningsminskning och 
efterfrågeunderskott på bostäder. Vidare framgick även att det i de kommuner där det 
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förekom allmännyttiga bostadsbolag med rådande efterfrågeunderskott även förekom 
genomgående försvagning av bostadsmarknaden. Av rapporten framick även att den 
förväntade minskningen av befolkningen förväntades fortlöpa med mellan 2,5 % – 6 % fram 
till 2015, vilket följaktligen resulterar i att efterfrågeunderskottet ökar ytterligare. Frågan kan 
således ställas huruvida ökningen av antalet vakanser i samband med brist på jämförbara 
objekt kan tänkas påverka värderingen till verkligt värde och följaktligen även efterkräva 
relevant och omfattande information kring detta för att användas som beslutsunderlag? Det 
föreligger svårigheter att undgå den senaste tidens trend där fler och fler industrier och jobb 
förflyttas eller läggs ner runt om i landet. Den kategori som kan anses påverkats starkast av 
dessa nedläggningar kan hänföras till glesbygden. Detta då den ekonomiska 
omstruktureringen i form av förflyttning och nedläggning av vitala arbetstillfällen resulterat i 
färre arbeten och således större utflyttning av befolkningen (Glesbygdsverket, 2007). Kan 
detta i samspel med en allt snabbare och oförutsägbar förändringstakt resultera i skillnader 
och svårigheter beträffande värdering och redovisning av det starkt marknadsreflekterande 
verkliga värdet inom kommuner där det förekommer en osäkerhet kring ökade vakanser? 
 
Vad beträffar valet av värderingsmetod gällande förvaltningsfastigheter kan denna, utöver en 
renodlad marknadsbaserad analys även enskilt, eller i samspel med ortsprismetoden 
genomföras genom en uppskattning av förvaltningsfastighetens avkastningsvärde (Persson, 
2011). Avkastningsvärdet beskrivs enligt Persson (2011) i korthet som den avkastning som 
fastigheten förväntas generera över tid, där beräkningen sker genom att nuvärdesberäkna 
fastighetens framtida driftnetto med hänsyn till fastställd kalkylränta och period. Rörande 
termen driftnetto kan denna förklaras som det netto som uppstår när kostnaderna subtraheras 
från intäkterna, där intäkterna till stor del uppkommer från hyresintäkter (Mäklarsamfundet, 
2008). Detta väcker således tankar kring huruvida rådande vakanser och följaktligen brist på 
intäkter kan komma att påverka de allmännyttiga fastighetsbolagen på en marknad med 
rådande efterfrågeunderskott i värderingen och redovisningen kring förvaltningsfastigheternas 
verkliga värde, samt om värdet i fråga kan anses som värderelevant?  
 
Som tidigare beskrevs har Boverket (2003) rapporterat att den likvida nedåtgående trenden 
under rekordåren orsakat ett omfattande bekymmer gällande underhåll av fastigheterna, vilket 
än idag kan bedömas vara släpande hos en omfattande del av fastighetsbeståndet från den 
tiden. Boverket (2003) beskriver vidare att upp till 60 % av de allmännyttiga 
fastighetsbolagen är i starkt behov av upprustning och underhåll av fastighetsbeståndet. Enligt 
en rapport från SABO (2009) förekommer det ett akut behov att åtgärda den tekniska 
förslitningen och föråldrade teknik som åstadkommits på fastigheterna i termer av stambyte, 
byte av el- och vattendragning, tät- och ytskikt etcetera. Beträffande 
upprustningsmöjligheterna förekom det enligt SABO (2009) differentierade förutsättningar 
för finansieringen av detta. Vid omfattande upprustning kan hyreshöjningar anses vara 
ofrånkomligt för att möjliggöra finansieringen. Dock föreligger det skilda förmågor mellan 
kommuner som befinner sig på olika marknadslägen att göra detta. En fastighet belägen i en 
centralort kan i många fall genomleva en omfattande hyreshöjning per kvadratmeter, medan 
en hyreshöjning på en fastighet belägen på en mindre ort snabbt kan resultera till en 
omfattande ökning av vakanser där det redan föreligger starkt bostadsöverskott (SABO, 
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2009). Frågan väcks följaktligen huruvida en utebliven upprustning, till följd av 
likviditetsproblematik, resulterar till ytterligare försämrad attraktivitet kring bostäderna och 
följaktligen leder till ökade vakanser på en redan osäker marknad, samt hur detta kan tänkas 
resultera i en inverkan gällande beslutsfattandet om och kring det verkliga värdet? Kan en 
likartad problematik antas uppstå kring vakanser och följaktligen redovisning och värdering 
av verkligt värde gällande finansiering av upprustning till följd av hyreshöjningar? 
 
För att bygga vidare på resonemangen kring förvaltningsfastigheter med rådande och även 
ökade vakanser samt ett potentiellt upprustningsbehov kan kopplingen potentiellt göras till 
möjliga nedskrivningsbehov. Beträffande nedskrivningar beskriver Drefeldt och Törning 
(2013) att det av ÅRL 4:5 framgår att en anläggningstillgång som vid bokslutsdagen besitter 
ett lägre värde än det bokförda värdet skall skrivas ned till det lägre värdet. Vidare framgår 
det enligt BFNAR 2012:1 (K3) 27:3 att ”Ett företag ska per varje balansdag bedöma om det 
finns någon indikation på att en tillgångs värde är lägre än dess redovisade värde. Finns det 
en sådan indikation, ska företaget beräkna tillgångens återvinningsvärde.” Vidare framgår 
det av 27:4 att beräkningen av återvinningsvärdet bland annat sker genom en 
kassaflödesberäkning samt att det även skall tas hänsyn till interna och externa faktorer i form 
utav bland annat tillgångens marknadsvärde samt tillgångens tekniska föråldring och skick. 
Med hänsyn till vad som beskrivs ovanstående kan det således konstateras att 
nedskrivningsbehovet är starkt beroende av tillgångens rådande verkliga värde vid 
bokslutsdagen. Kan fallet följaktligen vara att förvaltningsfastigheternas verkliga värde 
föreligger agera som en indirekt nedskrivningsindikator och därför indirekt även kan tänkas 
påverka företagens balans- och resultaträkning? Detta trots att den grundläggande 
uppfattningen är att upplysningarna enbart skall utgöras som en kompletterande not? Om så är 
fallet, kan det ergo föreligga en medveten påverkan på valet av värderingsmetodik och 
redovisning av förvaltningsfastigheternas verkliga värde, i syfte att undvika en nedskrivning? 
Detta på en marknad där nuvärdesberäkningen starkt påverkas av minskade kassaflöden till 
följd utav rådande vakanser samt potentiella marknadsmässiga föråldringar och således 
värdeminskningar på förvaltningsfastigheten till följd av utebliven upprustning? 
 
Inom Sverige ägs de allmännyttiga bostadsbolagen uteslutande av landets olika kommuner. 
Detta medför en svårighet då verksamheten innefattar ett arbete som kommunal representant 
samt även att verksamheten skall vara ekonomiskt hållbar och konkurrenskraftig med strävan 
efter avkastning. Denna balansgång har bedömts innefatta svårigheter, vilket följaktligen har 
resulterat i att Sveriges allmännyttiga bostadsföretag (SABO) har publicerat riktlinjer 
beträffandet utformningen av ägardirektiv (SABO, 2007). SABO (2007) beskriver att 
ägardirektiv kan bedömas vara kommunernas främsta redskap i styrningen av de 
allmännyttiga fastighetsbolagen. Ägardirektiven förväntas innefatta de syfte och 
förväntningar som berör fastighetsbolagen och innefattar bland annat krav på utdelning och 
avkastningen på bolaget (SABO, 2007). Kan detta således innebära att olika former av 
ägardirektiv även kan tänkas påverka de allmännyttiga fastighetsbolagen i framställningen 
och redovisningen av de innehavande förvaltningsfastigheternas verkliga värde? 
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Beträffande potentiella påverkande faktorer som kan tänkas ligga till grund för spridningen i 
omfattningen av redovisad information menar Ahmed och Courtis (1999) att bolagens storlek 
ofta visas vara en relevant variabel i frågan. Ström (2006) utvecklar detta genom att redogöra 
kring att det förekommer en större benägenhet hos större bolag att redovisa utförlig 
information då detta kan antas resultera i en reducering av osäkerhet och risk. Vidare 
beskriver författaren att processerna kring värderingen av verkligt värde ofta tenderar att vara 
förknippade med en hög kostnad. Med hänsyn till ovanstående kan frågan ställas om större 
fastighetsbolag skiljer sig gentemot mindre fastighetsbolag beträffande den redovisande 
informationens omfattning och tillvägagångssätt vid värderingen av det verkliga värdet.  
 
Beträffande valet av värderingsmetod kring förvaltningsfastigheter och dess verkliga värde 
framgår det ej av K3-regelverket några krav kring tillämpningen av intern eller extern 
värderingsman. Kan fallet således vara att valet av tillvägagångssätt vid värderingen påverkas 
av specifikt påverkande faktorer kring bolagen samt kan valet av intern eller extern 
värderingsman tänkas påverka tillförlitligheten av den redovisade informationen kring 
förvaltningsfastigheternas verkliga värde? Nordlund (2008) har studerat verkligt värde och 
den relaterbara värderingsdifferensen gentemot värderingen och de rådande 
marknadspriserna. Studien visade på förekomsten av en spridning om +-10 % mellan 
förvaltningsfastigheternas redovisade verkliga värde och det under tiden gällande 
marknadsvärdet. Denna spridning kan vid en första anblick tolkas som relativt liten. Dock är 
det av relevans att ha i åtanke att ett fastighetsbolag med omfattande fastighetstillgångar 
således resulterar till en spridning motsvarande ett betydande belopp om det förekommer en 
spridning kring +-10 %. Kan fallet vara att denna värderingsdifferens påverkar trovärdigheten 
på ett sådant sätt att detta kan antas som ett ytterligare belägg för omfattande och transparent 
information kring verkligt värde? Kan fallet även vara att denna spridning i form av 
värderingsdifferens potentiellt även kan återfinnas gällande de allmännyttiga bostadsbolagens 
redovisning kring verkligt värde gentemot det objektiva värdeläget på marknaden? Detta till 
följd av att objektiviteten av värderingen potentiellt kan bedömas bortfalla då värdet enbart är 
av hypotetisk karaktär? Kan en sådan form av värderingsdifferens följaktligen även vara av 
sådan omfattning att denna påverkar värderelevansen och den rättvisande bilden av 
förvaltningsfastigheternas verkliga värde? 
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1.3 Forskningsfrågor och syfte 
Med utgångspunkt i problematiseringen har nedanstående forskningsfrågor utarbetats 
 

• Vilka skillnader relaterade till ägardirektiv, storlek och metodval vid värderingen av 
förvaltningsfastigheternas verkliga värde uppträder mellan allmännyttiga och K3-
tillämpande fastighetsbolag inom kommuner med rådande efterfrågeunderskott. Samt 
kan metodvalet i fråga bero på skillnader i bolagens ägardirektiv eller storlek? 
 

• Hur har de allmännyttiga fastighetsbolagen inom kommuner med rådande 
efterfrågeunderskott valt att redovisa informationen kring förvaltningsfastigheternas 
verkliga värde (de facto) samt hur förhåller redovisningen av informationen i 
förhållande till vad som efterfrågas i rekommendationerna (de jure) efter införandet av 
K3-regelverket? Samt kan utfallet i fråga bero på skillnader i storlek, ägardirektiv eller 
val av värderingsmetodik? 

 
• Vilken värderingsdifferens förekommer det mellan värderingen av de allmännyttiga 

förvaltningsfastigheterna per kvadratmeter gentemot Lantmäteriets uppgifter om 
marknadsvärde på respektive kommun med rådande efterfrågeunderskott. Samt kan 
värderingsdifferensen i fråga bero på skillnader i storlek, ägardirektiv eller val av 
värderingsmetodik? 

 
Utifrån ovanstående problemdiskussion och forskningsfrågor har följande syfte mynnat ut: 

 
Studiens syfte är att undersöka hur allmännyttiga fastighetsbolag som verkar på marknader 
med rådande efterfrågeunderskott väljer att värdera och redovisa informationen om och kring 
förvaltningsfastigheternas verkliga värde (de facto) efter införandet av K3-regelverket. Vidare 
ämnar studien undersökta hur redovisningen av det verkliga värdet står i relation till vad som 
efterfrågas inom regelverket K3 (de jure), samt undersöka vilka skillnader relaterade till 
storlek, metodval och ägardirektiv som förekommer kring redovisningen av 
förvaltningsfastigheternas verkliga värde. Ytterligare ämnar studien även undersöka 
förekomsten av värderingsdifferenser gällande de allmännyttiga förvaltningsfastigheternas 
värdering i enlighet med verkligt värde gentemot Lantmäteriets uppgifter om marknadsvärdet 
inom respektive kommun. Samt huruvida differensen kan förklaras via faktorerna 
värderingsmetod, ägardirektiv eller bolagens storlek. 

1.4 Avgränsning 
Studien avgränsas till allmännyttiga fastighetsbolag som från och med räkenskapsåret 2014 
tillämpar K3-regelverket. Vidare är studien avgränsad att undersöka de allmännyttiga 
fastighetsbolagen vars verksamhet är belägen på kommuner med efterfrågeunderskott 
relaterat till bostadsmarknaden. 
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1.5 Studiens fortsatta disposition  
Nedan illustreras studiens fortsatta disposition och en översiktlig beskrivning kring varje 
kapitel. 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 

Figur 1. Studiens disposition 
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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 
genom studien, samt analyserar 
utfallet mot den teoretiska 
bakgrunden. 

Detta kapitel sammanställer de 
slutsatser som uppkommit av studien 
samt ger förslag på fortsatt forskning 
inom området. 

	  
Detta kapitel behandlar studiens 
vetenskapliga förhållningssätt och 
tillvägagångsätt. 
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2. Metod 
Det andra kapitlet i studien presenterar och diskuterar kring valet av metodik som utgör en 
viktig del i studiens genomförande. Kapitlet inleds med att redogöra kring olika 
forskningstraditioner som verkar inom redovisningsområdet. Detta syftar till att möjliggöra 
en objektiv kunskap hos läsaren om och kring vanligt förekommande forskningsmetodik inom 
ämnesområdet redovisning samt kategorisera vilken tradition som denna studie omfattas av. 
Kapitlet mynnar sedan ut i vilka metodikrelaterade val som gjorts kring studien i form utav 
metodval, validitet, reliabilitet, data, bortfall. Kapitlet avslutas sedan med en källkritisk 
granskning. 

2.1 Forskningstradition 
Ryan, Scapens och Theobald (2002) beskriver att den forskning som utövas inom redovisning 
till hög grad liknar den form av forskning som utövas inom det samhällsvetenskapliga 
forskningsområdet. Detta då den forskning som bedrivs inom redovisning tenderar behandla 
huruvida olika fenomen inom redovisningsområdet kan tänkas resultera i en 
samhällspåverkan. Tolkning och betraktande av den rådande verkligheten kan enligt Ryan et 
al. (2002) ske utifrån differentierade synvinklar. Dessa synvinklar kategoriseras av författarna 
utefter en uppdelning av objekt och subjekt där betraktaren av verkligheten i fråga betraktas 
som ett subjekt, vilket förväntas göra enskilda tolkningar beträffande det objekt som studeras. 
Författarna hänvisar till ett klassificeringssystem kring redovisningsrelaterad forskning, vilket 
grundar sig utefter en modell framtagen av Hopper och Powell (1985), som i sin tur är 
inspirerad av en likartad modell utvecklad av Burell och Morgan (1979). Modellen 
kategoriserar fyra olika traditioner i form av; funktionalism, tolkande, radikal strukturalism 
och radikal humanism. Ryan et al. (2002) beskriver att dessa kategorier i sin tur kan 
sammankopplas till tre olika varianter av redovisningsforskning i form av; Kritisk, tolkande 
samt positivistisk tradition och synsätt.  Den tradition som av författarna beskrivs som 
tolkande har sin grund i den sociala verklighet där redovisningen i fråga förväntas verka. Den 
rådande verkligheten beskrivs enligt Ryan et al. (2002) uppkomma som ett resultat av en 
interaktionsprocess mellan individer där etablerade teorier tillämpas på sådant sätt att ämna 
tolka och följaktligen förklara den existerande omvärlden. Den tradition som av författarna 
beskrivs som positivistisk har sin grund i en objektiv syn på den existerande omvärlden och 
har en stark koppling till befintlig reglering samt dess uppbyggnad och påverkan på 
redovisning. Vanligt förekommande inom den positivistiska traditionen är att insamling av 
data är av kvantitativ karaktär. Detta för att skänka ett resultat som kan bedömas resultera till 
en generell beskrivning av det studerade fenomenet och således uppfylla den objektiva syn 
som figurerar kring samhället (Ryan et al, 2002). Den positivistiska traditionen kan även 
beskrivas undersöka sådana fenomen som är av identifierbar och konkret art. Vidare betraktas 
en grundpelare inom den positivistiska traditionen grunda sig i att fenomenet skall förmå 
uppdelas i differentierade komponenter samt att den individ som utför studien även skall 
innefattas av ett oberoende och opartiskt förhållningssätt till vad som studeras (Bengtsson, 
2008). Den sista traditionen, vilket av Ryan et al. (2002) beskrivs som den kritiska traditionen 
kan antas vara ett mellanting mellan den tolkande och positivistiska traditionen. Vidare 
beskriver författarna att en relevant skillnad gentemot den positivistiska traditionen är att den 
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kritiska traditionen inte exkluderar förekomsten av personliga tolkningar och värderingar. 
Dock förutsätter den kritiska traditionen att denna form av personliga tolkningar och 
värderingar fodrar kritisk granskning (Ryan et al, (2002). Modellen som nyttjas av Ryan et al. 
(2002), vilken redovisas nedan, ämnar illustrera hur ovanstående traditioner bedöms förhålla 
sig till varandra i relation till respektive traditions syn på subjektivitet och objektivitet, samt 
förklara det rådande förhållandet till radikal reglering och förändring. Dock poängterar 
författarna att denna form av kategorisering enbart är en generalisering av de olika 
traditionerna och lyfter fram att forskning ofta kan ha karaktäristiska drag från flera 
traditioner.  
 

 
Figur 2. Hopper och Powells (1995) Taxonomy of accounting research 

(Ryan et al. 2002, s.40) 
 
Figur 2 illustrerar hur dem olika forskningstraditionerna inom ämnet redovisning förhåller sig 
till varandra med hänsyn på olika karaktäristiska faktorer.  
 
Den positivistiska forskningstraditionen, vilket i ovanstående figur beskrivs som mainstream 
accounting research har sin grund i ett förhållningssätt av funktionalistisk karaktär med syfte 
att skänka en objektiv förklaring. Vidare kan denna tradition anses fokusera på rådande 
reglering och dess påverkan på utfallet i forskningen. Den tolkande forskningstraditionen, 
vilket i figuren benämns som interpretive accounting research kretsar kring en subjektiv 
bedömning med en underliggande föreställning att individers interaktion resulterar i en 
gemensam uppfattning kring den rådande verkligheten. Den kritiska forskningstraditionen, 
vilket i ovanstående figur benämns som critical accounting research kan beskrivas som ett 
mellanting mellan de andra två forskningstraditionerna som benämns i modellen (Ryan et al, 
2002). 
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Denna studie ämnar förklara och frambringa en objektiv förklaring och förståelse för en 
specifik bransch, där fokus kretsar kring att studera hur rekommendationer och specifika 
marknadsomständigheters resulterar i olika redovisningsrelaterade utfall. Detta kan i mångt 
och mycket således sammankopplas med den positivistiska forskningstraditionen i enlighet 
med Ryan et al. (2002) beskrivning av traditionen i fråga. 

2.2 Forskningsansats  
Enligt Jacobsen (2002) förekommer flertalet olika metoder att angripa rådande vetenskapliga 
fenomen där de två vanligast förekommande metoderna grundar sig i skillnader utefter om 
forskningen i fråga förväntas förklaras med hjälp utav tidigare erkända teorier eller förklara 
utfallet genom skapandet av nya teorier. Davidsson och Patel (2011) beskriver dessa två 
ansatser i termer av induktion och deduktion. Den induktiva ansatsen beskrivs av författarna 
som en sådan forskning som ”… följer upptäckandets väg”. Denna forskning beskrivs av 
Davidsson och Patel (2011) som en sådan studie där ett eller flera objekt studeras utan en 
bakomliggande förankring i tidigare vedertagna teorier och forskning. Förenklat kan den 
induktiva ansatsen beskrivas som att en studies empiriska utfall ligger till grund för bildandet 
av en uppfattning och således en teori av forskaren. Det deduktiva angreppssättet beskrivs 
enligt Davidsson och Patel (2011) som en typ av studie där forskaren eller forskarna ”... följer 
bevisandets väg”. Författarna menar att den deduktiva ansatsen följaktligen förklarar 
resultatet av det empiriska utfallet utefter tidigare vedertagna och etablerade teorier och 
forskning. Davidsson och Patel (2011) redogör att det deduktiva angreppssättet även skapas 
hypoteser utefter de vedertagna teorierna samt att dessa sedan prövas mot studiens empiriska 
resultat. Vidare redogör författarna att den deduktiva ansatsen resulterar i att forskningen blir 
av mer objektiv karaktär och följaktligen kan bedömas som mer motståndskraftiga gentemot 
en sådan forskning som grundar sig i personliga värderingar och tolkningar. Angående denna 
studie faller den inom ramarna för den deduktiva forskningsansatsen. Detta då studien bygger 
på att djupgående studera tidigare etablerade teorier. Teorierna i fråga har sedan legat till 
grund för skapandet av hypoteser, vilka sedan testats mot det empiriska utfallet. 

2.3 Metodval 
Beträffande metodteoretiska tillvägagångssätt gällande insamling av data är det vanligt 
förekommande att dessa former av insamlingsmetodik uppdelas utefter kvantitativ och 
kvalitativ karaktär (Bryman och Bell, 2013). Angående en kvalitativ datainsamling menar 
Bryman och Bell (2013) att denna metod riktar in sig på data av ostrukturerad karaktär där det 
är vanligt förekommande att data i fråga härstammar från frågeformulär och/eller personliga 
intervjuer med respondenterna. Vidare beskriver författarna att en central del i den kvalitativa 
ansatsen kretsar kring ett insamlande av uppfattningar på individnivå för att sedan 
sammanställa dessa data till en helhetsbeskrivande objektiv förklaring. Starr (2014) menar 
vidare att den kvalitativa forskaren tenderar att lägga större fokus på ord gentemot siffror där 
fokus ligger på att studera hur objektet tolkar den rådande verkligheten där objektet i fråga 
verkar. Vidare poängterar dock författaren att den ekonomiska forskningen traditionellt har 
uppfattats besitta mindre tyngd och värde gentemot en kvantitativ forskningsansats men att 
den kvalitativa ansatsen på senare tid blivit allt mer vanligt förekommande inom 
ämnesområdet (Starr, 2014). 
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Gällande den kvantitativa ansatsen menar Bryman och Bell (2013) att denna form av 
forskning grundar sig i en välstrukturerad insamlingsprocess av kvantifierbar empirisk data. 
Författarna menar vidare på att denna strukturerade insamlingsprocess möjliggör en 
sammanställning och statistisk prövning av det empiriska utfallet mot olika former av 
fastställda hypoteser. Till skillnad mot en kvalitativ ansats inriktar sig forskare av denna typ 
på statistiskt mätbar data och ämnar skänka en objektiv förklaring på det empiriska resultatet 
som har medförts av studien. Detta betyder följaktligen att en kvantitativ forskningsansats inte 
påverkas av individuella bedömningar och tolkningar (Starr, 2014). 
 
Denna studie baseras på en kvantitativ dokumentstudie med en djupgående förankring i 
etablerad forskning och litteratur. En dokumentstudie kan beskrivas som en sådan form av 
studie där dokumentet i fråga bryts ner i två faser. Den första fasen kretsar kring att analysera 
textens innehåll för att sedan skapa en förståelse för vad som framgår av dokumentet (Tang, 
2012). Denna form av metod beskrivs enligt Gilljam, Wängnerud, Esaiasson och Oscarsson 
(2003) som en process där det sker en systematisering av dokumentets innehåll för att sedan 
möjliggöra en kritisk granskning och sammanställning av dessa. Den kvantitativa 
dokumentstudien handlar i denna studie om en systematisk insamling av årsredovisningar från 
berörda bolag. Detta för att sedan skapa en förståelse, analysera och sammanställa innehållet 
till statistiskt mätbar data. Då studiens empiriska data är av kvantitativ karaktär är det enligt 
Bryman och Bell (2013) av stor vikt att skapa en objektiv bild av det rådande läget vid 
studiens utförande för att möjliggöra en generaliserbarhet av resultatet i fråga. I denna studie 
baseras objektiviteten på att samtliga bolag som faller inom ramarna för studiens begränsning 
kommer att studeras, vilket således resulterar till att den rådande generaliserbarheten kan 
anses som god. Då de bolag som faller inom ramarna för denna undersökning upprättar sin 
redovisning utefter samma regelverk resulterar detta till att systematiseringen och analysen av 
de olika dokumenten underlättas i enlighet med vad som beskrivs av Gilljam, Wängnerud, 
Esaiasson och Oscarsson (2003).  
 
Som beskrevs i föregående stycke föreligger det en djupgående förankring i tidigare studier 
och litteratur. Denna form av förankring beskrivs enligt Eriksson Barajas, Forsberg och 
Wengström (2013) i termer av litteraturstudie. Författarna beskriver vidare att det 
förekommer flertalet olika metoder för att sammanställa den data som uppkommer vid en 
sådan djupgående instudering. Den allmänna metoden av litteraturstudier grundar sig i att 
genomföra en översiktlig forskning för att skapa sig en förståelse av ämnets omfattning och 
följaktligen möjliggöra en empirisk studie med utgångspunkt i vedertagna teorier och 
begrepp. Den djupgående litteraturstudien som innefattas i denna studie grundar sig i att skapa 
sig en djupgående förståelse kring forskning och teori inom ämnesområdet. Detta för att 
underlätta processen i att skapa differentierade hypoteser som det empiriska utfallet sedan 
analyseras och förklaras mot. 
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2.4 Juridisk metod 
Redovisning idag går mot en allt mer juridisk prägel där redovisningen omfattas och styrs 
genom differentierade normer och regleringar (Artsberg, 2005). Det kan därför antas förefalla 
naturligt att en juridisk metod även tillämpas under studiens gång. Detta för att möjliggöra en 
tolkning och följaktligen ett jämförande mellan de rådande regelverkens rekommendationer 
och vad som tillämpas i praktiken genom offentliggörande i de finansiella rapporterna. En av 
grunderna inom den juridiska metoden beskrivs enligt Lehrberg (2010) som att definiera och 
analysera de befintliga juridiska källorna för att sedan möjliggöra en tillämpbarhet och 
jämförelse mot olika empiriska utfall. Björklund och Paulsson (2003) menar att det kan vara 
till gagn att komplettera den juridiska metodiken med ett mer analytiskt paradigm för att 
möjliggöra en mer objektiv syn och följaktligen möjliggöra ett fastställande av potentiella 
korrelationer mellan olika utfall. 
 
Beträffande den juridiska metodikens tillämpning inom denna studie har den tillämpats på 
sådant sätt att det utförts en studie mellan vilka upplysningar som efterfrågas av K3-
regelverket gällande förvaltningsfastigheternas verkliga värde och vad som redovisas i 
praktiken inom den finansiella rapporteringen. Studien är av komparativ natur där studien 
bland annat ämnar finna likheter och olikheter mellan K3-regelverkets efterfrågan och 
redovisningen i praktiken beträffande förvaltningsfastigheternas verkliga värde. Denna form 
av regelverksanalys kan benämnas i termer av de jure, vilket är latin och ämnar förklara 
”enligt lag”. Inom den juridiska metoden är det vanligt förekommande att även använda sig 
av begreppet de facto, vilket på latin kan beskrivas betyda det faktiska utfallet (Bogdan, 
2003). Gordon, Roberts och Weetman (2005) menar att det kan förekomma betydande 
skillnader kopplade till dessa begrepp i formen av differentieringar i vad som efterfrågas av 
regelverket och det faktiska utfallet.  En relevant del i denna studie är att undersöka relationen 
mellan vad som efterfrågas av K3-regelverket om och kring förvaltningsfastigheternas 
verkliga värde (de jure) samt väga detta mot det faktiska utfallet av de berörda bolagens 
redovisning (de facto). Därför tillämpas således den juridiska metoden inom för att identifiera 
likheter och olikheter mellan de olika bolagens juridiska tillämpning samt om redovisningen 
av det verkliga värdet är över- eller undermålig i förhållande till regelverket. 

2.5 Val och insamling av data 
Med start 1 januari 2014 rekommenderas de bolag som enligt ÅRL 1:3 uppfyller minst två av 
tre krav och följaktligen räknas som stora bolag att upprätta sin redovisning utefter K3-
regelverket. För de bolag som inte direkt innefattas av ÅRL 1:3 föreligger dock en 
valmöjlighet att tillämpa regelverket i fråga. Då en vital del av studien kretsar kring insamling 
och analysering av upprättade årsredovisningar sker detta genom identifiering och insamling 
av dessa efter personlig kontakt med bolagen. Årsredovisningarna härstammar från 
räkenskapsåret 2014 och innefattar de allmännyttiga fastighetsbolagen som verkar inom 
kommuner med rådande bostadsöverskott samt upprättar sin redovisning i enlighet med K3-
regelverket. Urvalet av kommunerna och således de allmännyttiga fastighetsbolagen baseras 
på Boverkets (2014) bostadsenkät där kommunerna i fråga själva har uppgett att det 
förekommer ett överskott av bostäder i förhållande till antalet invånare, vilka även förväntas 
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minska i en fortsatt nedåtgående trend. De kommuner som enligt Boverket (2014) omfattades 
av efterfrågeunderskott uppgick till 31 stycken. Av dessa kommuner med tillhörande 
allmännyttiga bostadsbolag tillämpade 14 stycken K3-regelverket, vilka således utgör 
studiens totala population. Vidare har två bolag uteslutits ur populationen då dessa valt att inte 
tillämpa värdering enligt verkligt värde. Studiens nettopopulation uppgår följaktligen till 12 
stycken bolag. En sammanställd förteckning av populationen, med tillhörande 
bakgrundsinformation återfinns i bilaga 1 och 2. Informationen som insamlats från respektive 
berört bolag kretsar kring redovisningen om och kring de innehavda 
förvaltningsfastigheternas verkliga värde. Denna information har sedan sammanställts och 
jämförts mot rådande regelverk samt även analyserats mot andra potentiellt påverkande 
variabler. I de fall där årsredovisningarna inte har varit heltäckande av den information som 
krävts av studien har även en personlig kommunikation upprättats med berörd person på 
bolaget, i form av verkställande direktör och/eller ekonomiansvarig.  
 
Vidare har även data insamlats beträffande det rådande marknadsläget inom de utvalda 
kommunerna som innefattas i denna studie. Datan i fråga har insamlats i samarbete med 
Lantmäteriet och innefattar marknadspriser per kvadratmeter inom varje berörd kommun. 
Kvadratmeterpriset baserades på faktiska transaktioner som har skett inom respektive 
kommun som innefattas av studien mellan åren 2009-2015. Dessa data har sedan komparativt 
jämförts med det verkliga värdet per kvadratmeter som framgått av årsredovisningarna från 
respektive bostadsbolag. Ytterligare data har även insamlats genom dokumentation från 
Boverket som kretsar kring de olika berörda allmännyttiga bostadsbolagens ägardirektiv, i 
form av rådande avkastningskrav gällande räkenskapsåret 2014. 

2.6 Bortfallsanalys 
Vad beträffar det bortfall som uppkommit under studiens gång kan detta uteslutande hänföras 
till huruvida bolagen valt att värdera och redovisa information kring 
förvaltningsfastigheternas verkliga värde. Av de 14 allmännyttiga bostadsbolag med 
efterfrågeunderskott som tillämpade K3 visade det sig att enbart 12 av dessa valde att värdera 
och redovisa information om och kring förvaltningsfastigheternas verkliga värde. Detta 
resulterade följaktligen i ett bortfall om två bolag och den slutliga nettopopulationen blev 
därför 12 bolag. 

2.7 Kvalitetskriterier 
Inom den kvantitativa metodiken är det av yttersta relevans att den genomförda studien 
genomlyses av reliabilitet och validitet för att skapa en trovärdighet och betydelse för studien 
(Bryman och Bell, 2013). Bryman och Bell (2013) redogör kring begreppet reliabilitet på ett 
sådant sätt att detta kretsar kring den rådande graden av tillförlitlighet som kan sammanknytas 
till den utförda studien. Författarna beskriver vidare att begreppet reliabilitet kan hänföras till 
den existerande graden av att likartade resultat åter kan uppnås vid upprepade mätningar samt 
att utfallet skall uppvisas som likartat oberoende av vem som utför studien. Detta resonemang 
styrks även med Eliassons (2006) uppfattning kring att reliabilitet kan beskrivas i termer av 
trovärdighet att studiens resultat skulle återkomma vid en återkommande mätning. Vidare 
redogör Eliasson (2006) även reliabiliteten i en studie är av yttersta betydelse gällande 



	  

18 
	  

vetenskapligt perspektiv. Anledningen till detta kretsar kring att en studies trovärdighet kan 
betvivlas till följd av att ett resultat icke kan återuppnås vid en likartad och ny undersökning. 
Vidare beskriver författaren att reliabilitet på en studie påverkas av variabler i form utav 
noggrannhet och omfattning på det studerade objektet. Enligt Andersen (1994) kan reliabilitet 
delas upp i de två kategorierna intra- och intersubjektiv reliabilitet. Beträffande intrasubjektiv 
reliabilitet menar författaren att detta kretsar kring omfattningen av kongruens bland 
forskningsresultat kring ett specifikt fenomen där studien i fråga har genomförts av samma 
forskare. Angående intersubjektiv reliabilitet menar Andersen (1994) att detta återspeglar 
omfattningen av kongruens av olika forskningsrelaterade resultat kring ett specifikt fenomen 
där studien har genomförts av flertalet olika forskare. Beträffande samspelet mellan 
reliabilitet och validitet poängterar Eliasson (2006) att det genom en stark reliabilitet även 
ökar utgångspunkterna för att en betydande validitet uppnås. 
 
Bryman och Bell (2013) redogör att validitet kan förklaras i termer av huruvida studiens 
tillämpade indikatorer resulterar till att det som är avsett att mätas verkligen mäts i praktiken. 
Med detta menas till vilken omfattning de studerade variablerna kan bedömas förklara det 
uppstådda utfallet. Denna förklaring kan även styrkas med Thurén (2007), vilken menar att 
validitet av en studie uppstår till följd utav att studien enbart undersöker vad som är ämnat 
undersöka och inget därutöver. För att pedagogiskt redogöra kring begreppet validitet kan 
detta med lätthet beskrivas genom att citera Eliasson (2006, s. 16) där denna beskriver 
begreppet såsom: ”Om du vill mäta din vikt bör du naturligtvis använda en våg. Om du 
däremot vill mäta din längd är vågen inge lämpligt redskap - då är det bättre med ett 
måttband eller en linjal.” Vidare redogör Eliasson (2006) att det är av stor betydelse att den 
som avser studera ett fenomen eller objekt bör vara på det klara kring vad som skall 
undersökas samt vilket tillvägagångssätt som skall tillämpas. Detta för att möjliggöra att 
studien i fråga erhåller en betydande validitet. Bryman och Bell (2013) redogör att begreppet 
validitet kan uppdelas utefter intern och extern art. Den interna validiteten kan definieras i 
termer av kausalitet, vilket ämnar förklara det rådande sambandet mellan differentierade 
variabler. Författarna utvecklar definitionen av kausalitet i form av huruvida det förekommer 
en säkerhet att en oberoende variabel i praktiken kan bedömas ha inverkan på en annan 
identifierad beroende variabel (Bryman och Bell, 2013). Angående begreppet extern validitet 
förklarar Ryan et al. (2002) att denna kan efterliknas med generaliserbarhet. Vidare kan detta 
förklara vilken grad studiens resultat kan bedömas förklara den totala målpopulationen. 
 
Då denna studie i mångt och mycket grundar sig i en dokumentstudie av dokument från 
offentliga årsredovisningar samt ett jämförande kring dessa mot etablerade regelverk och 
rekommendationer kan studie i fråga bedömas tillfredsställa såväl betydande validitet och 
reliabilitet. Den bakomliggande anledningen till bedömningen av att studien innefattas av en 
hög validitet har sin grund i att det som skall studeras, vilket är faktorer om och kring 
förvaltningsfastigheternas verkliga värde, baseras på information som redovisas i fastställda 
och publicerade rapporter i form av årsredovisningar samt att den del av studien som 
innefattar de jure-undersökning härstammar från rådande regelverk. Undersökningens 
genomförande kan således bedömas medföra att studien studerar vad som är åsyftat att 
studera. Beträffande studiens reliabilitet kan även denna bedömas vara av betydande art. Den 
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bakomliggande faktorn till denna bedömning grundar sig i att det material som skall studeras 
hämtas från finansiella rapporter och regelverk utfärdade vid specifika årtal, vilket 
följaktligen medför att en likartad studie av samma tidsperiod rimligen bör resultera i ett 
likartat utfall. 

2.8 Källkritik 
Hultén, Hultman och Eriksson (2007) definierar att ändamålet med att källkritiskt granska en 
studie syftar till att identifiera huruvida de tillämpade källorna i arbetet kan bedömas skänka 
relevans och trovärdighet till studien. Genom att utföra en källkritisk granskning av studien 
resulterar det således till en ökad trovärdighet och användbarhet av studien i fråga inom det 
tillämpade ämnesområdet.  
 
I denna studie har primärdata använts i form utav en kvantitativ dokumentstudie av de 
allmännyttiga fastighetsbolag som befinner sig på en marknad med bostadsöverskott och 
tillämpar K3-regelverket. De data som innefattas i dokumentstudien härstammar från 
bolagens fastställda årsredovisningar från räkenskapsåret 2014. Då informationen ifråga 
härstammar från fastställda årsredovisningar kan denna till mångt och mycket bedömas som 
säker och trovärdig. Dock bör det även finnas i åtanke att informationen kan innehålla 
felaktigheter trots att bedömningen har gjorts att denna risk kan anses som mindre betydlig. 
Det har även i vissa fall krävts en uppföljning av dokumentstudien för att insamla 
kompletterande uppgifter. Detta då årsredovisningarna i vissa fall ej erhållit sådan komplett 
information som studien efterfrågar. Dessa kompletteringar har skett genom personlig 
kommunikation med berörda bolags ekonomichefer eller verkställande direktörer. 
Informationen ifråga kan därför bedömas erhålla god kvalité. Dock bör det finnas i åtanke att 
viss personlig vinkling kan förekomma och således påverka trovärdigheten. Vidare har även 
primärdata inhämtats i samarbete med Lantmäteriet gällande marknadspriserna per 
kvadratmeter för respektive kommun som innefattas inom studiens ramar. Då denna data har 
insamlats direkt från en statlig myndighet utan mellanhänder kan informationen bedömas 
hålla mycket god kvalitet och trovärdighet. Värt att poängtera är dock att informationen, trots 
att denna härstammar från relevant statlig myndighet, potentiellt kan omfattas av 
differentierade grader av felaktighet till följd av den mänskliga faktorn eller dylikt. Ytterligare 
primärdata har även insamlats genom dokumentation från Boverket som kretsar kring de olika 
berörda allmännyttiga bostadsbolagens ägardirektiv i form av rådande avkastningskrav 
gällande 2014. Då all berörd data härstammar direkt från en statlig myndighet, utan 
mellanhänder, kan antagandet göras att denna omfattas av rättvisande och god kvalité. Dock 
är det även i detta fall viktigt att poängtera att informationen, trots ursprung från relevant 
källa, även kan innefatta sådana fel som uppkommit till följd utav den mänskliga faktorn eller 
liknande. 
 
Studiens sekundärdata härstammar från den information som framgått av ett stort antal 
vetenskapliga artiklar, litteratur och avhandlingar. De vetenskapliga artiklar och avhandlingar 
som har tillämpats i studien härstammar från välrenommerade tidskrifter och andra 
publikationskällor. Dessa kan bedömas erhålla ett trovärdigt innehåll med god kvalitet de 
genomgått kvalificerad granskning innan publicering. Detta kan således bedömas att studiens 
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grundläggande teorifundament kan anses hålla en hög kvalitet. Vidare har även studien 
inhämtat teoretisk data som härstammar från forskning berörande den svenska marknaden, 
vilket följaktligen resulterat till en vidare relevans och trovärdighet vid den hypotetiska 
prövningen av den svenska marknaden som innefattas i denna studie. Viktigt är dock att 
poängtera att det inom tillämpningen av dessa former av källor potentiellt kan föreligga en 
viss typ av personlig vinkling, vilket följaktligen kan återspeglas i denna studies resultat.  
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3 Studiens referensram 
Studiens tredje kapitel presenteras en praktisk referensram, vilken har till avsikt att tillgodose 
läsaren grundläggande förståelse kring ämnet som sådant och rådande reglering. Den andra 
och tredje delen av studiens referensram utgörs av vedertagna teorier samt tidigare forskning 
inom ämnet, vilket ämnar skänka en mer djupgående kunskap kring studiens berörda ämne 
och följaktligen förbereda läsaren för studiens fortsättning och tillhörande analys. Den sista 
delen av referensramen presenterar en förklaringsmodell, vilken benämns som A priori. 
Modellen i fråga grundar sig utefter förklaringsvariabler, vilka baseras på vad som 
uppkommit ur referensramen. Modellen utmynnar sedan i en raffinerad undersökningsmodell. 

3.1 Studiens praktiska referensram 
I studiens praktiska referensram presenteras sådan information som kretsar kring regelverk 
och information kring allmän värdeteori och värderingsmetodik. 

3.1.1 K3-regelverket 
För de bolag, vars räkenskapsår påbörjas efter 31 december 2013, samt uppfyller minst två av 
tre kriterier enligt 1:3 ÅRL förväntas dessa upprätta sin redovisning utefter vad som framgår i 
K3-regelverket. Beträffande de kriterier som framgår av årsredovisningslagen 1:3 ämnar 
dessa kategorisera bolaget utefter om bolaget kan klassificeras som större. Om kriterierna i 
fråga uppfylls rekommenderas det berörda bolaget tillämpa regelverket i helhet samt upprätta 
års- eller koncernredovisningen utefter vad som föreskrivs inom regelverket (BFNAR, 
2012:1, p.4). För de bolag som inte klassificeras som större enligt ÅRL 1:3 och förväntas 
tillämpa K2-regelverket finns dock möjligheten att frivilligt välja att istället upprätta sin 
redovisning utefter K3-regelverket (BFNAR 2012:1, p.5). Bakgrunden och beskrivningen 
bakom K3 är att detta är ett självständigt regelverk som är en försvenskning av 
redovisningsregleringen som framgår av IFRS for SMEs. Ett grundfundament i K3 är att det 
föreligger en bakomliggande tanke att reglernas uppbyggnad är sådan art att dessa kan 
bedömas vara principbaserade. Definitionen av ett principbaserat regelverk är att de 
rekommendationerna som framgår ej kan bedömas som fullständigt tvingande för bolaget 
samt att rekommendationerna i fråga är fyllda med tolkningsutrymme. Dock kan detta 
kritiseras i termer av att det enligt BFL framgår en förpliktelse att upprätta redovisning som 
innefattas av god redovisningssed (BFL, 4:2), vilket följaktligen kan bedömas leda till att 
rekommendationerna blir indirekt tvingande då hela K3-regelverket är uppbyggd kring att 
tillfredsställa god redovisningssed.  

3.1.2 K3 – Förvaltningsfastigheter 
Beträffande definitionen av en förvaltningsfastighet framgår det enligt K3 16:2 att: ”En 
förvaltningsfastighet är en fastighet som innehas av en ägare eller flera leastagare enligt ett 
leasingavtal i syfte att generera hyresinkomster eller värdestegring”. Vidare definieras det 
enligt K3 16:2 även att en förvaltningsfastighet innefattas av tillhörande mark som förvärvats 
och besitts i syfte att generera en långsiktig värdeökning. Ytterligare görs även beskrivning att 
en förvaltningsfastighet är av sådan natur att byggnaden kan hänföras till bolaget samt att 
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byggnaden hyrs ut till en eller flera hyrestagare enligt ett operationellt leasingavtal. Vidare 
betraktas även sådan byggnad som har till syfte att hyras ut som förvaltningsfastighet även om 
några operationella leasingavtal ännu inte har ingåtts för fastigheten. Beträffande 
begränsningar inom klassificeringen av fastigheter framgår det enligt K3-regelverket att sådan 
fastighet som besitts i syfte att säljas inom den löpande verksamheten ej skall klassas som 
förvaltningsfastighet. Vidare framgår det även att sådan fastighet som exploaterats eller 
uppförts för annat bolags räkning, samt sådan fastighet som uppförts med syfte att nyttjas av 
ägare eller anställda ej skall betraktas som förvaltningsfastighet. Om den innehavande 
fastigheten används på sådant sätt att en del brukas som rörelsefastighet samt att en annan del 
hyrs ut ska den procentuella delen av fastigheten som kan förbindas med uthyrandet 
klassificeras som förvaltningsfastighet. Om uppskattandet av denna uppdelning ej kan 
uppskatta på ett sådant sätt att denna kan bedömas som trovärdig eller att beräkningen i fråga 
medför en obefogad hög kostnad, skall ingen del av fastigheten, enligt K3-regelverket 
klassificeras och redovisas som förvaltningsfastighet (K3 16:2). 

3.1.3 K3 – Verkligt värde 
Inom K3-regelverket framgår det att en förvaltningsfastighets verkliga värde definieras som: 
”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). Detta kan förenklat beskrivas som en 
värderingsprincip som återger förvaltningsfastighetens marknadsbaserade värde om 
transaktionen skulle genomföras i realtid. Vidare kan en förvaltningsfastighets verkliga värde 
förväntas återge det rådande värdet på tillgången även om någon faktisk transaktion ej har 
genomförts. Det hela betyder således att värderingen är av hypotetisk karaktär och därför 
efterkräver K3-regelverket en förekomst av oberoende och väl insatta parter kring de rådande 
marknadsförhållandena och följaktligen den rådande prisbilden. Den bakomliggande faktorn 
till att K3 efterfrågar att värderingen skall baseras på en transaktion mellan oberoende parter 
är en grundföreställning kring att detta resulterar till en mer värderelevant och rättvisande 
värdering (Drefeldt och Törning, 2013) 
 
Beträffande den grad av upplysningskrav kring förvaltningsfastigheterna framgår det enligt 
K3-regelverket att det skall redovisas information kring fastigheternas bokförda värde, 
verkliga värde samt de bakomliggande antaganden och metoder som använts vid 
framtagandet av det verkliga värdet. Följaktligen uppgår kraven på upplysningar att det 
fordras redovisas information kring vilken omfattning som värderingen är utförd av extern 
värderingsman samt om det förekommer någon form av begränsning gällande 
avyttringsrättigheter kring fastigheten eller förfogande över dess inkomster från uthyrning 
eller försäljning. Avslutningsvis framgår det även enligt regelverket ett upplysningskrav som 
berör potentiella åtaganden kring köp och byggnation samt om det föreligger ytterligare 
underliggande åtaganden kring underhåll, förbättring eller reparation av fastigheten i fråga 
(BFNAR 2012:1, p. 16:4). 
 
Beträffande de ovanstående upplysningskrav som framgår av K3-regelverket framgår det 
även att samtliga upplysningar får redovisas i aggregerad form. Med detta menas att samtliga 
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upplysningar får redovisas på ett sådant sätt att informationen innefattar ett kollektivt värde 
och information på det totala innehavet av förvaltningsfastigheter och således ingen 
fastighetsspecifik information. Vidare framgår det ett undantag inom regelverket som 
beskriver att den information som är utöver det redovisade värdet ej behöver redovisas om 
fastställande ej kan utföras på ett tillförlitligt sätt eller om det föreligger en oskälig kostnad att 
framställa informationen om och kring förvaltningsfastigheternas verkliga värde. (BFNAR 
2012:1) 

3.1.4 Värdeteori 
Grundläggande inom värdeteori är förekomsten av två eller flera parter med två subjektivt 
skilda värdepreferenser kring det berörda objektet. Menger (1976) beskriver att den teoretiska 
grundpelaren inom värdeteori kretsar kring den marginalnytta som kan sammankopplas med 
objektet. Vidare utvecklar författaren resonemangen på ett sådant sätt att objektet måste 
upplevas besitta någon form av nytta för att bedömas inneha ett värde för såväl potentiell 
säljare och köpare. Det måste därför finnas en underliggande nytta för båda parterna för att en 
potentiell transaktion skall komma till daga. Von Mises (1949) beskriver vidare kring 
fenomenet värdeteori att värdet i fråga inte existerar i det berörda objektet utan är en 
projicering av individers upplevda reaktion om och kring objektet i fråga, vilket följaktligen 
resulterar i att varje enskild produktvärdering i sig kan antas som unik. 
 
Persson (2011) redogör att det vid produktvärdering är vanligt förekommande att detta 
diskuteras utefter tre olika faktorer, i form av pris, värde och kostnad. Beträffande faktorn pris 
menar författaren på att detta ämnar förklara det definitiva pris som överenskommits mellan 
parterna köpare och säljare vid en transaktion. Vidare diskuteras faktorn kostnad utifrån bland 
annat termer av kostnad för material, arbete, administration etcetera, där dessa ämnar agera 
potentiella underfaktorer till den totala kostnaden som uppstått för att möjliggöra 
transaktionen i fråga. Gällande värdet på en produkt eller tjänst kan detta enligt Persson 
(2011) i korthet beskrivas som det marknadsmässiga värdet, det vill säga det värde som en 
potentiell köpare kan tänkas betala för den rådande produkten. Beträffande fastställande av en 
tillgångs värde förekommer det en viss problematik kring att fastställa detta på tillgångar i 
form av fastigheter. Detta då det är vanligt förekommande att det ofta råder en bristfällig 
tillgänglighet på likartade transaktionsunderlag och således jämförbara objekt kring 
sällanköpsvaror (Persson, 2011). Utöver att värdera en tillgång utefter dess marknadsmässiga 
transaktionsvärde kan värdet även fastställas genom dess framtida nytta i form av exempelvis 
kassaflöden för innehavaren. Persson (2011) menar dock på att det med denna form av 
värdering föreligger svårigheter då det förekommer en existens av problematik att fast- och 
säkerställa ett framtida utfall då framtiden som variabel kan anses som oförutsägbar. Vidare 
belyser författaren att en tillgångs historiska nytta, potentiellt kan utgöra grunden vid 
analyseringen av den framtida nytta men att det föreligger en rad svårförutsägbara påverkande 
faktorer som kan resultera i oväntade utfall. 
 
Rörande termen fastighetsvärdering är värdet starkt påverkat av förekomsten av utbud, nytta, 
behov, disponeringsmöjlighet samt en rådande möjlighet till eventuell transaktion av 
tillgången. Dessa faktorer kan mer kortfattat förklaras genom att de ämnar tillfredsställa den 
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potentiella köparen till följd utav att fastighetstransaktionen genomförts. Vidare kan anses 
grundläggande att fastigheten skall kunna disponeras fritt och exklusivt av den nya ägaren 
samt att denne kan själv kan genomföra en avyttring om vill. Med hänsyn till ovanstående kan 
därför ett slutgiltigt värde på en tillgång skilja sig utefter de personliga preferenser som 
förekommer hos marknadens, för tillfället tillgängliga köpare (Lantmäteriet och 
Mäklarsamfundet, 2010). Phillips (2001) beskriver att värde-termen sällan använts som ett 
enskilt begrepp utan vanligtvis sammankopplas utefter faktorer i form av såväl 
marknadsvärde som avkastning och kassaflöden. 

Marknadsvärde 
Gällande en tillgångs marknadsvärde menar Phillips (2001) på att detta är en variabel som 
varierar över tid och följaktligen kan anses som svår att fastställa beträffande ett framtida 
potentiellt utfall. Detta betyder följaktligen att varje objekt värde är starkt beroende av de 
tillfälligheter som förekommer på den rådande marknaden i form utav de potentiella köparnas 
rådande preferenser. Slutligen menar Phillips (2001) att värde som variabel är starkt påverkad 
av flertalet svårförutsägbara faktorer vilket föranleder en potentiell förekomst av priser som 
skiljer sig från det pris som kan anses som mest sannolikt. Detta fenomen illustreras nedan 
utefter en figur från Lantmäteriet och Mäklarsamfundet (2010): 
 

 
Figur 3. Egenmodifierad figur utefter Lantmäteriet och Mäklarsamfundet (2010) 

Beträffande ovanstående figur ämnar den illustrera det värde som uppmätts flest gånger för 
likartade objekt, vilket således kan bedömas som det mest sannolika värdet på en fastighet vid 
en försäljning. Detta värde illustreras i figurens högsta punkt. 
 

Avkastningsvärde 
En tillgångs avkastningsvärde beskrivs enligt Persson (2011) som det nuvärde av framtida 
kassaflöden som en specifik tillgång förväntas generera. Vidare utveckling kring nuvärdet 
reflekteras av författaren på ett sådant vis att varje specifik tillgång är enskilt beroende av det 
uppskattade kassaflöde som varje specifik tillgång förväntas generera för att möjliggöra denna 
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form av beräkning. För att göra en förenkling av definitionen av ett nuvärde kan förklaringen 
beskrivas på ett sådant sätt att värderingsmetoden bygger på att diskontera framtida 
nettoöverskott som den kassagenererande tillgången förväntas ge. Persson (2011) beskriver 
att ett nettoöverskott tenderar att återspegla en viss fluktuation över tid, vilket medför att 
potentiella investerare kan identifiera en möjlig källa till avkastning till följd av ett ökat 
nettoöverskott. Vidare beskriver författaren att det förekommer flertalet metoder för att 
uppskatta en tillgångs avkastningsvärde, vilket följaktligen potentiellt kan resultera till 
differenser i det slutgiltiga värdet gällande vilken metodik som tillämpats. Mer djupgående 
information kring dessa värderingsmetoder redogörs senare i studien. 

Förvaltningsfastighetens kassaflöden 
En förvaltningsfastighets möjlighet till genererandet av kassaflöden har en benägenhet att 
förändras över tid till följd utav flertalet potentiella faktorer. Lundström (2011) redogör kring 
problematiken i termer av slitage och minskad modernitet, vilka uppkommer till följd av 
användande och marknadens preferensrelaterade förändringar. Vidare beskriver Lundström 
(2011) att en ökning av dessa faktorer kan bedömas motsatt korrelerade med hyresintäkterna. 
Med detta menas att ökad omodernitet och slitage i sin tur resulterar i minskade hyresintäkter 
för förvaltningsfastigheten. Författaren poängterar att den negativa effekten på kassaflödena 
dock kan åtgärdas och minskas genom löpande underhåll men att detta underhåll aldrig kan 
resultera till en ökning av hyresintäkterna.  
 
Med hänsyn till vad som beskrevs enligt Lundström (2007) i ovanstående stycke kan det antas 
viktigt att poängtera att just underhåll inte kan resultera i en ökning av värdet och följaktligen 
hyran men att detta potentiellt kan ske genom investering. För att särskilja dessa begrepp 
citeras därför Statens fastighetsverks – GD direktiv (2005): ”Kostnader för underhåll 
omfattar alla åtgärder som utförs för att bibehålla eller återställa fastigheten i dess 
ursprungliga skick. Åtgärdens varaktighet avser längre tid än ett år. Gränsdragningen mot 
investering görs vid bedömning av om åtgärden är nivåhöjande och därmed varaktigt höjer 
värdet på fastigheten.” 
  
För att återgå till att illustrera hur en förvaltningsfastighets kassaflöden potentiellt förändras 
över tid redovisas nedan en figur som tar hänsyn till relationen mellan kassaflöden i form av 
hyror samt hur detta påverkas av variabler såsom tid, underhåll och slitage sam hur relationen 
mellan dessa resultera till det kvarvarande driftnettot för förvaltningsfastigheten. 
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Figur 4. Betalningsmönstret över en hyresfastighets ekonomiska livscykel (Lundström, 2011). 

3.1.5 Värderingsmetodik – ortsprismetoden 
Som tidigare nämnts i denna studie är ett av de rådande tillvägagångssättning kring värdering 
av en förvaltningsfastighets verkliga värde att denna skall baseras och beräknas utefter den så 
kallade ortsprismetoden. Detta förutsatt att metoden i fråga kan tillämpas på ett tillförlitligt 
sätt och ej medföra oskälig kostnad (BFNAR 2012:1, 16:4). Bengtsson (2009) redogör kring 
begreppet ortsprismetoden på sådant sätt att denna form av metodik grundar sig i 
förvaltningsfastighetens rådande marknadspris med hänsyn till var denne geografiskt är 
uppförd. Författaren poängterar dock att en förutsättning för att denna metod skall vara möjlig 
är en existens av en likartad och således jämförbar marknad.  
 
Persson (2011) redogör att värderingsmetoden principiellt kan bedömas vara relativt enkel 
men att det förekommer en viss problematik som vederbörande värderare måste ha i åtanke 
vid utförandet vid värderingsprocessen. Persson (2011) beskriver vidare att denna 
problematik kretsar kring de geografiska marknadsdifferenserna samt en svårighet i att 
identifiera rättmätiga jämförbara objekt, då varje enskild fastighet i mångt och mycket kan 
anses som unik. Denna problematik efterkräver följaktligen att vederbörande värderare 
besitter sådan kompetens att denne bemästrar att ta i beaktande de olika påverkande variabler 
som potentiellt kan tänkas påverka utfallet av fastighetens värde och följaktligen redovisa en 
värderelevant värdering. Författaren redogör vidare att det förekommer tre stycken 
huvudsakliga problem som berör tillämpandet av ortsprismetoden, vilka identifieras som 
jämförbarhet, antalet jämförbara köp inom den berörde regionen samt tidsfaktorn. Persson 
(2011) beskriver vidare att det inom ortsprismetodiken kan urskiljas två varianter i form utav 
direkt och indirekt ortsprismetod. Dessa kommer redogöras på en djupare nivå nedan: 
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Direkt ortsprismetod 
Persson (2011) beskriver att det vid värdering i enlighet med den direkta ortsprismetoden 
vanligtvis tas hänsyn till sex olika steg. Författaren beskriver att steg ett i processen kretsar 
kring att identifiera, definiera samt avgränsa den rådande marknaden där fastigheten ifråga är 
uppförd. Vidare beskriver Persson (2011) att denna form av avgränsning saknar reglering 
inom Sverige, vilket medför att avgränsningen och dess omfattning utförs av den berörda 
värderingsmannen. Som nämndes i ovanstående stycke redogör Persson (2011) att det 
förekommer en viss problematik kopplat till tidsaspekten vid värderingen. Författaren 
utvecklar denna risk i termer av bristande tillgänglighet på relevant och tillförlitlig 
information gällande en likvärdig och jämförbar fastighet. Detta då det är vanligt 
förekommande, framförallt på mindre orter, att någon likvärdig fastighet inte har sålts på lång 
tid och följaktligen inte kan anses som relevant som jämförbart objekt. Persson (2011) 
beskriver vidare att ett sådant dilemma löses av den berörda värderingsmannen på sådant sätt 
att denne får avgöra hur lång tid tillbaka som den jämförbara fastigheten kan tänkas skänka 
tillförlitlighet och hög kvalité som underlag. 
 
Persson (2011) beskriver steg nummer två som den process där värderaren försöker identifiera 
jämförbara objekt som kan bedömas lämplig för värderingsprocessen. Författaren redogör 
ytterligare att denna del av värderingen kan bedömas innehålla mest problematik i hela 
processen. Detta då varje individuell fastighet i mångt och mycket kan bedömas vara unik i 
olika aspekter och följaktligen enbart kan bedömas föreligga jämförbara objekt för sig själva. 
En annan problematisk aspekt som medföljer kretsar kring att de jämförbara objekten ofta inte 
har sålts i enskild form och därför även innehåller sådan data och information som berör 
andra fastigheter som sålts i samma affär (Persson, 2011). 
 
Steg nummer tre beskrivs enligt Persson (2011) som den process som kretsar kring att få 
tillgången till den information som innefattas av det identifierade jämförbara objektet eller 
objekten. Persson (2011) poängterar att detta är det steg som kan bedömas vara den största 
bristen inom ortsprismetoden. Detta då det föreligger en stor problematik kring att uppnå 
access till den information som efterkrävs vid värderingen i form av juridiska, ekonomiska 
och tekniska faktorer kring jämförelseobjektet. 
 
Persson (2011) beskriver det fjärde steget i processen kring ortsprismetoden i termer av 
analys och tolkande av den informations som framkommit om och kring de jämförbara 
objekten. Författaren belyser, i enlighet med det tredje steget, att varje fastighet kan bedömas 
unik, vilken föranleder att värderaren ingående måste analysera det jämförbara objektet för att 
möjliggöra erhållande av relevant jämförbar data. Persson (2011) beskriver att resultatet av 
denna analys sker genom en omvandling och anpassning av priset från det jämförbara 
objektet till värderingen av fastigheten i termer av pris per kvadratmeter, pris per driftnetto 
etcetera. 
 
Det femte steget beskrivs enligt Persson (2011) som korrigering av specifika påverkande 
variabler. Vidare kan detta steg av värderingen beskrivas som den process där reella 
skillnader eller påverkning till följd av exempelvis inflation elimineras. Utöver denna 



	  

28 
	  

korrigering tas det enligt Persson (2011) även hänsyn till andra former av potentiella faktorer 
såsom behov av renovering eller dylikt. 
 
Det sista steget i värderingen utefter ortsprismetoden beskrivs enligt Persson (2011) som den 
process där det sker en sammanställning och slutgiltig bedömning kring kvalité och 
frekvensen av potentiell osäkerhet i den slutgiltiga värderingen. Persson (2011) beskriver 
detta som det steg då värderaren kritiskt granskar sin egen förmåga och avgör huruvida 
värderingen kan anses som värderelevant och tillförlitlig, med hänsyn till den kvalitén på data 
som uppkommit under värderingsförloppet. 
 
Gällande fördelarna med att tillämpa den direkta ortsprismetoden, gentemot andra metoder, 
kan en av dessa grunda sig i att ortsprismetoden tar hänsyn påverkandevariabler i form utav 
trender etc. (Svensk fastighetsindex, 2006). Persson (2011) utvecklar fördelarna med 
hänsynen till trender i form av att jämförelseobjekten på sådant vis återspeglar en långtgående 
prisutveckling och följaktligen kan agera underlag vid analys av framtida trendpåverkningar.  

Indirekt ortsprismetod 
Persson (2011) beskriver att den indirekta ortsprismetoden grundläggande baseras utifrån 
potentiella jämförelsetal där dessa, med hjälp av datorstöd, agerar underlag för att jämföra 
föregående försäljningar utefter de specifikt utvalda parametrarna. Vidare beskriver 
författaren att det är vanligt förekommande att jämförelseobjekten varierar i 
jämförbarhetsgrad, vilket således efterkräver en förekomst av objekt som både är bättre och 
sämre än den fastighet som skall värderas för att uppnå en relevant och trovärdig 
snittparameter. 
 
För att förenkla en jämförelse mellan de priser som framgått enligt ortsprismetoden kan detta 
med enkelhet genomföras genom att fastställa ett kvotvärde mellan pris och påverkande 
faktor. Då de påverkande faktorerna tenderar att variera bör dessa genomgå en standardisering 
för att agera relevanta jämförelsetal. Processen för att utföra detta beskrivs i termer av 
normering, där detta resulterar i jämförbara nyckeltal (Bejrum, 1986; Persson, 2011). Denna 
process kommer mer djupgående att illustreras och beskrivas nedan: 
 
I Bruttokapitaliseringsmetoden: 
Vid estimeringen av den faktor som kan hänföras till bruttokapitalisering genomförs en 
dividering mellan den köpeskilling som uppstått för jämförelseobjektet med dess årshyra på 
bruttobasis. Detta resulterar följaktligen till en summa som återspeglar jämförelseobjektets 
pris per hyreskrona. Denna process genomförs sedan på det totala urvalet och multipliceras 
sedan med bruttohyran, vilket sedan förväntas återspegla fastighetens marknadsvärde 
(Lantmäteriet och Mäklarsamfundet, 2010). 
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II Nettokapitaliseringsmetoden: 
Beträffande nettokapitaliseringsmetoden grundar sig denna i att den berörda fastighetens 
driftnetto divideras med försäljningspriser för att sedan frambringa fastighetens 
direktavkastning. Detta genomförs sedan på samtliga jämförelseobjekt, vilket följaktligen 
resulterar till en genomsnittlig direktavkastning. Det slutgiltiga steget enligt 
nettokapitaliseringsmetoden kretsar kring att estimera marknadsvärdet genom att dividera 
driftnettot för värderingsobjektet med den genomsnittliga avkastningen (Jepson, 2001; 
Lantmäteriet och Mäklarsamfundet, 2010). Persson (2011) utvecklar metoden genom att 
redogöra att denna är den mest tillämpade metoden för att beräkna en fastighets 
marknadsvärde. Vidare beskriver Persson (2011) att det föreligger stora likheter mellan 
nettokapitaliseringsmetoden och direktavkastningsmetoden men att den stora skillnaden 
härstammar från tillämpandet av driftnetto som variabel istället för direktavkastningskrav vid 
värdering med nettokapitaliseringsmetoden. 
 

 
 
III Köpeskillingsmetoden: 
Gällande taxeringsvärdet på en fastighet innefattar detta flertalet påverkande variabler. 
Spridningen av dessa variabler varierar utefter vilken typ av fastighet som innefattas i 
värderingsprocessen. Beträffande vilka typer av kategorisering kring fastigheter är dessa 
uppdelade utefter småhus, hyreshus, industri och lantbruk (Skatteverket, 2015). Till följd av 
att tillämpa den rättmätige kategorin på värderingsobjektet kan föregående försäljningspriser 
på jämförandeobjektet ställas i relation till dess taxeringsvärde och följaktligen resultera till 
ett förväntat marknadsvärde på värderingsobjektet. Processen kallas K/T-värde och innebär 
att jämförelseobjektets försäljningspris divideras med dess taxeringsvärde där summan sedan 
blir pris per taxeringskrona vilket sedan hänförs mot värderingsobjektet. Metoden i fråga 
resulterar i en generell form av värdering och bör ej tillämpas vid en sådan marknad där det 
förekommer avvikande fastigheter (Lantmäteriet och Mäklarsamfundet, 2010). 
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IIII Bruksareametoden: 
En annan metodik för att frambringa normerade jämförelseobjekt är att göra detta utefter 
beräkningar som estimerar fastighetens pris per kvadratmeter. Tillvägagångssättet bakom 
denna metod grundar sig i att dividera jämförandeobjektets försäljningspris med dess area i 
form utav kvadratmeter. Vid tillämpandet av flertalet jämförelseobjekt görs detta för var och 
en av objekten där det sedan estimeras ett snittpris per kvadratmeter. Metoden i fråga kan 
betraktas som relativt simpel att utföra då data i form utav försäljningspris och storlek för 
jämförelseobjektet ofta förekommer i offentliga register och således är enkel att införskaffa. 
Dock bör värderaren ha i åtanke att variabeln kvadratmeterpris starkt kan påverkas av flertalet 
faktorer i form av läge, skick etcetera., vilket följaktligen kan resultera till att metoden i vissa 
fall kan bedömas som missvisande och ej värderelevant (Lantmäteriet och Mäklarsamfundet, 
2010). 
 

 
 

3.1.6 Värderingsmetodik – Avkastning-/Nuvärde 
Avkastningsmetoden, vilket också kan benämnas som nuvärdesmetoden bygger på en 
estimering av en fastighets förväntade framtida kassaflöden, vilka sedan diskonteras och 
värderas till ett sammanfogat värde i realtid (Lantmäteriet, 2015). Bengtsson (2008) beskriver 
att denna form av diskonteringsberäkning är vanligt förekommande bland värdering av 
förvaltningsfastigheternas verkliga värde. 
 
Som tidigare nämndes kan det inom ortsprismetoden förekomma begränsningar i 
värderingsmöjligheten till följd utav sådana faktorer som påverkar mätbarhetens 
värderelevans. Vid sådana osäkra marknadsförhållanden kan det fördelaktigt, ensamt eller 
som komplement, tillämpas marknadssimulering vid värderingen av det verkliga värdet 
(Lantmäterier och Mäklarsamfundet, 2010). Beträffande marknadssimulering kan det 
definieras såsom en ekonomisk analysmodell som eftersöker marknadens förväntade framtida 
utveckling kring exempelvis hyror och avkastning, knutet till ett specifikt värderingsobjekt 
(Eminenta, 2005). För att värdering i enlighet med marknassimulerande beräkningar kräver  
dock att värderingsmannen besitter god och djupgående kunskap kring de rådande 
marknadsrelaterade omständigheterna samt att denne även har access till de analysvariabler 
som metodiken kräver (Lantmäterier och Mäklarsamfundet, 2010). Persson (2011) redogör 
kring att det vid tillämpandet av marknadssimulering vanligtvis sker genom tre steg. Det 
första steget beskrivs som det steg där värderaren insamlar djupgående grunddata där dessa 
förväntas innefatta sådan information som skänker en rättvisande bild över fastigheten i fråga. 
Persson (2011) beskriver vidare att dessa indata förväntas innefatta sådana uppgifter som 
bland annat återspeglar fastighetens skick och funktionalitet samt sådan information som 
kretsar kring inflationsrelaterade variabler. Steg två beskrivs enligt Persson (2011) som det 
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steg där värderaren fastställer en kalkylperiod för beräkningen, vilken vanligtvis omfattas av 
fem till tio år där dessa år förväntas återspegla en så kallad konjunkturcykel. Det tredje och 
sista steget beskrivs enligt författaren som den process som kretsar kring fastställandet av den 
tillämpade kalkylräntan. Vidare beskriver författaren att det är av stor relevans att värderaren 
fastställer en sådan ränta som kan bedömas tillförlitlig med avseende att denna skall 
återspegla fastighetens framtida ekonomiska omständigheter. Lundström (2011) redogör 
vidare med hänsyn till det föregående att estimeringen av kalkylräntan således kan bedömas 
vara den viktigaste variabeln att beräkna. Persson (2011) beskriver att estimeringen av 
kalkylräntan vanligen sker genom två olika metoder. Den första metoden kretsar kring att 
addera summorna av den riskfria realräntan med uppskattad inflation och riskpremie. Den 
andra beskrivs grunda sig i fastighetens direktavkastning och dess förändring med hänsyn till 
utvecklingen av värdet. 
 

 
 

 
(Persson, 2011) 
 
Beträffande tillämpningen av avkastnings-/nuvärdesmetoden kan metodiken bedömas 
innefatta olika former av problematik (Damodaran, 2003; Jaffe och Sirman, 1995). Ett av de 
mest relevanta problematiska stegen kretsar kring att metoden fastställer ett värde på en 
marknad som kan föreligga vara ytterst svårbedömd. Vidare utvecklas problematiken kring 
detta på ett sådant sätt att det föreligger en problematik i att fastställa de påverkande 
variablerna på ett tillförlitligt sätt samt att viktiga variabler förbises vid beräkningen 
(Damodaran, 2003; Jaffe och Sirman, 1995). 
   
Beträffande den metodik som vanligtvis används vid marknassimulering av en 
förvaltningsfastighets avkastning/nuvärde förekommer två olika metoder (Larsson, 2008). 
Dessa metoder, vid namn direktavkastning- och kassaflödesmetoden redogörs mer 
djupgående nedan.   

Kassaflödesmetoden 
Beträffande kassaflödesmetoden redogör Persson (2011) att denna baseras på potentiella 
framtida positiva och negativa kassaflöden som kan hänföras till fastigheten. Genom att 
jämföra in- och utbetalningar resulterar detta följaktligen till driftnetton som kan fördelas och 
hänföras till respektive år där varje specifikt år kan återspegla olika differenser. Detta till följd 
av hänsyn till olika antagna variabler som bedöms påverka det årets flödesutfall, i form utav 
exempelvis inflation, uthyrningsgrad, prisnivåer etcetera. (Persson, 2011). Efter att ha 
uppskattat de framtida in- och utbetalningarna diskonteras sedan dessa var för sig till 
nuvärdet. Vidare diskonteras även restvärdet till dess nuvarande värde. Beträffande restvärdet 
sker estimeringen av detta genom att kalkylera periodens sista driftnetto och sedan dividera 
detta med det rådande avkastningskravet, vilket grundar sig i utveckling på marknaden, läge, 
risk etcetera.(Persson, 2011). 
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D = Driftnetto 
p = Kalkylränta 
n = Kalkylperiod 
R = Restvärde 
Ak = Avkastningskrav 
(Persson, 2011) 
 

Direktavkastningsmetoden 
En annan metod utöver, kassaflödesmetoden, kretsar kring att beräkna en fastighets 
direktavkastning. Två vanligt förekommande metoder som tillämpas vid beräkningen av en 
fastighets direktavkastning benämns i termer av Gordons formel och 
direktavkastningsmetoden (Persson, 2011). 
 
Beträffande Gordons formel kretsar denna kring att fastställa en tillgångs procentuella ökning 
eller minskning beträffande dess driftnetto. Vid estimeringen av detta återfinns variabeln g, 
vilket ämnar beskriva den uppstådda värdeförändringen som förväntas appliceras på 
tillgången med hänsyn till exempelvis inflation eller dylikt (Persson, 2011). Vidare utförs 
estimeringen av värdet enligt Gordons formel att tillgången driftnetto divideras med 
differensen mellan värdeförändringen och den fastställda kalkylräntan enligt nedanstående 
ekvation (Persson, 2011): 
 

  
D = Driftnetto  
p = Kalkylränta 
g = Procentuell årlig värdeförändring 
(Persson, 2011) 
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3.1.7 Allmännyttiga fastighetsbolag 
Rörande allmännyttan och tillhörande bostäder har dessa under de senaste 50 åren, trots 
ekonomiska hinder, periodvis ökat till cirka 730 000, med ett fastighetsbestånd om ca 20 % av 
de totala inom Sverige (Tillberg, 2000). Följaktligen är i dagsläget närmare 1,4 miljoner 
svenskar bosatta i någon av alla de allmännyttiga bostadsbolagens fastigheter runt om i landet 
(Sabo, 2015). Ramberg (2000) beskriver att hyresvärdarna inom landet fram till slutet av 
1930-talet i huvudsak bestod utav privata hyresvärdar och industriföretag. Under 1930-talet 
skedde dock en förändring på den svenska bostadsmarknaden till följd av ett riksdagsbeslut, 
vilket innebar att kommunerna fick en betydande roll för att reducera trångboddheten i de allt 
mer växande städerna inom landet (Ramberg, 2000). De då allt mer växande kommunala 
bostadsbolagen fick således till uppgift att råda bot på den rådande bostadsproblematiken, 
dock utan vinstintresse (Ramberg, 2000). Det så kallade miljonprogrammet har en stark 
sammankoppling till de allmännyttiga bostadsbolagen i Sverige. Miljonprogrammet har sin 
grund i 1960-talets omfattande bostadsbrist i landet, till följd av den uppåtgående 
högkonjunkturen som rådde sedan krigsslutet. För att råda bot på denna bostadsbrist beslutade 
riksdagen under 1960-talet om ett mål att bygga minst 100 000 bostäder per år under en 
tioårsperiod (AB Svenska bostäder 2005).  
 
Beträffande regleringen kring allmännyttan inträdde en ny lag i kraft januari 2011, vilket 
innebar nya riktlinjer för hur ett allmännyttigt bostadsbolag förväntas driva den rådande 
verksamheten (Riksdagen, 2015). Den nya lagen innebar att bolagen ska bedriva 
verksamheten på ett sådant sätt att denna följer affärsmässiga principer och således även 
tillämpa marknadsbaserade avkastningskrav (SFS 2010:879). Lagändringen innebar en 
ändring gentemot självkostnadsprincipen och resulterade följaktligen att förbudet mot 
vinstsyfte upplöstes. Vidare framgår det även enligt lag om allmännyttiga kommunala 
bostadsaktiebolag (SFS 2010:879) att bolagen skall bedriva sin verksamhet utefter så kallade 
affärsmässiga grunder. Definitionen av detta kan i korthet beskrivas som att de kommunala 
bostadsbolagen skall bedriva sin verksamhet på samma grunder och tillvägagångssätt som 
jämförbara icke allmännyttiga fastighetsbolag, samt basera avkastningen utefter en 
marknadsmässig risknivå (Nordlund, 2012). 

Ägardirektiv – avkastningskrav 
Beträffande definitionen av ägardirektiv kan detta enligt Albrektsson (2001) beskrivas som ett 
skriftligt styrdokument vilket redogör kring de krav som ägarna ställer på bolagen, vilket 
sedan blir ledningens uppgift att tillfredsställa. Inom de allmännyttiga bostadsaktiebolagen ses 
därför ägarna som respektive kommun samt ledningen som de som sitter i toppen av 
respektive bostadsbolag. 
 
Nordlund (2012) beskriver, med bakgrund till SABO (2011) att de allmännyttiga 
bostadsbolagen, till följd av införandet av SFS 2010:879, blir tvungna att se över och 
potentiellt ändra i sina ägardirektiv då verksamheten enligt lag förväntas bedrivas enligt 
affärsmässiga grunder. Nordlund (2012) redogör vidare att de nya ägardirektiven som bland 
annat skall ses över kretsar kring bolagens ekonomiska krav i termer om bl.a. soliditet, 
justerad soliditet samt dess avkastningskrav. Nordlund (2012) poängterar att de 
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avkastningskrav som sammankopplas med de kommunala bostadsbolagen omfattas av den så 
kallade lokaliseringsprincipen. Detta betyder i korthet att avkastningskraven skall utgå från 
kommunens geografiska område eller dess medlemmar (KL 2:1§), vilket följaktligen kan 
benämnas som marknadsmässiga avkastningskrav. Utöver krav om affärsmässighet och 
fastställt avkastningskrav förväntas även de allmännyttiga bolagen besitta ett långsiktigt 
perspektiv beträffande avkastningskravet. Med detta menas att bolagen skall bedrivas utefter 
allmänna normer inom branschen samt sträva efter att uppnå en långsiktig lönsamhet (Prop 
2009/10:185).  
 
Beträffande olika ägardirektiv och dess avkastningskrav kan det vara av fördel att få en mer 
djupgående bild kring olika metoder för att estimera avkastningskraven. Tre vanligt 
förekommande metoder som tillämpas vid denna typ av estimering beskrivs i termer av 
direktavkastningskrav på totalt kapital, avkastning på totalt eget kapital och totalavkastning på 
totalt kapital (Boverket, 2014). Nordlund (2012) beskriver att direktavkastningsmetoden 
härleds genom estimering av ett normaliserat driftnetto, vilket sedan ställs i relation till det 
marknadsmässiga priset på tillgångarna. Gällande estimeringen av den totala avkastningen på 
eget kapital menar Nordlund (2012) att denna beräknas genom att inledningsvis fastställa 
differensen mellan marknadsvärdet på bolagets totala tillgångar och skulder, vilket sedan 
korrigeras med kostnaderna från lånat kapital och tillgångarnas driftnetto samt 
värdeförändringar. Beträffande totalavkastning på totalt kapital beskriver Nordlund (2012) att 
denna metod till stor del är densamma som direktavkastningsmetoden men att denna även tar 
hänsyn till en värdeförändringskomponent anknuten till marknadsfluktuation. 

Efterfrågeunderskott 
Gällande relationen mellan utbud och efterfrågan kan detta enklast beskrivas genom ett 
marknadsjämviktsdiagram. Jämvikt kan i korthet beskrivas som det läge då marknadens utbud 
är densamma som dess efterfråga. Om det förekommer en differens mellan dessa sker en så 
kallad obalans med ett över- eller underskott i respektive led (O´Sullivan och Sheffrin, 2003). 
För att öka förståelsen för denna relation illustreras följande diagram nedan: 
 

 
Figur 5. Utbud och efterfrågan O´Sullivan, A. och Sheffrin (2003). 
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Genom ovanstående exempel illustreras de olika kurvornas relation till varandra. På samma 
sätt som figuren ovan beskriver specifika utfall kan en liknande figur även användas för att 
förklara relationen mellan utbud och efterfråga på bostadsmarknaden som behandlas inom 
denna studie, dock genom att byta ut prisvariabeln i y-axeln mot en variabel som motsvarar 
befolkningsmängd.  
 
Riksrevisionen (2014) beskriver i en rapport kring svaga bostadsmarknader att 
utgångspunkterna gällande bostadsförsörjning tenderar att skilja sig påfallande mellan de 
olika kommunerna inom Sverige. De starkast bidragande faktorerna beskrivs vidare 
härstamma från en försvagad arbetsmarknad med en tillhörande befolkningsminskning, vilket 
följaktligen resulterar i efterfrågeunderskott på bostäder samt en genomgående ekonomisk 
problematik för bostadsbolagen (Riksrevisionen, 2014). Begreppet svag bostadsmarknad 
beskrivs av Magnusson och Westerlund (2006) som benämningen på ett sådant marknadsläge 
där utbud och efterfråga ej kan bedömas sammanfalla, vilket således resulterar till 
förekomsten av ett större utbud av bostäder än vad som efterfrågas av marknaden. Statens 
Bostadskreditnämnd (BKN) konstaterade i rapporten ”Analys av svaga bostadsmarknader” 
från 2006 att den rådande demografiska utvecklingen inom landet där befolkningen allt mer 
koncentreras till storstadsregioner samtidigt som en utarmning sker inom småstadsregionerna 
förväntas fortlöpa. Av rapporten gjordes bedömningen att 108 kommuner tillhörde kategorin 
där det ansågs råda mycket svaga bostadsmarknader med både en befolkningsminskning och 
ökat överskott på bostäder. Vidare framgår även att det i de kommuner där det förekom 
allmännyttiga bostadsbolag inom kategorin mycket svaga bostadsmarknader även förekom 
genomgående försvagning av bostadsmarknaden. Av rapporten framgår även att den 
förväntade minskningen av befolkningen förväntades fortlöpa med mellan 2,5 % – 6 % fram 
till 2015, vilket följaktligen resulterar till ytterligare ökning av bostadsöverskottet. 
 
I en studie utförd av Boverket (2014) har det med hjälp utav 
bostadsmarknadsenkäten studerat huruvida kommunerna 
själva bedömer att läget ser ut på bostadsmarknaden runt om i 
landet. Studien, vilket innefattar 290 kommuner visar på att 
det enligt kommunernas individuella bedömning av det egna 
marknadsläget finner att 98 anser sig befinna i balans, 156 har 
ett överskott och 35 anser att det finns ett efterfrågeunderskott. 
Vidare framgår det enligt Boverket (2014) att 34 av totalt 35 
kommuner som bedömer sig ha ett överskott på bostäder även 
tillhör den kategorin där antalet invånare understiger 25 000. 
 

	  
	  
	  
	  
Figur 6. Kommunernas bedömning av bostadsmarknaden enligt 
bostadsmarknadsundersökningen (2014).  
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Sundström och Tingvall (2006) har studerat problematik gällande små kommuner och menar 
på att dessa rent generellt återspeglas av ekonomiska problem till följd utav svikande 
befolkning. Författarna redogör vidare, i enlighet med tidigare redovisade rapporter, att det är 
vanligt förekommande med betydliga bostadsöverskott, vilket följaktligen resulterat till att 
många kommuner tvingats täcka upp de förlorade hyresintäkterna med hjälp utav 
kapitaltillskott till bostadsbolagen. Detta tillskott av kapital vid sidan om borgensförbindelser 
och stora pensionsåtagande har tillsammans resulterat i att kommunerna har ytterst små 
möjligheter att fördela resursers till kommunala verksamheter (Sundström och Tingvall, 
2006). I likhet med BKNs rapport menar även Sundström och Tingvall (2006) att det inte 
föreligger några tendenser på ett trendbyte, utan belyser en framtida befolkningsminskning 
samt poängterar att möjligheterna att motverka detta är små. Vidare menar författarna att det 
är nödvändigt att de berörda kommunerna succesivt måste korrigera sin verksamhet utefter 
den minskade befolkningen och tillhörande minskade intäkter (Sundström och Tingvall, 
2006). 
 
Riksrevisionen (2014) har studerat fenomenet med svaga bostadsmarknader och menar på att 
en stor del av de undersökta kommunerna även är av tanken att de ej besitter möjlighet och 
resurser för att uppnå en långsiktigt fungerande bostadsmarknad. Vidare finner även 
Riksrevisionen (2014) att det inom dessa kommuner föreligger en tendens av en ökad 
snittålder på befolkningen men att kommunerna i fråga ej besitter ett bestånd av bostäder för 
äldre som motsvarar den rådande efterfrågan samt ej sådana resurser som behövs för att 
åtgärda problematiken. Vidare kan problematiken kring bristande förmåga att betala 
sammankopplas med vad som beskrevs i kapitel 1 i denna studie. Med detta menas hur 
Boverket (2003) redogör att 60 % av de allmännyttiga bostadsbolagen är i starkt behov av 
upprustning och underhåll. SABO (2009) utvecklar det hela och menar på att det i många av 
fallen föreligger ett akut behov till följd utav teknisk förslitning och omodernisering. Vidare 
beskrivs i SABOs (2009) rapport att förmågan att finansiera detta är påfallande liten samt att 
sådana åtgärder ofrånkomligt måste finansieras genom ökning av hyror. SABO (2009) 
utvecklar denna problematik med att dessa omfattande hyreshöjningar troligt kan resultera till 
en ytterligare upptrappning av antalet ökade vakanser på en redan sviktande bostadsmarknad. 
SABO (2008) redogör ytterligare kring problematiken vid omfattande efterfrågeunderskott 
beträffande bostäder i termer av risker. SABO (2008) belyser att de föreligger en omfattande 
risk att hyresgäster påbörjar process via hyresnämnden beträffande hyressänkningar. Detta 
kan enligt SABO (2008) följaktligen resultera till hyror som befinner sig under självkostnad 
för fastigheterna vilket således äventyrar bostadsbolagens fortlevnad. 
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3.2 Studiens teoretisk referensram  
I studiens teoretiska referensram presenteras sådana teorier som inom ämnesområdet bedöms 
som intressanta och potentiella förklarande faktorer till studiens vidare empiriska utfall. 

3.2.1 Agentteori - Informationsasymmetri  
Informationsasymmetri, vilket har sin grund i Berle och Means (1932) samt Jensen och 
Mecklings (1976) agentteori kan i korthet beskrivas som det gap som uppstår gällande 
besittningen av information mellan utfärdare och mottagare. Mer utförligt kan detta förklaras 
som när ett bolag har mer djupgående information om relevanta ting inom bolaget än vad dess 
intressenter har. En av pionjärerna beträffande asymmetrisk information är Akerlof (1970), 
vilket djupgående omfattas i teorin The market for lemons. Akerlof (1970) beskriver 
fenomenet genom att exemplifiera bilmarknaden där författaren lyfter fram hur försäljarna av 
bilarna drar fördel av vetskapen kring bilarnas egentliga skick gentemot de potentiella 
köparna, vilket föranleder att försäljarna övervärderar bilarna. Författaren beskriver 
marknaden utefter fyra differentierade kategorier där uppdelningen i fråga kretsar kring nya 
kontra gamla, samt bra eller dåliga bilar. Akerlof (1970) belyser problematiken gällande 
vetskapen kring en ny bils positiva och negativa sidor, då dessa oftast framträder efter en tid 
av nyttjande. Författaren utvecklar resonemangen på ett sådant sätt att om bilen uppfattas 
inneha betydande brister kommer denna återigen uppkomma på marknaden till följd av en 
försäljning. Vidare beskriver Akerlof (1970) att bristerna med stor sannolikhet kommer att 
undanhållas för den potentiella köparen, vilket följaktligen resulterar i att bristande bilar 
kommer återfinnas på marknaden till samma pris som för bilar utan brister. För att frångå att 
exemplifiera problematiken kring informationsasymmetri med hjälp utav bilar beskriver 
Akerlof (1970) att följden av asymmetrisk information i slutändan kan resultera i en marknad 
där produkter är drastiskt övervärderade. För att undgå den asymmetriska informationens 
negativa efterföljder menar Akerlof (1970) att detta kan göra genom att intressenter själva 
väljer att analysera och ta fram relevant information, vilket kan resultera i en mycket kostsam 
process. 
 
I enlighet med Akerlofs (1970) resonemang menar även Healy och Palepu (2001) att det 
förekommer tendenser som pekar på en förekomst av utnyttjande av möjligheten till 
informationsasymmetri för att manipulera redovisningen på ett sådant sätt att detta ökar 
bolagets status och följaktligen attraherar intressenter. Författarna menar vidare att 
intressenter grundar sina beslut efter den information som finns att tillgå på den finansiella 
marknaden. Detta resulterar följaktligen till att den rådande misstanken kring asymmetriska 
informationen mellan redovisare och mottagare leder till att sådan information som är korrekt 
även kan bedömas vara felaktig, samt att icke sanningsenlig information kan bedömas besitta 
en högre verklighetsgrad än vad som egentligen råder (Healy och Palepu, 2001). I samband 
med en ökad kännedom kring den problematik som kan uppstå som resultat av 
informationsasymmetri menar Healy och Palepu (2001) att det även uppstått en ökad 
efterfrågan efter granskning av tredje part. Författarna utvecklar termen tredje part som sådan 
att denna innefattar såväl revision, analytiker samt kreditvärderingsrelaterade institut, vilkas 
uppgift förväntas innefatta legitimering av redovisad information samt framtagare av 
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kompletterande uppgifter om och kring det rådande bolaget. Trots ökad kännedom kring 
informationsasymmetri menar Kothari (2001) att aktiemarknadens reaktion på publicerande 
av information dock pekar på att det föreligger en tillförlitlighet, och tillhörande naivitet från 
en betydande andel av intressenterna. 
 
Kreps (1990) redogör kring potentiella lösningar på problematiken kring asymmetrisk 
information i termer av bland annat regeländring och optimal contract. Författaren utvecklar 
resonemanget och menar på att en utvecklad reglering som efterfrågar fullständig omfattning 
av information om och kring bolaget således kan resultera i ett indirekt incitament för bolagen 
att minska den informationsasymmetriska problematiken. 
 
Med hänsyn till ovanstående kan det därför vara av intresse att undersöka huruvida 
informationsasymmetrin potentiellt kan förekomma inom den värdering och redovisning som 
utförts av de bolag som innefattas av denna studie. Detta med hänsyn till den potentiella 
värderingsdifferensen mellan bolagens redovisade verkliga värde och Lantmäteriets 
transaktionsbaserade prisuppgifter rörande respektive kommun. Vidare kan teorin med 
intresse tillämpas som möjlig förklaring till bolagens val av omfattning gällande upplysningar 
om och kring det verkliga värdet. 

3.2.2 Institutionell teori 
Den institutionella teorin har Deegan och Unerman (2011) på senare tid vuxit fram till en av 
de mest dominerade organisationsteoretiska perspektiven inom forskning kring 
redovisningsområdet. Författarna menar vidare på att den institutionella teorin har sin grund 
utefter Powell och DiMaggio (1983), vilka menar på att teorin i fråga ämnar beskriva 
förekomsten av interaktion mellan en organisation och dess rådande omvärld, där fokus 
kretsar kring att skänka förklaring utifrån huruvida omvärldens tankegångar resulterar i olika 
former av agerande och tillvägagångssätt av en organisation. Powell och DiMaggio (1983) 
utvecklar resonemanget på sådant sätt att den institutionella teorin ämnar skänka potentiella 
svar på huruvida vissa motiv och tillhörande drivkrafter således kan tänkas återspegla sig i en 
organisations tillvägagångssätt i specifika situationer. Författarna beskriver dessa drivkrafter 
utefter institutionell isomorfism och uppdelar sedan dessa i tre kategorier utefter respektive 
kategoris säregna drag (Powell och DiMaggio, 1983). De olika kategorierna benämns enligt 
författarna som; normativ isomorfism, tvingande isomorfism och mimetisk isomorfism – 
vilka beskrivs mer djupgående nedan: 

Normativ isomorfism 
Deegan och Unerman (2011) samt Mizruchi och Fein (1999) beskriver att den normativa 
isomorfismen har sin utgångspunkt utefter de rådande moraliska och etiska synvinklar som 
figurerar inom den berörda professionen. Definitionen på detta beskrivs som att 
organisationer väljer att anpassa sitt agerande utefter de rådande regleringar och 
normbildningar som existerar inom den branschspecifika professionen, där dessa har sin 
utgångspunkt i att skänka legitimitet och anseende till den berörda branschkategorin (Deegan 
och Unerman, 2011; Dillard, Ringsby och Goodman, 2004). 
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Tvingande isomorfism 
Den tvingande isomorfismen kretsar kring föreställningen att en organisation uteslutande 
väljer att anpassa och förändra sitt agerande och beteendemönster utefter uppkommandet av 
påtryckningar från betydande intressenter (Deegan och Unerman, 2011). Vidare kan sådana 
intressenter som bedöms tillhöra denna kategori påverka organisationen på sådant sätt att de 
även frivilligt tar beslut om att redovisa sådan information som går utöver vad som efterfrågas 
av rådande regelverk (Deegan och Unerman, 2011). Utöver att organisationen påverkas att 
ändra sitt beteende utefter betydande intressenters preferenser beskriver Powell och DiMaggio 
(1983) att kulturella och etiska påtryckningar från samhället där organisationen är verksam 
även kan påverka dess agerande. 

Mimetisk isomorfism 
Beträffande mimetisk isomorfism beskriver Deegan och Unerman (2011) att organisationer 
tenderar att kopiera rivaliserande organisationers agerande med bakomliggande tanke att 
förbättra sin egen organisation. Vidare beskrivs denna kopiering grunda sig i rent ekonomiska 
fördelar då resultatet av att efterlikna en annan välfungerande organisation blir mindre 
kostsamt än att själva undersöka marknadens krav och preferenser. Vidare kan den mimetiska 
isomorfismen bedömas ha sin grund i osäkerhet att den egna organisationen skall avvika från 
det normala, vilket följaktligen leder till kopiering av andra organisationers tillvägagångssätt 
(Deegan och Unerman, 2011). 
 
Vad beträffar det som framgår av ovanstående teori kan det vara av intresse att undersöka 
huruvida den mimetiska isomorfismen kan föreligga potentiell förklarande variabel i de 
berörda bolagens metodval och tillhörande värdering samt redovisning gällande det verkliga 
värdet. Med detta menas huruvida det förekommer indikationer som pekar en sannolik 
kopiering av andra organisationers tillvägagångssätt vid värdering och redovisning av 
förvaltningsfastigheternas verkliga värde.  
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3.3 Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning inom det berörda ämnesområdet. Forskningen 
ifråga har för avsikt att skänka en mer djupgående förståelse för ämnet som sådant samt 
identifiera möjliga förklaringar till studiens empiriska utfall. 

3.3.1 Verkligt värde 
Historien bakom värdering i enlighet med dess verkliga värde beskrivs enligt Georgiou och 
Jack (2011) härstamma från 1800-talet, där det föreligger dokumentering kring 
värderingstypen från 1898. Vidare beskriver författarna att detta grundar sig en lagstiftning 
från samma år som beskriver ett krav kring en marknadsmässig värdering på tillgångar där 
lagen i fråga innefattade sådan form av värdering kring aktier och obligationer. Georgiou och 
Jack (2011) beskriver även att det redan vid den första implementeringen av sådan form av 
värdering diskuterades kring huruvida det kunde fastställas ett värde som innefattades av 
relevans och trovärdighet då värderingen till stor del baserades på information som var 
hypotetiskt grundad. Beträffande olika synsätt kring värdering och redovisning kan dessa rent 
historiskt bedömas bygga på cykler, vilket i sin tur kan ämna förklara varför värdering till 
verkligt värde återigen har införts. Detta då Bengtsson (2009) beskriver att det verkliga värdet 
avskaffades och ersattes av anskaffningsvärdet under börskraschen 1929 men att det verkliga 
värdet på nytt har börjat tillämpats för olika former av tillgångar runt om i världen. 
 
Gällande återimplementeringen av verkligt värde gentemot anskaffningsvärdet beskriver 
Dietrich, Harris och Muller (2000) att detta kan bedömas härstamma i att det föreligger en 
tanke kring att det verkliga värdet kan anses som mer väsentligt. Vidare beskriver Dietrich et. 
al (2000) att detta baseras på att införskaffande av en fastighet ofta sker med bakomliggande 
syfte att innehas under längre tid, vilket följaktligen betyder att det redovisade värdet kan 
komma att förändras avsevärt till följd av marknadsfluktuationer. Författarna beskriver därför 
att det verkliga värdet bedöms öka såväl användbarhet som den bakomliggande 
tillförlitligheten hos den finansiella rapporteringen till följd utav en återspegling av 
fastigheten och bolagets situation i realtid (Dietrich et al., 2000).  
 
Bengtsson (2005) undersökte huruvida implementeringen av verkligt värde inom IFRS-
regelverket tenderade att påverka de fastighetsbolag som valde att värdera sina fastigheter till 
verkligt värde. Studien visade på förekomsten av en förbättring på 30 % beträffande 
skillnaden mellan bolagens redovisade egna kapital och dess börsvärde gentemot de bolagen 
som valde att redovisa fastighetsbeståndet till dess anskaffningsvärde. Bengtsson (2009) 
poängterar dock en förekomst av problematik kring värderingsmetodiken då det föreligger en 
viss svårighet i redovisningens tillförlitlighet och relevans då dessa i mångt och mycket kan 
bedömas vara varandras motpoler. Bengtsson (2009) utvecklar problematiken på ett sådant 
sätt att de ekonomiska omständigheterna kring en tillgång kan bedömas vara av högre 
relevans då det verkliga värdet i praktiken förväntas ge en återspegling av det rådande 
marknadsläget men att det dock kan föreligga en problematik kring dess tillförlitlighet då det 
är av hypotetiskt karaktär. Bengtsson (2009) menar därför att värdering till anskaffningsvärdet 
kan bedömas vara mer tillförlitligt då det vilar på en faktisk transaktion av tillgången ifråga. 
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Laux och Leuz (2009) bygger vidare på Bengtssons (2009) resonemang kring den 
problematik som kan sammankopplas med verkligt värde i termer av förekomsten av 
svårighet att uppnå synergi mellan värderingens tillförlitlighet och dess relevans. Vidare 
redogör Laux och Leuz (2009) att värdering i enlighet med verkligt värde tenderar att öppna 
upp för potentiell manipulering av värdet i fråga. Även Bengtsson (2005) riktar ytterligare 
kritik mot verkligt värde då värderingsmetodiken kan mista sitt syfte att återge fastighetens 
ekonomiska omständigheter till följd utav bristfällig kunskap och komplexitet kring 
värderingsprocessen. Nordlund (2008) bygger vidare på Bengtssons (2005) resonemang och 
menar på att förekomsten av indata efterkräver en välfungerande marknad men att existensen 
av en sådan inte alltid finns att tillgå. Vidare diskuterar även Nordlund (2012) huruvida det 
kan antas som tillförlitligt att det inom de noterade fastighetsbolagen sker en värdering utefter 
hypotetisk karaktär som sedan återspeglar sig i dess balans- och resultaträkning. Detta 
resonemang utvecklas även av Bengtsson (2008) där författaren i sin studie identifierar en 
väsentlig problematik beträffande förekomsten av såväl realiserade som orealiserade 
transaktioner inom fastighetsbolagens redovisning. Bengtsson (2008) menar att detta 
resulterar i en potentiell missvisande återspegling av bolagen och dess förvaltningsfastigheters 
finansiella ställning. Nordlund (2008) diskuterar även kring förekomsten av problematik 
anknutet till verkligt värde i termer av tilläggsupplysningar kring värderingen och det 
värderade objektet. Nordlund (2008) lyfter fram att det föreligger ett relevant behov av 
information om och kring förvaltningsfastigheternas verkliga värde för att uppnå en 
reducering av den informationsasymmetriska problematik som annars kan uppstå mellan 
redovisare och mottagare. Nordlund (2008) redogör vidare kring att rollen av redovisning 
grundar sig i att skänka beslutsunderlag till dess läsare, vilket följaktligen efterkräver en stor 
efterfrågan på omfattande information i form av upplysningar för att uppfylla funktionen 
rättvisande. 
 
Nordlund (2008) har i en studie studerat relationen mellan värdering i enlighet med verkligt 
värde och bolagens realiserade värden där resultatet visade på förekomsten av en 
värderingsdifferens om +/- 10 % i förhållande till den rådande marknadssituationens värde 
vid mätningen. Nordlund (2008) menar att en möjlig förklaring på spridning kan härledas till 
bristen på jämförelseobjekt eller prisrelaterade fluktuationer på marknaden sedan mätningen 
genomfördes. Vidare poängterar författaren att en annan möjlig förklaring till spridningen om 
+/- 10 % kan vara ett resultat till följd utav existensen av subjektivitet eller manipulering. En 
liknande observation kring denna forma av spridning har identifierats av King (2009). 
Författaren redogör kring att utfallet potentiellt kan härledas till en problematik beträffande 
förekomsten av att värderingen av en förvaltningsfastighets verkliga värde sker utifrån olika 
steg. King (2009) utvecklar detta genom att redogöra att det första steget vid värderingen 
innebär att bolaget inledningsvis gör en beräkning av värdet i fråga. Nästkommande steg 
beskrivs enligt författaren som det steg då värderingen revideras och avslutas sedan med att 
mottagarna av den redovisade informationen skall göra en personlig tolkning av värderingen. 
King (2009) beskriver att problematiken kring dessa tre steg potentiellt kan grunda sig i att 
samtliga tre grupper som förekommer inom de olika stegen med stor sannolikhet inte kommer 
att tolka utfallet identiskt. Utfallet av King (2009) och Nordlund (2008) kan dock ifrågasättas 
utefter Bengtsson (2008). Bengtsson (2008) har studerat fenomenet likartat som de två 
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ovanstående författarna, dock med ett motsatt resultat då Bengtssons (2008) studie inte kunde 
visa någon relevant spridning mellan värderingen och det rådande marknadsläget. 
 
Lorentzon (2011) belyser förekomsten av ytterligare potentiell problematik i termer av 
antaganden kring värderingsmetodiken. Författaren utvecklar det hela genom att beskriva att 
värdering i enlighet med verkligt värde efterkräver en stor del antagande vilket i sin tur 
efterkräver omfattande krav på kunskap och kompetens hos värderare. Lorentzon (2011) 
belyser att en större del av fastighetsbolagen som tillämpar verkligt värde är av åsikten att de 
själva besitter den kunskaps och kompetens som krävs för att utföra en rättvisande värdering 
av förvaltningsfastigheterna, där anlitandet av externa värderingsmän enbart sker för att 
säkerställa den rådande kvalitén på bolagens egen värderingsprocess. Lorentzon (2011) 
beskriver att det vid estimeringen av en förvaltningsfastighets verkliga värde utefter dess 
marknadsmässiga prissättning i form av ortsprismetoden kräver tillgång till ingående och 
omfattande data. Vidare beskriver författaren att detta således tenderar att resultera till att en 
stor del bolag väljer att utföra estimeringen av det verkliga värdet utefter nuvärdesberäkningar 
då dessa fordrar ett underlag av mindre omfattande natur. 
 
Angående värdering i enlighet med tillgångens verkliga värde beskriver Marton (2007) att det 
förekommer en existens av komplikationer beträffande den finansiella rapporteringen 
kvalitativa egenskaper då estimeringen bygger på antaganden av hypotetisk karaktär. Marton 
(2007) utvecklar det hela genom att redogöra att den hypotetiska karaktären på flertalet 
variabler i estimeringen potentiellt kan vara på bekostnad av den finansiella rapporteringens 
tillförlitlighet samt dess jämförbarhet. I likhet med föregående resonemang från Marton 
(2007) ifrågasätter även Lorentzon (2011) huruvida det kan bedömas legitimt att bolag med 
starkt avvikande grundförutsättningar skall få agera på likartade villkor beträffande 
antaganden kring värderingsmetodiken, trots att detta potentiellt kan anses vara på bekostnad 
av vitala kvalitativa egenskaper hos den finansiella rapporteringen. Avslutningsvis poängterar 
Lorentzon (2011) att den bakomliggande grundidén med verkligt värde är att skänka en högre 
relevans till den finansiella rapporteringen men att detta kan resultera till en subjektiv 
bedömning som i sin tur medför en korrigering och vinkling av den redovisade informationen 
kring tillgången. 
 
Beträffande införandet av K3-regelverket och dess påverkan på de kvalitativa egenskaperna 
på redovisningen kring det verkliga värdet kan detta fördelaktigt jämföras med en likartad 
jämförelse efter införandet av IFRS 14 och således IAS 40. Muller, Reidl och Sellhorn (2011) 
granskade hur Europeiska fastighetsbolag hade påverkats beträffande 
informationsasymmetrin efter införandet av IFRS och IAS 40. Författarna fann i studien 
tecken på att den asymmetriska informationen mellan redovisare och mottagare hade minskat 
till följd av införandet av värdering i enlighet med verkligt värde. Detta kan i sin tur bedömas 
vara av stor relevans då fastighetsbolag besitter en stor del tillgångar i form utav fastigheter, 
vilket följaktligen kräver en minimal informationsasymmetri då det handlar om omfattande 
belopp (Muller, Reidl och Sellhorn, 2011). 
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Angående ytterligare påverkningar av införandet av värdering i enlighet med verkligt värde 
har Bloom, Comer och Webinger (2013) utfört en studie som kretar kring att undersöka de 
effekter som uppkommit på den amerikanska marknaden efter införandet av SFAS 157, vilket 
innefattar värdering till verkligt värde. Studien visade på en ökad förekomst av upplysningar 
kring förvaltningsfastigheterna samt att det förekom tecken på att bolagen utnyttjade detta för 
att uppnå egengynnande fördelar (Bloom, Comer och Webinger, 2013). En likartad studie 
utförde även av Benston (2008) där författaren undersökte huruvida införandet av verkligt 
värde tenderade att påverka värderingens autenticitet. Författaren poängterar att det inte kunde 
identifieras några säkerställda bevis som pekade på att införandet av det verkliga värdet har 
påverkat värderingsmetoden och följaktligen den finansiella rapporteringens tillförlitlighet. 
 
Beträffande de omständigheter som kan betraktas som gynnsamma och mindre gynnsamma 
relaterat till verkligt värde beskriver Pennman (2007) att en mindre gynnsam omständighet 
som medföljer marknadsvärdering kan vara dess relation till prisbubblor. Pennman (2007) 
utvecklar resonemanget på ett sådant sätt att prisbubblor har en tendens att uppstå med jämna 
tidsintervaller vilket följaktligen potentiellt kan reflekteras i marknaden och följaktligen även 
i värderingen. Detta kan således innebära att en värdering sker under en finansbubbla indirekt 
kan innebära att denna blir missvisande gentemot framtiden. Författaren poängterar dock att 
värdering i enlighet med verkligt värde generellt kan bedömas medföra mycket positiva 
följder med premissen om förekomst av rättvisande och jämna marknadsförhållanden.  
 
Till följd av implementeringen av verkligt värde i redovisningen beskriver Schiller och Lundh 
(2013) att det förekommer tendenser som visar på att annan bolagsrelaterad information 
utesluts för att lämna utrymme till sådan information som rör rådande marknadssituation och 
dess potentiella rörelse. Schiller och Lundh (2013) utvecklar resonemangen på ett sådant sätt 
att denna uteslutning av bolagsspecifik information kan resultera till att den finansiella 
rapporteringen får en försämrad användbarhet hos läsaren och följaktligen resulterar till en 
sämre kvalité på rapporteringen som underlag för beslutsfattande. Avslutningsvis poängterar 
författarna att redovisning i enlighet med verkligt värde till mångt och mycket kan bedömas 
vara fördelaktig då detta kan leda till förbättrad jämförbarhet mellan bolag på både nationell 
och internationell nivå, samt att det verkliga värdet blir mer rättvisande gentemot 
anskaffningsvärdet då detta tar hänsyn till fluktuationer på marknaden och följaktligen bör 
vara mer rättvisande och relevant över tid.  
  
3.3.2 Upplysningskrav 
Beträffande krav på upplysningar menar Nordlund (2010) att tidigare studier kring ämnet har 
visat på ett resultat som pekar på att kraven som ställs kring upplysningar i mångt och mycket 
kan bedömas som invecklade och ofullständiga. Nordlund (2010) beskriver vidare att de 
rådande regleringarna innefattar ett stort utrymme för personlig tolkning, vilket följaktligen 
leder till att varje redovisare kan tolka regleringen individuellt. Författaren utvecklar detta 
genom att redogöra kring att det kan anses påvisa indikationer på att den rådande regleringen 
är i behov av utveckling för att råda bot på den individuella tolkningen. Nordlund (2010) 
beskriver dock att det existerar en viss problematik i att utveckla och anpassa en reglering 
som rent objektivt kan appliceras på alla typer av bolag. Beträffande ytterligare brister som 
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potentiellt kan påföras upplysningskrav menar Easterbrook och Fischel (1984) att 
upplysningskrav som inte innefattar tolkningsutrymme kan resultera i kontraproduktivitet. 
Författarna menar på att en reglering med tydliga riktlinjer om rätt och fel potentiellt kan 
resultera till att dessa utnyttjas kring att finna luckor i regelformuleringarna, vilket 
följaktligen potentiellt kan förenkla bedrägerier och äventyra trovärdighet i den information 
som produceras. 
 
Beträffande upplysningskrav som kan relateras till verkligt värde menar Nordlund (2008) att 
det förekommer omfattande behov av kompletterande upplysningar till vad som krävs av 
regelverket. Författaren utvecklar resonemanget genom att belysa att denna komplettering 
följaktligen ämnar minska den informationasymmetriska problematiken mellan redovisare 
och mottagare, samt att detta således skulle säkerställa kvalitén kring värderingen. Gigler och 
Hemmer (1998) samt Stocken (2000) belyser att de bolag som bedöms uppfylla 
upplysningskraven på ett förtjänstfullt sätt även uppnår högre trovärdighet på de frivilligt 
redovisade upplysningarna i deras finansiella rapportering. Detta kan även styrkas med 
Francis, Nanda och Olsson (2008) som beskriver att det förekommer en positiv korrelation 
mellan de bolag som uppfattas redovisa upplysningskraven trovärdigt och statusen kring 
samma bolags frivilliga redovisning. 
 
3.3.3 Redovisning av frivilliga upplysningar 
Gällande sådan redovisning av upplysningar som sträcker sig utöver vad som efterfrågas av 
berört regelverk menar Healy och Palepu (1993; 1995) att den forskning som bedrivs gällande 
detta tenderar att lägga tyngd på hur redovisningen återspeglar sig på den finansiella 
marknaden. Vidare beskriver författarna att forskningen pekar på att om den etablerade 
regleringen kring redovisningen bedöms vara välfungerande tenderar detta att tilltala bolagen 
att i större mån vilja redovisa sådan information som sträcker sig utöver vad som efterfrågas 
av regelverket. Healy och Palepu (1993; 1995) belyser dock att om fallet är det motsatta 
tenderar detta att medföra en större tveksamhet i valet om tilläggsupplysningar skall 
offentliggöras eller ej. 
 
Trueman (1986) beskriver att en starkt påverkande faktor i bolagens beslutsprocess kretsar 
kring marknadsvärdet. Författaren menar på att ett bolags marknadsvärde kan definieras som 
en funktion av intressenternas uppfattning kring bolagets förmåga att förutspå och agera mot 
kommande fluktuationer om och kring det berörda bolagets ekonomiska omgivning. Trueman 
(1986) utvecklar resonemanget på ett sådant sätt att detta även resulterar till ett ökat 
marknadsvärde kring bolaget. Newman och Sansing (1993) beskriver en annan ytterst 
påverkande faktor beträffande valet av tilläggsredovisning i termer av konkurrenskraft och 
fördelar på marknaden. Författarna menar på att om bolaget gör bedömningen att 
offentliggörande av tilläggsupplysningar bedöms resultera i minskad konkurrenskraft 
gentemot konkurrenter är detta en starkt bidragande faktor till en minskad benägenhet att 
redovisa tilläggsupplysningar. Detta då en minskad konkurrenskraft gentemot konkurrenter 
även potentiellt kan resultera till ökade kostnader för bolaget i fråga (Newman och Sansing, 
1993). Även Barry och Brown (1985; 1986) har studerat potentiellt påverkande faktorer 
gällande frivillig upplysningsredovisning som komplement till det regelstadgade. Författarna 
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menar på att tidigare forskning inom området pekar på att ett påvisande incitament kretsar 
kring reducering av informationsasymmetrin till följd av tilläggsredovisning, vilket 
följaktligen kan resultera i en reducering av kostnader för bolaget.  
 
Gällande vilken effekt som uppnås hos mottagaren till följd av frivillig upplysning menar 
Healy och Palepu (2001) att detta är beroende på huruvida mottagaren finner den redovisade 
informationen trovärdig. Vidare redogör författarna att det förekommer flertalet teorier, vilka 
ämnar förklara potentiella mekanismer som kan tillämpas för att skänka ökad trovärdighet till 
tilläggsupplysningar. En av dessa beskriver att ökad trovärdighet kan uppnås om tidigare 
frivillig redovisning har visat sig vara korrekt. Vidare redogörs att ökad kredibilitet även kan 
uppnås om informationen ifråga har undersökts och fastställts av oberoende tredje part (Healy 
och Palepu, 2001). Vilket tidigare beskrevs, menar Healy och Palepu (1995; 1993) att den 
forskning som bedrivs inom området vanligen fokuserar på hur redovisningen återspeglas i 
den finansiella marknaden. Detta kan styrkas genom Ajinkya och Gift (1984) samt Waymire 
(1984), vilka beskriver att det i anknytning till redovisning av positiva tilläggsupplysningar 
vanligen resulterar i en positiv verkan på aktiepriset. Vidare beskriver respektive författare att 
det även sker en motsatt effekt på aktiepriset om den redovisade informationen är av negativ 
natur. Amir och Lev (1996) utvecklar resonemanget kring offentliggörande av information 
och dess påverkan på aktiepriset på ett sådant sätt att de beskriver en förekomst av indikation 
som pekar på att regelbaserade upplysningar har en mindre inverkan på fluktuationen av 
aktiepriset gentemot om upplysningarna är av frivillig karaktär. 
 
Capps, Koonce och Petroni (2014) beskriver att forskning kring frivilliga upplysningar på 
senare tid har påvisat en tendens till förekomsten av omedveten optimism gällande 
redogörelse av upplysningar av frivillig karaktär. Gong och Wang (2011) utvecklar 
resonemangen och menar på att denna form av optimism potentiellt kan grunda sig i 
undermålig kompetens kring att tolka och analysera prognoser inom organisationen. 
Författarna avslutar med att belysa att detta således betyder att det potentiellt kan existera en 
risk att de frivilliga upplysningarna innefattas av omedveten felaktig information. 

3.3.4 Storleksrelaterade differenser 
Beträffande existensen av samrörelse mellan storlek på bolag och benägenhet att redovisa 
sådan information som sträcker sig utöver vad som efterfrågas av regleringen menar Singhvi 
och Desai (1971) samt Bhushan (1989) att det existerar ett positivt samband mellan dessa 
variabler. Med detta menar författarna att det finns studier som pekar på att ju större ett bolag 
i fråga är, desto mer benäget är bolaget att redovisa mer omfattande finansiell rapportering. 
Singhvi och Desai (1971) redogör att en potentiell förklaring på utfallen kan han sin grund i 
att bolag av större slag tenderar att besitta större påtryckningar från ägare och omvärld. 
Författarna utvecklar detta genom att beskriva att detta följaktligen resulterar till att bolagen 
således omfattas av större vilja att tillgodose detta och följaktligen potentiellt inbringa ökat 
kapitaltillskott (Singhvi och Desai, 1971).  
 
Gällande andra studier som studerat storleksrelaterade differenser inom benägenhet att 
redovisa frivilliga upplysningar menar även Buzby (1975) samt Walker och Louvari (2003) 
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att det förekommer en existens av korrelation mellan bolagsstorlek och dess benägenhet att 
redovisa ytterligare finansiell information än vad som efterfrågas av regleringen. Författaren 
menar vidare att variabeln storlek beträffande denna forma av forskning tenderar att baserat 
utefter bolagens totala tillgångar i balansräkningen och påpekar att det kan vara av stort 
intresse att tillämpa andra storleksvariabler baserade på differentierade omständigheter kring 
bolaget. Lang och Lundholm (1993) har undersökt andra potentiella variabler som kan antas 
ligga bakom större bolags incitament till utökad upplysningsredovisning gentemot mindre 
bolag. Författarna framlägger att en tänkbar förklaring kan grunda sig utefter att större bolag 
besitter större förmåga att frambringa relevant information till en mindre påverkande kostnad 
gentemot bolag av mindre sort. 
 
Siregar och Utama (2008) beskriver att det även föreligger korrelation mellan bolagens 
storlek och dess benägenhet att manipulera den information som redovisas i de finansiella 
rapporterna. Författarna utvecklar resonemanget på ett sådant sätt att de redogör kring studier 
som kretsar kring huruvida börsnoterade bolag som befann sig på storleksbaserade listor var 
mer eller mindre benägna att manipulera information. Siregar och Utama (2008) beskriver att 
det förekom tecken på en motsattkorrelation mellan storleken på bolag och manipulation, 
vilket betyder att ju mindre bolagen var desto större var deras benägenhet att manipulera 
redovisningen. Författarna menar på att en potentiell förklaring grundar sig i att större bolag 
får större uppmärksamhet från omvärlden, vilket resulterar i att dessa bolag är mer utsatta för 
granskning. Bancell och Mittoo (2008) styrker detta resonemang och beskriver att de 
förekommer bevis på att större bolag är mer utsatta för mer omfattande granskning gentemot 
mindre bolag. 

3.3.5 Värderingsmetod – Val, jämförbarhet och påverkan 
Beträffande jämförbarhet av differentierade bolag grundar sig detta i huruvida en intressent 
med hjälp utav finansiell rapportering kan ställa dessa bolags för och nackdelar mot varandra 
innan ett potentiellt investeringsbeslut genomförs (Smith, 2006). Drefeldt och Törning (2013) 
redogör vidare kring jämförbarhet av redovisning i termer av grundläggande principer som 
genomströmmar K3-regelverket. Författarna menar på att en av dessa principer grundar sig 
utefter konsekvent tillämpning och jämförbarhet gällande värdering och klassificering 
etcetera. Drefeldt och Törning (2013) beskriver vidare att värderingsprinciperna skall 
tillämpas konsekvent mellan åren samt att detta både skall möjliggöra en 
uppföljningsmöjlighet kring såväl bolagets egen rapportering över tid samt en möjlighet till 
jämförelse med andra bolag. 
 
Gällande valet av värderingsmetod framgår det i avsnitt 3.1.5 samt 3.1.6 att det förekommer 
flertalet potentiella metoder som kan tillämpas vid värderingen av ett en förvaltningsfastighets 
verkliga värde vilket således potentiellt kan tänkas väcka tankar kring metodvalets påverkan 
och jämförbarhet på värderingsprocessen och utfallet av denna. I en studie vid Chalmers 
Tekniska Högskola utförd av Karlsson och Verschuur (2013) undersöktes huruvida 
differentierade beräkningsmetoder kring nuvärdes-/avkastningsmetoder kunde resultera i en 
spridning beträffande utfallet av beräkningarna. Studien visade på att det förelåg en stark 
påverkan av de grundantagandena som gjordes på de olika utfallen och att de olika metoderna 
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efterlämnade en markant spridning gentemot varandra. Detta resonemang kan även styrkas 
med Lorentzon (2011), vilket belyser en förekomst av problematik till följd av att det verkliga 
värdet kan fastställas på flertalet metoder där utfallet kan skilja sig mellan respektive metod.  
Nobes och Parker (2012) diskuterar ytterligare kring problematiken av jämförelse mellan 
verkligt värde värderingen då denna värderingsmetodik vilar på flertalet svårbedömda 
antaganden, vilket följaktligen kan resultera i stor påverkan på det slutliga resultatet. 
 
Gällande påverkan och jämförbarhet som kan relateras till ortsprismetodiken beskriver 
Persson (2011) att dessa i stora drag kan bedömas vara av god kvalité rent teoretiskt. 
Författaren menar vidare att det dock föreligger en svårighet att genomföra en precis 
ortsprisvärdering då detta drastiskt minskar antalet jämförbara objekt om kraven på exakthet 
blir för stora. Detta kan således potentiellt betyda att jämförbarheten av verkligt värde mellan 
olika bolag kan ifrågasättas då det kan föreligga en spridning mellan värdering och det 
faktiska utfallet. Resonemangen kan sammankopplas med Nordlunds (2008) studie, vilket 
beskrevs i avsnitt 3.3.1, där studien i fråga visade på en potentiell spridning mellan den 
redovisade värderingen enligt verkligt värde och det rådande marknadsläget vid 
värderingstillfället. 
 
I sammankoppling med metodval vid värdering av en förvaltningsfastighets verkliga värde 
skall det även göras ett val kring tillämpningen av inter och/eller extern värderingsman. Detta 
då det enligt K3-regelverket framgår, vilket beskrevs i avsnitt 3.1.3, ett upplysningskrav som 
innefattar sådan information som berör huruvida vilken grad värderingen i fråga är utförd 
intern och/eller extern värderingsman (BFNAR 2012:1, p. 16:4). Hedström och Rosén (2014) 
har i en studie vid Högskolan i Gävle undersökt huruvida noterade IFRS-fastighetsbolag valt 
att tillämpa värderingsmetodiken i praktiken samt hur onoterade K3-fastighetsbolag rent 
hypotetiskt planerade att utföra detta inför årsredovisningarna för räkenskapsåret 2014. 
Beträffande valet av intern kontra extern värdering visade studien på att majoriteten bland 
såväl IFRS och K3-bolagen valt att tillämpa en kombinerad intern och extern värdering. 
Gällande en renodlad intern värdering visade studien på en förekomst av större benägenhet 
för detta inom K3-bolagen (6 % kontra 29 %) medan en renodlad extern värdering var relativt 
likartad mellan de olika kategorierna (35 % kontra 29 %). Angående valet mellan nuvärde- 
och/eller ortspris metod visade Hedström och Roséns (2014) studie att majoriteten av IFRS-
bolagen valde att tillämpa en kombinerad metod där resterande andel valde en renodlad 
nuvärdesmetod. Bland K3-bolagen valde majoriteten en kombinerad eller nuvärdesberäkning 
med jämn fördelning medan en renodlad ortsprismetod enbart valdes av 14 %. 
 
Gällande valet av intern och/eller extern värderingsman menar Dietrich, Harris och Muller 
(2000) att tillförlitligheten kopplad till värderingen varierar utefter valet av intern och/eller 
extern värdering. Författarna beskriver vidare att en värdering utförd av extern värderare 
tenderar att uppvisa en mer betydande noggrannhet och en reducerad benägenhet att 
manipulera informationen gentemot en intern värderare. Även Cotter och Richardson (2002) 
redogör i enlighet med föregående författare på sådant sätt att det föreligger bevis som pekar 
på att extern värdering av förvaltningsfastigheters verkliga värde tenderar att resultera i en 
reducering av den asymmetriska informationen mellan redovisare och mottagare. Vidare 
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redogör författarna att detta således leder till mer tillförlitlig och relevant information om 
värderingen utförs externt. Edge (2001)  menar dock på att det föreligger ett behov att den 
externa värderingsmannen besitter egenskaper i termer av noggrannhet och ärlighet vid 
värderingen av förvaltningsfastigheten för att denne skall bedömas som tillförlitlig. Devalle 
och Rizzato (2011) har i likhet med Hedström och Rosén (2014) studerat huruvida 
värderingen av förvaltningsfastigheter har utförts av extern och/eller intern värderingsman. 
Resultaten mellan författarna är likartade och visade på att majoriteten av bolagen valde att 
utföra värderingen renodlat externt eller åtminstone i kombination med extern värderingsman.  
 
Beträffande kritik som riktats mot den utbredda användningen av extern värderingsman 
menar Nellessen och Zuelch (2011) att det föreligger en risk att en extern värderingsman inte 
alltid reagerar kvickt nog på internt påverkande faktorer, vilket således kan resultera i en 
bristande tillförlitlighet på den utförda värderingen i fråga. Cotter och Richardson (2002) 
redogör i likartade sammanhang och menar på att det, trots riktad kritik, kan föreligga vissa 
fördelar med en intern värdering. Författarna menar, i likhet med Nellessen och Zuelch (2011) 
att en intern värderare potentiellt kan besitta större kunskap kring den specifika tillgångens 
förutsättningar och omständigheter gentemot en extern värderingsman, samt att en intern 
värdering tenderar att vara ekonomiskt fördelaktig. Dietrich, et al. (2000) Belyser dock att det 
föreligger en betydande risk gentemot intressenterna vid en intern värdering. Författarna 
poängterar att en renodlad intern värdering potentiellt öppnar vägar för manipulation till följd 
av utnyttjande av asymmetrisk information. 
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3.4 Förklaringsmodell - A priori 
Modellen nedan ämnar skänka en illustrerande uppfattning kring de utvalda faktorerna som 
identifierats utifrån vad som förekommit kring tidigare forskning inom det berörda området, 
vilka potentiellt kan ha påverkat de empiriska data som insamlats om och kring 
förvaltningsfastigheternas verkliga värde. 
 

 
Figur 7. A priori-modell 

1. I ovanstående figurs centrum påträffas den förklarade faktorn Verkligt värde, vilken 
har för avsikt illustrera det rådande utfallet av värderingen och redovisningen, i form 
av omfattning av upplysningar och värderingsdifferens av förvaltningsfastigheternas 
verkliga värde inom de bolag som omfattas i studiens empiriska underlag. 
Kringliggande variabler har för avsikt att agera potentiella förklaringar till det 
empiriska utfallet på sådant sätt att dessa sammankopplar tidigare vedertagna teorier 
med studiens insamlade empiriska data.  
 

2. Den förklarande variabeln Mimetisk isomorfism härstammar från institutionell teori 
och har för avsikt att skänka förklaring till det empiriska utfallet i termer av 
organisationers tendens att imitera andra organisationers beteendemönster för sin egen 
vinning. De empiriska data som insamlats i denna studie kan potentiellt inte skänka ett 
fastställt förklaringsbelägg utefter variabeln i fråga. Dock kan det med hänsyn till den 
tidigare forskningen anses vara av intresse att belysa huruvida det förekommer en 
möjlig indikation på en sannolik förklaring inför fortsatta studier inom området.  

 
3. Förklaringsvariabeln Ägardirektiv beskrivs av den tidigare forskningen som en typ av 

styrdokument från ägarna, vilket beskriver de bakomliggande krav som ställs på 
bolaget. Studien ämnar tillämpa denna variabel i termer av avkastningskrav, vilket 
sedan ställts mot det empiriska utfallet som förklarande variabel. Studien undersöker 
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således huruvida de uppsatta avkastningskraven kan appliceras som förklarande 
variabel på de data som insamlats. 
 

4. Beträffande den förklarande variabeln med namnet Metod ämnar denna att undersöka 
huruvida den tillämpade metodiken vid värderingen av förvaltningsfastigheternas 
verkliga värde potentiellt kan förklara det utfalla av empirisk data som insamlats inom 
studien i fråga. Av tidigare forskning framgår det en förekomst av flertalet 
differentierade tillvägagångssätt, vilka grundar sig i olika antaganden. Detta kan 
således bedömas vara av stort intresse att studera huruvida valet av metodik kan 
bedömas förklara de olika utfallet relaterade till redovisandet av det verkliga värdet. 
Summeringen av detta innebär följaktligen att förklaringsvariabeln Metod ämnar 
undersöka potentiella förklaringar i det empiriska utfallet som grundar sig utefter 
huruvida värderingen utförts internt eller externt, samt vilken metod som tillämpats 
vid estimeringen av det verkliga värdet.  

 
5. Gällande förklaringsvariabeln Storlek ämnar denna förklara de likheter och olikheter 

som framgått kring de data som insamlats om och kring förvaltningsfastigheternas 
verkliga värde. Tidigare genomförda studier har visat på en förekomst av korrelation 
mellan bolagens storlek och dess differentierade val kring redovisning och 
bakomliggande metodik, vilket följaktligen kan bedömas som en relevant variabel att 
tillämpa utefter vad denna studie ämnar undersöka. Beträffande det mått av storlek 
som tillämpats inom denna studie härstammar detta utefter de berörda bolagens 
balansomslutning. Detta då K3-bolagen, av ÅRL, storlekskategoriseras utefter bland 
annat just denna variabel. 
 

6. Förklaringsvariabeln Asymmetrisk information ämnar förklara huruvida det 
förekommer en sannolik indikation att bolagens val gällande värdering och 
redovisning av förvaltningsfastigheternas verkliga värde kan sammankopplas till dess 
benägenhet att utnyttja skillnaden i tillgången av information mellan redovisare och 
läsare. De empiriska data som insamlats i denna studie kan potentiellt inte skänka ett 
fastställt förklaringsbelägg utefter variabeln i fråga. Dock kan det med hänsyn till den 
tidigare forskningen anses vara av intresse att belysa huruvida det förekommer en 
möjlig indikation på en sannolik förklaring inför fortsatta studier inom området. 

 
7. Förklaringsvariabeln som benämns i termer av Övrigt i förklaringsmodellen har för 

avsikt att skänka utrymme för andra tänkbara faktorer som potentiellt kan tillämpas 
som förklarande till de empiriska data som insamlats inom studiens ramar. Detta då 
det kan bedömas som sannolikt att ytterligare faktorer potentiellt kan bedömas som 
påverkande, utöver de som nyttjats i denna studie. Förklaringsvariabeln ämnar således 
resultera i en ytterligare förklaringsmodell efter studiens analys. 
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3.4.1 Undersökningsmodell  
Nedanstående modell redogör en vidareutveckling av A priori-modellen där samtliga 
undersökta variabler redogörs med tillhörande empirisk grund. Vidare har variablerna 
mimetisk isomorfism och asymmetrisk information exkluderats då studien inte omfattas av 
sådan empirisk data som kan skänka förklaring som sträcker sig utöver en sannolik indikation 
på samband.  

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
 

Figur 8. Undersökningsmodell  
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Vekligt värde innefattar information kring 
huruvida bolagens upplysningar 
överensstämmer med regelverket samt hur 
bolagens värdering står i relation till underlaget 
om marknadsläget. Data gällande omfattning av 
upplysningarna härstammar från bolagens 
årsredovisningar och information gällande 
marknadsläget härstammar från Lantmäteriets 
registreringar av fastighetspriser inom respektive 
kommun. 

Ägardirektiven innefattar bolagens 
avkastningskrav från dess ägare och har 
inhämtats från en studie genomförd av Boverket 
för året 2014. 

Metodiken innefattar huruvida bolagen har utfört 
värderingen internt, externt eller kombinerat 
samt vilka modeller som tillämpats vid 
estimeringen. Datan ifråga härstammar från 
respektive bolags årsredovisning. Samt viss 
personlig kontakt för komplettande 
upplysningar. 

Bolagens storlek baseras på respektive bolags 
balansomslutning för räkenskapsåret 2014 och 
härstammar från de årsredovisningar som 
insamlats under studiens gång. 
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4 Empiri och Analys 
Inom ramarna för detta kapitel redovisas studiens empiriska resultat som uppkommit till följd 
av studiens insamlade empiriska data. Vidare innefattar även kapitlet en analytisk del, vilket 
analyserar studiens resultat i förhållande till tidigare forskning och teorier inom 
forskningsområdet. Kapitlet är uppdelat på sådant sätt att detta följer den förklaringsmodell 
med tillhörande faktorer som antagits i studien. 

4.1 Empiriskt utfall och analys 
Det empiriska materialet baseras utefter den information som framkommit av de berörda 
fastighetsbolagens finansiella rapporter gällande bolagens värdering och redovisning av 
förvaltningsfastigheternas verkliga värde enligt K3-regelverket. Vidare redovisas även 
information som berör bolagens ägardirektiv i form av gällande avkastningskrav samt även 
ortsbaserade underlag kring de priser som förekommer inom de berörda kommunerna, vilka 
har sitt ursprung från lantmäteriets registrering gällande faktiska fastighetstransaktioner som 
genomförts.	  

4.1.1 Verkligt värde 
Nedan redovisas en total sammanställning av det empiriska resultatet från de 12 bolagen kring 
värderingen och redovisningen av det verkliga värdet gällande förvaltningsfastigheter. 
Bakomliggande information och data till nedanstående figur återfinns i bilaga 2.  

 
Figur 9. Verkligt värde – Totalt 

Beträffande omfattningen av de upplysningar som redovisades gällande 
förvaltningsfastigheternas verkliga värde visade studien på att 50 % av samtliga bolag valde 
redovisa mindre information gentemot vad som efterfrågades av K3-regelverket. 33 % av 
bolagen valde i sin tur att redovisa varken mer eller mindre än vad regelverket efterfrågade 
medan resterande 17 % redovisade ytterligare upplysningar om och kring 
förvaltningsfastigheternas verkliga värde.  
 
Gällande värderingsdifferensen mellan bolagens redovisade verkliga värde per kvadratmeter 
gentemot Lantmäteriets faktiska transaktionsbaserade genomsnittspris per kvadratmeter 
visade studien på en differens mellan – 54,5 % och + 230,7 %. Detta resulterade i sin tur i en 
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genomsnittlig differens om + 57,37 % mellan bolagens redovisade verkliga värde och 
marknadspriserna från Lantmäteriet. 

Analys: Verkligt värde – Totalt 
Utifrån studiens empiriska utfall visade resultatet att de allmännyttiga bostadsbolagen som 
tillämpar K3-regelverket och verkar på en marknad med efterfrågeunderskott, till 50 %, valde 
att redovisa sådan omfattning av information som understeg vad regelverket efterfrågade. En 
förklaring till utfallet beskrivs utefter Nordlunds (2010) teori där författaren menar på att 
kraven som ställs beträffande upplysningar om och kring det verkliga värdet i stor 
utsträckning kan bedömas som ofullständiga och invecklade att tolka. Nordlund (2010) 
beskriver vidare att ytterligare en problematik kring upplysningskraven grundar sig i 
förekomsten av personlig tolkning, vilket medför att varje enskild redovisare till viss del kan 
tolka regelverket individuellt. Detta kan således betyda att förklaringen i det empiriska utfallet 
kan härledas till en svårighet att bedöma omfattningen vad regelverket efterfrågar gällande 
upplysningarna om och kring det verkliga värdet. En annan tänkbar förklaring till utfallet 
gällande brist på upplysningar kan förklaras genom ett utnyttjande av asymmetrisk 
information. Healy och Palepu (2001) menar att det förekommer tendenser som pekar på att 
bolag i viss mån tenderar att utnyttja möjligheten av informationsasymmetri för att på sådant 
sätt öka bolagets status utåt och följaktligen attrahera intressenter. Viktigt är dock att 
poängtera att denna studie saknar empiriskt underlag för att påvisa ett fastställt 
förklaringsbelägg mellan bristen på upplysning och informationsasymmetri. Dock kan det 
med hänsyn till tidigare forskning inom ämnesområdet vara av intresse att belysa en möjlig 
indikation på en sannolik förklaring. 
 
Beträffande de bolag som redovisade information som överensstämde med vad som 
efterfrågades av regelverket och de bolag som valde att redovisa ytterligare information 
uppgick dessa enligt studien till 33 % respektive 17 % av den totala nettopopulationen. En 
förklaring till utfallet kan grunda sig i trovärdighet på de finansiella rapporterna. Gigler och 
Hemer (1998) samt Stocken (2000) menar att de bolag som bedöms uppfylla 
upplysningskraven på ett förtjänstfullt sätt följaktligen även resulterar i en högre status och 
trovärdighet om och kring det berörda bolaget. Resonemangen kan även styrkas med Francis, 
Nanda och Olssons (2008) teori som menar på en förekomst av positiv korrelation mellan 
korrekt utförd redovisning och bolagets anseende. Gällande redovisande av ytterligare 
upplysningar menar Gigler et. al (1998) och Stocken (2000) vidare på att bolag som tidigare 
bedöms uppfylla upplysningskraven uppnår en betydande ökning i trovärdighet gällande de 
upplysningar som sträcker sig utöver upplysningskraven. En annan förklaring till att 17 % av 
bolagen valde att redovisa ytterligare upplysningar kan förklaras i termer av 
marknadsuppfattning kring bolaget. Trueman (1986) beskriver att ytterligare upplysningar 
kan, av intressenterna bedömas, vara ett bevis på bolagets ökade förmåga att förutse och 
åtgärda kommande påverkande situationer. Detta till följd av att ytterligare upplysningar kan 
anses visa på en bredare medvetenhet om och kring bolaget (Trueman, 1986). En annan 
förklaring till det empiriska utfallet beskriv enligt Newman och Sansing (1993) samt Barry 
och Brown (1985; 1986) grunda sig i bolagens konkurrenskraft. Författarna beskriver att 
ytterligare upplysningar i sin tur kan resultera i större fördelar och konkurrenskraft gentemot 
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andra bolag vid redovisning av ytterligare upplysningar. Vidare redogör författarna att ett 
starkt incitament till att redovisa tilläggsupplysningar även kan grunda sig i att detta 
potentiellt kan resultera i minskade kostnader för bolagen, till följd av minskad 
informationsasymmetri (Barry och Brown, 1985; 1986). Detta betyder således att en 
förklaring till studiens empiriska utfall gällande tilläggsupplysningar kan grunda sig i att 
bolagen eftersträvar att uppnå en högre status gentemot intressenterna samt minska kostnader 
och uppnå en högre konkurrenskraft gentemot konkurrerande bolag. Denna potentiella strävan 
efter ökade konkurrensfördelar kan följaktligen sammanknytas med lagen om att 
allmännyttiga bostadsbolag skall bedrivas enligt affärsmässiga principer (SFS 2010:879). 
Nordlund (2012) definierar den affärsmässiga principen som att de allmännyttiga bolagen 
skall bedriva sin affärsverksamhet på samma grunder och tillvägagångssätt som jämförbara 
och konkurrerande icke allmännyttiga bostadsbolag. Detta kan följaktligen skänka en 
förklaring till att 17 % av de undersökta bolagen valt att redovisa ytterligare information. 
Detta då ett sådant tillvägagångsätt potentiellt kan öka konkurrenskraften och således även 
bedömas bedrivas enligt affärsmässiga principer. 
 
Beträffande värderingsdifferensen mellan bolagens redovisade verkliga värde gentemot 
Lantmäteriets transaktionsbaserade genomsnittspris visade studien på en differens mellan  
– 54,5 % och + 230,7 %, vilket resulterade i en genomsnittlig differens om 57,37 %. Det 
empiriska utfallet kan ställas i relation till Nordlunds (2008) studie som visade på 
förekomsten av en värderingsdifferens inom noterade bolag, vilken uppgick till 10 %. 
Nordlund (2008) beskriver att en förklaring till differensen kan härledas till bristen av 
jämförbara objekt eller prisfluktuationer för de jämförbara objekten. Resonemanget kan även 
styrkas genom Persson (2011) som menar på förekomsten av svårigheter i trovärdigt 
jämförbara underlag vid värderingen av förvaltningsfastigheter. Detta kan således betyda att 
differensen som studien identifierat kan grunda sig i bristen på jämförbara objekt eller 
fluktuationer. Beträffande denna studies resultat, där genomsnittsdifferensen uppgick till 
57,37 % gentemot Nordlunds (2008) uppmätta differens på 10 % kan detta potentiellt 
bedömas grunda sig i skillnaden mellan de större noterade bolagens mer omfattande tillgång 
till jämförbara objekt. Med detta menas att de noterade bolagen möjligen kan ha tillgång till 
bättre jämförbara objekt gentemot de bolag som innefattas av denna studie, vilket följaktligen 
kan ha resulterat i en mindre differens för de noterade bolagen. En annan förklaring till 
utfallet av värderingsdifferensen kan förklaras enligt Kings (2009) teori. Författaren menar på 
att det förekommer en problematik relaterad till värderingen hänfört till att värderingen skall 
tolkas i flera olika steg. King (2009) utvecklar resonemanget på sådant sätt att dessa 
värderingstolkningar ej kommer genomföras identiskt, vilket följaktligen kan resultera i en 
differens. Även Lorentzon (2011) beskriver en problematik kring värderingen som kan 
hänföras till studiens empiriska resultat gällande värderingsdifferensen. Lorentzon (2011) 
menar på en förekomst av problematik i termer av antaganden. Författaren menar att 
värderingen av verkligt värde i stor utsträckning bygger på hypotetiska antaganden vilket 
följaktligen kan leda till differenser i varje enskilt värderingsobjekt. Även Marton (2007) 
beskriver att det förekommer en problematik kring antagandet vid värderingen, vilket kan bli 
på bekostnad av värderingens tillförlitlighet och jämförbarhet. Med hänsyn till vad 
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ovanstående författare redogjort kan den omfattande differensen förklaras genom 
värderingens bakomliggande antaganden samt tillhörande problematik och brister. 

4.1.2 Ägardirektiv – Avkastningskrav 
Nedan redovisas en total sammanställning av de 12 bolagens ägardirektiv i form av 
avkastningskrav. Bakomliggande information och data till nedanstående figur återfinns i 
bilaga 2. 
 

 
Figur 10. Avkastningskrav – Total 

Studien visade, i enlighet med ovanstående diagram, att ägardirektiven inom de bolag som 
innefattas av studien uppgick till mellan 0 % till 6,5 %. Vidare identifierades att 5 av 12 bolag 
omfattades av ett avkastningskrav om 0 %. Det genomsnittliga avkastningskravet uppgick 
följaktligen till 2,28 %.  

Analys: Avkastningskrav – Totalt 
Beträffande valet av avkastningskrav visade studiens empiriska utfall att avkastningskraven 
inom studien berörda bolag omfattades av avkastningskrav på mellan 0 – 6,5 %, med ett 
genomsnitt på 2,28 %. En förklaring till utfallet kan grunda sig i lagen SFS 2010:879, vilken 
efterkräver att de allmännyttiga bostadsbolagen skall bedriva sin verksamhet utefter 
affärsmässiga principer och grunder. Vidare beskriver lagen att en relevant del i de 
affärsmässiga principerna och grunderna kretsar kring att respektive bolag skall omfattas av 
ett marknadsmässigt ägardirektiv i form av avkastningskrav. Nordlund (2012) beskriver 
fenomenet med de affärsmässiga principerna och tillhörande avkastningskrav i termen av 
lokaliseringsprincipen. Vidare beskriver Nordlund (2012) att lokaliseringsprincipen i korthet 
kan beskrivas som att avkastningskravet skall utgå från kommunens geografiska läge med ett 
långsiktigt perspektiv. Den spridning kring avkastningskrav som identifierats inom studien 
kan således baseras på de olika marknadspreferenserna som förekommer inom respektive 
kommun för de bolag som innefattas av studien. 
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Avkastningskravet som potentiell påverkande faktor - Metod 
Nedanstående diagram redovisar det empiriska resultatet gällande relationen mellan 
avkastningskrav och metodikvalet vid värderingen av förvaltningsfastigheternas verkliga 
värde. Diagrammet är utformat på sådant sätt att X-axeln motsvarar olika intervall av 
avkastningskrav medan Y-axeln motsvarar antalet bolag. Vidare redovisas respektive stapels 
procentuella andel inom respektive intervall. Bakomliggande information och data till 
nedanstående figur återfinns i bilaga 2. 

 
Figur 11. Avkastningskrav - Metodval 

Vad beträffar  bolagens avkastningskrav och dess relation gentemot valet av metod vid 
värderingen av förvaltningsfastigheternas verkliga värde visade det empiriska utfallet att 
kassaflödesmetoden var den mest etablerade metodiken vid värderingen inom samtliga 
intervall av avkastningskrav. Vidare visade resultatet att det inom de bolag med lägst 
avkastningskrav förekommer en spridning i metodikvalen där 60 % valt att tillämpa en 
renodlad kassaflödesmetod medan 20 % valt att använda sig utav direktavkastning respektive 
ortsprismetod vid värderingen av det verkliga värdet. Beträffande intervallet 2 – 3 % 
avkastningskrav förekommer det en likasidig fördelning mellan en renodlad kassaflödesmetod 
och en metodkombination. 

Analys: Avkastningskrav – Påverkan på metodval 
Studien visade att det förekom ett genomgående mönster mellan majoriteten av samtliga 
avkastningsintervall i form av tillämpandet av en renodlad kassaflödesmetod. Alla bolag inom 
de tre största intevallen gällande avkastningskrav samt även bolagen med ett avkastningskrav 
om 1-2 % valde att tillämpa en renodlad kassaflödesmetod vid värderingen av 
förvaltningsfastigheternas verkliga värde. En förklaring till varför det empiriska utfallet 
visade på en utbredd tillämpning av kassaflödesmetoden kan sammankopplas med Bengtsson 
(2008)  samt Larssons (2008)  teori, vilket beskriver att kassaflöde är den vanligast 
förekommande värderingsmetodiken vid värderingen av förvaltningsfastigheters verkliga 
värde. Detta kan även sammankopplas med Lorentzon (2011), vilken beskriver att 
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kassaflödesmetoden är den metod som bedöms vara enklast att tillämpa, då den fordrar 
underlag av mindre betydande karaktär. Lorentzon (2011) utvecklar resonemanget på sådant 
sätt att kassaflödesmetoden följaktligen leder till mindre kostnader vid värderingen och 
således även bedöms vara enklare för bolag att tillämpa. Med hänsyn till vad som beskrivs av 
tidigarenämnda författare kan studiens empiriska utfall därför förklaras genom att 
kassaflödesmetoden i fråga både kan bedömas vara mindre kostsam samt även enklare att 
genomföra gentemot konkurrerande metoder. En annan förklaring på utfallet kan även 
härledas till huvudregeln gällande värdering till verkligt värde. Bengtsson (2009) beskriver att 
huvudregeln redogör att ortsprismetoden huvudsakligen skall tillämpas men att en renodlad 
kassaflödesmetod kan ersätta denna om underlagen för ortsprismetoden bedöms vara 
bristfälliga och missvisande. Detta betyder följaktligen att den utbredda tillämpningen av 
kassaflödesmetoden kan vara resultatet av bristfällig information hänförd till ortsprismetoden. 
 
Slutligen kan dock beskrivas att det ej gick att identifiera några säkra skillnader mellan de 
olika storleksintervallen, då majoriteten i samtliga intervall för avkastningskrav, utom 
intervallet 2 % - 3 %, valt att tillämpa en renodlad kassaflödesmetod. 

Avkastningskravet som potentiell påverkande faktor – Tillvägagångssätt  
I diagrammet nedan redovisas det empiriska utfallet som uppkommit beträffande 
avkastningskravets relation med valet av tillvägagångssätt vid värderingen av 
förvaltningsfastigheternas verkliga värde. Tillvägagångssättet ämnar beskriva valet mellan att 
genomföra värderingen internt, externt eller en kombination mellan dessa.  Diagrammet är 
utformat på sådant sätt att X-axeln motsvarar olika intervall av avkastningskrav medan Y-
axeln motsvarar antalet bolag. Vidare redovisas respektive stapels procentuella andel inom 
respektive intervall. Bakomliggande information och data till nedanstående figur återfinns i 
bilaga 2. 

 
Figur 12. Avkastningskrav – Tillvägagångssätt  
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Ovanstående diagram illustrerar huruvida de rådande avkastningskraven inom respektive 
bolag potentiellt påverkade bolagens beslut om tillvägagångssätt vid värderingen av det 
verkliga värdet. Det empirisiska resultatet som framkommit vid studiens visar på att samtliga 
bolag med högre avkastningskrav, dvs > 3 %, valde att tillämpa en renodlad intern värdering. 
Beträffande valet av en renodlad extern värdering visade studien på att det inom intervallet 2 
– 3 % förekom en 50 % fördelning där resterande del visade på ett kombinerat 
tillvägagångssätt. Inom intevallet 1 – 2 % visade studien på att samtliga bolag inom detta 
intervall valde att värdera det verkliga värdet genom att kombinera intern och extern 
värdering. Angående det lägasta intervallet i studien visade detta på att 80 % valde en intern 
värdering där resterande 20 % omfattades av en kombinerad metod. 

Analys: Avkastningskrav – Påverkan på tillvägagångssätt 
Studien visade att det förekom ett genomgående mönster mellan majoriteten av  
avkastningsintervallen i form av tillämpandet av en intern värdering. Alla bolag inom de tre 
största intevallen gällande avkastningskrav valde att tillämpa en renodlad intern värdering vid 
värderingen av förvaltningsfastigheternas verkliga värde. Även inom det lägsta intervallet 
valde en stor majoritet, i form av 80 %, att värdera förvaltningsfastigheterna internt. Vidare 
kan även poängteras att i de övriga intervallen förekom en utbredd tillämpning av en 
kombinerad metod, vilket även denna innefattade en intern värdering. En förklaring på utfallet 
kan grunda sig i att K3-regelverket ej har några tydliga krav på huruvida värderingen skall 
utföras internt eller extern (Drefeldt och Törning, 2013). Detta kan följaktligen vara en 
bidragande orsak att stor del av de undersökta bolagen valt att tillämpa en intern värdering, 
både enskilt eller i kombination. En annan förklaring till studiens resultat kan diskuteras i 
termer av kunskap och kostnader. Detta då Nellessen och Zuelch (2011) menar bolagen 
tenderar att vara av uppfattningen att en intern värderare potentiellt kan besitta större kunskap 
kring den specifika tillgångens förutsättningar och omständigheter gentemot en extern 
värderingsman, samt att en intern värdering tenderar att vara ekonomiskt fördelaktig. Vidare 
kunde inte någon av de identifierade korrelationerna mellan de olika intervallen härledas till 
någon tidigare forskning. 

Avkastningskravet som potentiell påverkande faktor - Värderingsdifferens 
Nedanstående diagram ämnar illustrera det resultatet av det empiriska utfallet gällande 
relationen mellan rådande avkastningskrav och värdedifferensen. Värdedifferensen i fråga 
baseras på skillnaden mellan bolagens redovisade verkliga värde per kvadratmeter och 
Lantmäteriets registrering av försäljningspriser per kvadratmeter på orten gällande 
transaktioner av hyresfastigheter. Diagrammet är utformat på sådant sätt att X-axeln 
motsvarar olika intervall av avkastningskrav medan Y-axeln motsvarar antalet bolag. Vidare 
redovisas respektive stapels procentuella andel inom respektive intervall. Bakomliggande 
information och data till nedanstående figur återfinns i bilaga 2. 
 



	  

59 
	  

 
Figur 13. Avkastningskrav - Värderingsdifferens 

Diagrammet ovan redogör huruvida det förekom en potentiell relation mellan dessa och den 
uppstådda värdedifferensen som förekom mellan det verkliga värdet och det 
transaktionsbaserade värdet inom respektive kommun. Beträffande det intervall som innehöll 
de högsta avkastningskraven visade studien på en positiv värderingsdifferens mellan 50 – 100 
% gentemot Lantmäteriets uppgifter om marknadspriser inom berörda kommunerna. Gällande 
intervallet 3 – 4 % visade studien på en förekomst av en negativ värdering i relation med 
marknadspriserna. Inom intervallet 4 – 5 % visade studien på ett resultat där 50 % av bolagen 
omfattades av en positiv differens om 0 – 20 % medan resterande 50 % omfattades av en 
negativ differens. Den negativa differensen betyder följaktligen att bolagens värdering per 
kvadratmeter understiger marknadspriset. Inom intervallet 2 – 3 % uppgick det att hälften av 
bolagen hade en positiv spridning om 50 – 100 % respektive > 100 % gentemot 
marknadspriset. Inom intervallet där bolagen hade ett avkastningskrav på 1 – 2 % uppgick 
den positiva spridningen till 50 – 100 %. För de bolag med lägst ägardirektiv i form av 
avkastningskrav uppgick  40 % av bolagen en spridning om 0 – 20 %, 40 % omfattades av en 
spridning på över 100 % och resterande del hade en spridning på mellan 50 – 100 %. 

Analys: Avkastningskrav – Påverkan på värderingsdifferens 
Vad beträffar korrelationen mellan bolagens avkastningskrav och den värderingsdifferens 
som identifierats genom studien kan inga direkta samband fastställas utöver att de bolag som 
omfattas av en negativ differens, samtliga återfinns inom intervallet 3 % - 5 %. Värt att 
poängtera är att de bolag med negativ differens enbart uppgår till två bolag, vilket leder till en 
problematik att fastställa något påvisat säkert samband. Vidare kan inga direkta korrelationer 
utläsas då värderingsdifferenserna är utspridda över samtliga intervall. Detta tyder följaktligen 
på att det inte förekommer något specifikt samband mellan bolagens avkastningskrav och den 
uppstådda värderingsdifferensen gällande förvaltningsfastigheternas verkliga värde. 
Ytterligare identifierades inte någon tidigare forskning eller teori som kunde ligga till grund 
för att förklara avkastningskravets samband med värderingsdifferensen på ett rättmätigt vis. 
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Dock, som tidigare nämnts, uppgick den totala värderingsdifferensen mellan bolagens 
redovisade verkliga värde gentemot Lantmäteriets transaktionsbaserade genomsnittspris 
mellan – 54,5 % och + 230,7 %, vilket resulterade i en genomsnittlig differens om 57,37 %. 
En potentiell förklaring till denna totala differens återfinns studiens avsnitt Analys: Verkligt 
värde – totalt. 

Avkastningskravet som potentiell påverkande faktor – Omfattning av upplysningar 
I diagrammet nedan illustreras det empiriska resultat som studien uppvisat beträffande 
avkastningskravets potentiella relation till omfattningen av upplysningar som redovisats i de 
berörda bolagens årsredovisningar gällande förvaltningsfastigheternas verkliga värde. 
Beträffande omfattningen av upplysningar ämnar detta beskriva huruvida bolaget redovisat 
färre, fler eller överensstämmande med vad som efterfrågas av K3-regelverket gällande 
förvaltningsfastigheternas verkliga värde. Diagrammet är utformat på sådant sätt att X-axeln 
motsvarar olika intervall av avkastningskrav medan Y-axeln motsvarar antalet bolag. Vidare 
redovisas respektive stapels procentuella andel inom respektive intervall. Bakomliggande 
information och data till nedanstående figur återfinns i bilaga 2. 
 

 
 
Figur 14. Avkastningskrav – Omfattning av upplysningar 
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avkastningskrav mellan 1 – 3 %. De bolag som omfattades av avkastningskrav på 3 – 4 % 
visade studien på att samtliga inom detta intervall valde att redovisa ytterligare upplysningar 
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än vad som efterfrågades. För de bolagen med lägst avkastningskrav visade studien att 40 % 
valde att redovisa färre respektive överensstämmande med regelverket samt att resterande 20 
% valde att lämna ytterligare upplysningar. 

Analys: Avkastningskrav – Påverkan på omfattning av upplysningar 
Beträffande huruvida avkastningskravet korrelerar med omfattningen av upplysningar om och 
kring det verkliga värdet kunde en grov generalisering identifieras som visade att den lägre 
hälften av avkastningskrav tenderade att i hög utsträckning redovisa färre upplysningar, med 
vissa undantag. Dock identifierades ingen tidigare forskning som kunde förklara denna 
uppdelning. En förklaring till att bolagen valde att redovisa mindre upplysningar än vad som 
efterfrågas, vilket tidigare har nämnts, kan enligt Nordlund (2010) beskrivas att kraven som 
ställs beträffande upplysningar om och kring det verkliga värdet i stor utsträckning kan 
bedömas som ofullständiga och invecklade att tolka. Nordlund (2010) beskriver vidare att 
ytterligare en problematik kring upplysningskraven grundar sig i förekomsten av personlig 
tolkning, vilket medför att varje enskild redovisare till viss del kan tolka regelverket 
individuellt. Detta kan således betyda att förklaringen i det empiriska utfallet kan härledas till 
en svårighet att bedöma omfattningen vad regelverket efterfrågar gällande upplysningarna om 
och kring det verkliga värdet. Vidare kan även utfallet peka på en indikation kring 
utnyttjandet av asymmetrisk information sammankopplas enligt Healy och Palepu (2001), 
vilket återfinns i avsnittet Analys: Verkligt värde – totalt. Viktigt är dock även i detta fall att 
poängtera att denna studie saknar empiriskt underlag för att påvisa ett fastställt 
förklaringsbelägg mellan bristen på upplysning och informationsasymmetri. Dock kan det 
med hänsyn till tidigare forskning inom ämnesområdet vara av intresse att belysa en möjlig 
indikation på en sannolik förklaring. 
 
Gällande de bolag som innefattades av studiens högre hälft inom avkastningskravs-intervallet 
kunde det även i detta fall genomföras en grov generalisering som visade på att bolagen inom 
detta intervall valde att redovisa sådan information som överensstämde med regelverket eller 
redovisa ytterligare information, med försumbara undantag. Dock identifierades ingen 
tidigare forskning som kunde förklara denna uppdelning, vilket slutligen pekade på en 
avsaknad av relevant korrelation mellan bolagens avkastningskrav och omfattningen av 
redovisade upplysningar om och kring förvaltningsfastigheternas verkliga värde. Beträffande 
det generella valet att redovisa överensstämmande eller ytterligare information än vad som 
efterfrågas av regelverket kan detta förklaras av att dessa bolag valde att redovisa 
överensstämmande eller ytterligare för en ökad trovärdighet på de finansiella rapporterna. 
Gigler och Hemer (1998) samt Stocken (2000) menar att de bolag som bedöms uppfylla 
upplysningskraven på ett förtjänstfullt sätt följaktligen även resulterar i en högre status och 
trovärdighet om och kring det berörda bolaget. Ytterligare och mer djupgående resonemang 
kring valet att redovisa överensstämmande eller ytterligare information gentemot regelverket 
återfinns i avsnittet Analys: Verkligt värde – totalt. 
 
Avslutningsvis pekade det empiriska resultatet och analysen på att det inte kan identifiera 
något fastställt förklaringsbelägg gällande existensen av korrelation mellan bolagens 
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ägardirektiv i form av avkastningskrav och omfattningen på upplysningar om och kring det 
verkliga värdet.  

4.1.3 Metod 
I figuren nedan redovisas en total sammanställning av det empiriska resultatet kring den 
metodik som de 12 bolagen tillämpat vid värderingen av förvaltningsfastigheternas verkliga 
värde. Metodiken ifråga behandlar huruvida värderingen har utförts internt eller externt samt 
vilken metod som använts vid estimeringen. Bakomliggande information och data till 
nedanstående figur återfinns i bilaga 2. 

 
Figur 15. Metod – Totalt 

Gällande valet av metod vid estimeringen av förvaltningsfastigheternas verkliga värde visade 
det empiriska resultatet att 75 % av de 12 bolagen valde att tillämpa en renodlad 
kassaflödesanalys. Vidare identifierades att 8,3 % vardera valde ortsprismetoden, 
direktavkastning eller en kombination av kassaflödes- och ortsprismetoden. 
 
Beträffande vilket tillvägagångssätt bolagen valde vid värderingen av det verkliga värdet 
visade det empiriska resultatet att 67 % valde en renodlad intern värdering. Resterande 8 % 
och 25 % fördelades mellan en renodlad extern värdering samt en kombination mellan intern 
och extern värdering. 

Analys: Metod – Total 
Vilket tidigare nämnts kan en förklaring till varför det empiriska utfallet visade på en utbredd 
tillämpning av kassaflödesmetoden sammankopplas med Bengtsson (2008)  samt Larssons 
(2008) teorier. Dessa beskriver att kassaflöde är den vanligast förekommande 
värderingsmetodiken vid värderingen av förvaltningsfastigheters verkliga värde. Detta kan 
även sammankopplas med Lorentzon (2011), vilken beskriver att kassaflödesmetoden är den 
metod som bedöms vara enklast att tillämpa då den fordrar underlag av mindre betydande 
karaktär. Lorentzon (2011) utvecklar resonemanget på sådant sätt att kassaflödesmetoden 
följaktligen leder till mindre kostnader vid värderingen och således även bedöms vara enklare 
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för bolag att tillämpa. Med hänsyn till vad som beskrivs av tidigare nämnda författaren kan 
studiens empiriska utfall därför förklaras genom att kassaflödesmetoden både kan bedömas 
vara mindre kostsam samt även enklare att genomföra gentemot konkurrerande metoder. En 
annan förklaring på utfallet kan härledas till huvudregeln gällande värdering till verkligt 
värde. Bengtsson (2009) beskriver att huvudregeln redogör att ortsprismetoden huvudsakligen 
skall tillämpas men att en renodlad kassaflödesmetod kan ersätta denna om underlagen för 
ortsprismetoden bedöms vara bristfälliga och missvisande. Detta betyder följaktligen att den 
utbredda tillämpningen av kassaflödesmetoden kan vara resultatet av bristfällig information 
hänförd till ortsprismetoden. En ytterligare förklaring till det empiriska utfallet kan diskuteras 
i termer av manipulationsbenägenhet. Detta då Rydén (2004) beskriver att 
kassaflödesmetoden möjliggör större plats för manipulation av värderingen. 
Sammankopplingen kan därför göras med huruvida det verkliga värdet agerar indikator på 
nedskrivning. Med hänsyn till detta kan en indikation och förklaring på att majoriteten av 
bolagen i studien har valt en kassaflödesmetod vara att dessa besitter större benägenhet att 
manipulera värderingen för att undgå nedskrivning på förvaltningsfastigheterna.  
 
En förklaring på utfallet gällande tillvägagångssättet kan grunda sig i att K3-regelverket ej har 
några tydliga krav på huruvida värderingen skall utföras internt eller extern (Drefeldt och 
Törning, 2013). Detta kan följaktligen vara en bidragande orsak att stor del av de undersökta 
bolagen valt att tillämpa en intern värdering, både enskilt eller i kombination. En annan 
förklaring till studiens resultat kan diskuteras i termer av kunskap och kostnader. Detta då 
Nellessen och Zuelch (2011) menar bolagen tenderar att vara av uppfattningen att en intern 
värderare potentiellt kan besitta större kunskap kring den specifika tillgångens förutsättningar 
och omständigheter gentemot en extern värderingsman, samt att en intern värdering tenderar 
att vara ekonomiskt fördelaktig. 

Metoden som potentiell påverkande faktor – Värderingsdifferens 
Nästkommande diagram har för avsikt att illustrera det empiriska resultatet gällande 
relationen mellan metodikvalet och värdedifferensen. Värdedifferensen i fråga grundar sig på 
skillnaden mellan bolagens redovisade verkliga värde per kvadratmeter och Lantmäteriets 
registrering av försäljningspriser per kvadratmeter på orten gällande transaktioner av 
hyresfastigheter. Diagrammet är utformat på sådant sätt att X-axeln motsvarar olika intervall 
av värderingsdifferenser medan Y-axeln motsvarar antalet bolag. Vidare redovisas respektive 
stapels procentuella andel inom respektive intervall.  Bakomliggande information och data till 
nedanstående figur återfinns i bilaga 2. 
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Figur 16. Metod - Värderingsdifferens 

Beträffande de bolag som innefattas av en negativ värderingsdifferens visade studien att dessa 
uteslutande valde att tillämpa en renodlad kassaflödesanalys vid värderingen av det verkliga 
värdet. För de tre bolag som omfattades av en positiv värderingsdifferens mellan 0 – 20 % 
tillämpade 67 % kassaflödesanalys och resterande 33 % ortsprismetoden. Gällande den 
positiva värderingsdifferensen inom intervallet 50 – 100 % visade studien på att 75 % valde 
att tillämpa en kassaflödesmetod medan resterande valde en kombinerad metod mellan 
kassaflöde- och ortsprismetoden. För de bolag där den positiva värderingsdifferensen 
överskred 100 % valde 67 % att tillämpa en kassaflödesmetod medan resterande 33 % valde 
att värdera förvaltningsfastigheterna utefter direktavkastningsmetoden. 

Analys: Metod – Påverkan på värderingsdifferens 
Vad beträffar relationen mellan metod och värderingsdifferenser visade studien att det inom 
samtliga differens-intervall återfanns en majoritet av tillämpandet av kassaflödesmetoden. 
Dock identifierades inga andra samband mellan de olika intervallen som kunde kategorisera 
resultatet. Vidare förelåg ingen tidigare forskning eller teori som rättmätigt kunde förklara 
den uppstådda metodspridningen i relation till värderingsdifferensen. 
 
För att skänka en förklaring till varför majoriteten av bolagen valde att tillämpa en renodlad 
kassaflödesanalys kan paralleller dras till Bengtsson (2008) och Larsson (2008), vilka menar 
att kassaflödesanalysen generellt är den vanligaste metoden vid värdering av verkligt värde. 
Bengtsson (2009) utvecklar resonemangen och menar på att den utbredda tillämpningen av 
denna form av metodik kan grunda sig i att det föreligger bristfällig information hänfört till 
ortsprismetoden, vilket resulterar i att bolag istället väljer kassaflödesmetoden. Vidare 
beskriver Lorentzon (2011) att kassaflödesmetoden ofta bedöms vara såväl enklare som 
mindre kostsam att genomföra för bolagen. En ytterligare förklaring kan vara att det inom K3-
regelverket inte redogörs kring några specifika riktlinjer kring valet av värderingsmetod. 
Detta är en generell och kortfattad förklaring till studiens empiriska resultat, där mer 
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djupgående beskrivning kring valet av värderingsmetod har diskuterats i studiens avsnitt 
Analys: Metod – totalt. 

Metoden som potentiell påverkande faktor – Omfattning av upplysningar 
Nedanstående diagram ämnar illustrera det empiriska utfallet gällande metodvalets potentiella 
påverkan på bolagens val i omfattning av upplysningar rörande förvaltningsfastigheternas 
verkliga värde. Beträffande omfattningen av upplysningar ämnar detta beskriva huruvida 
bolaget redovisat färre, fler eller överensstämmande med vad som efterfrågas av K3-
regelverket gällande förvaltningsfastigheternas verkliga värde. Diagrammet är utformat på 
sådant sätt att X-axeln motsvarar valet av metod medan Y-axeln motsvarar antalet bolag. 
Vidare redovisas respektive stapels procentuella andel inom respektive intervall. 
Bakomliggande information och data till nedanstående figur återfinns i bilaga 2. 
 

 
Figur 17. Metod – Omfattning upplysningar  

Beträffande den potentiella korrelationen mellan valet av metod vid värdering och bolagens 
benägenhet att redovisa upplysningar om och kring det verkliga värdet visade studien att de 
bolag som valt att värdera genom direktavkastning eller en kombination mellan ortspris- och 
kassaflödesmetoden uteslutande valt att redovisa färre upplysningar än vad K3-regelverket 
efterfrågade. För det bolag som valt att tillämpa ortsprismetoden visade studien att 
redovisningen av upplysningarna överensstämde med regelverket. Gällande tillämpandet av 
en renodlad kassaflödesmetod valde 45 % av dessa bolag att redovisa färre upplysningar 
medan 22 % respektive 33 % valde att lämna ytterligare eller överensstämmande 
upplysningar gentemot regelverket. 
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Analys: Metod – Påverkan på omfattning av upplysningar 
Gällande studiens resultat hänfört till huruvida värderingsmetoden påverkade den omfattning 
av upplysningar som redovisats om och kring förvaltningsfastigheternas verkliga värde, 
visade det empiriska utfallet att samtliga bolag som tillämpade direktavkastning eller en 
kombination mellan ortspris- och kassaflödesmetoden, vilket i studien uppgick till ett bolag 
vardera, uteslutande valde att redovisa färre upplysningar än vad som efterfrågades av 
regelverket. För det bolag som tillämpande ortsprismetoden visade resultatet på att samtliga 
redovisade upplysningar i enlighet med vad regelverket efterfrågade. Inom 
kassaflödesmetoden identifierades en stor spridning beträffande omfattningen av 
upplysningar. Viktigt att poängterar är att i de bolag som tillämpade ortsprismetoden, 
direktavkastningsmetoden och kombinerad metod i relation till kassaflödesmetoden är få till 
antalet. En förklaring till spridningen relaterad till omfattningen av upplysningar kan förklaras 
utefter Nordlunds (2010) teori. Författaren menar att kraven som ställs angående upplysningar 
om och kring det verkliga värdet i stor utsträckning kan bedömas som ofullständiga och 
invecklade att tolka. Nordlund (2010) beskriver vidare att ytterligare en problematik kring 
upplysningskraven grundar sig i förekomsten av personlig tolkning, vilket medför att varje 
enskild redovisare till viss del kan tolka regelverket individuellt. Detta kan således betyda att 
förklaringen i det empiriska utfallet kan härledas till en svårighet att bedöma omfattningen av 
vad regelverket efterfrågar gällande upplysningarna om och kring det verkliga värdet. Vidare 
identifierades en förklaring till valet att redovisa färre upplysningar än vad som efterfrågades i 
termer av potentiell manipulation. Healy och Palepu (2001) beskriver att bolag i viss mån 
tenderar att utnyttja den egna vetskapen gentemot intressenterna på ett sådant sätt för att öka 
bolagets status och rykte utåt. Det empiriska utfallet gällande redovisning av färre 
upplysningar kan därför sammanknytas med manipulation och utnyttjande av asymmetrisk 
information. Viktigt är dock att poängtera att denna studie saknar empiriskt underlag för att 
påvisa ett fastställt förklaringsbelägg mellan bristen på upplysning och 
informationsasymmetri. Dock kan det med hänsyn till tidigare forskning inom ämnesområdet 
vara av intresse att belysa en möjlig indikation på en sannolik förklaring. Vidare 
identifierades inget samband mellan metod och upplysningar som rättmätigt kan förklaras 
genom den tidigare teori eller forskning som omfattas av studien. 
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4.1.4 Storlek 
I figuren nedan redovisas en total sammanställning av det empiriska resultatet kring de 12 
bolagens storlek i form av balansomslutning.  Bakomliggande information och data till 
nedanstående figur återfinns i bilaga 2. 
 

 
Figur 18. Storlek – Totalt 

Det empiriska resultatet visade på att bolagen inom studiens ramar omfattades av en 
balansomslutning mellan 193 564’ och 1 192 243’ där den genomsnittliga storleken uppgick 
till ca 457 000’.  

Storlek som potentiell påverkande faktor – Metod 
Nästkommande diagram redovisar det empiriska resultatet gällande relationen mellan 
bolagens storlek och metodikvalet vid värderingen av förvaltningsfastigheternas verkliga 
värde. Beträffande måttet på storlek innefattas uppdelningen utefter respektive bolags 
balansomslutning. Diagrammet är utformat på sådant sätt att X-axeln motsvarar storleken på 
bolagen medan Y-axeln motsvarar antalet bolag. Vidare redovisas respektive stapels 
procentuella andel inom respektive intervall. Bakomliggande information och data till 
nedanstående figur återfinns i bilaga 2. 
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Figur 19. Storlek - Metod 

Studien visade på att de bolag som innefattades av en balansomslutning på 300 – 600 miljoner 
uteslutande valt att tillämpa en renodlad kassaflödesanalys vid värderingen av 
förvaltningsfastigheternas verkliga värde. Vidare identifierades samma resultat hos de två 
bolag som innefattades av det lägsta storleksintervallet.  För de två bolagen inom 
storleksintervallet 200 – 300 miljoner i balansomslutning visade det empiriska utfallet på att 
dessa tillämpat kassaflödesmetoden eller ortsprismetoden, där fördelningen var 50 % vardera. 
För de två bolagen med högst balansomslutning visade studien på att 50 % av bolagen valde 
en kombinerad metod mellan kassaflödes- och ortsprismetod, medan resterande del valde att 
värdera förvaltningsfastigheterna utefter estimering enligt direktavkastningsmetoden. 

Analys: Storlek – Påverkan på val av metod 
I överensstämmelse med tidigare avsnitt visade det empiriska resultatet att 
kassaflödesmetoden hade en jämn spridning och var den vanligast tillämpade metoden inom 
samtliga intervall, med vissa undantag. Undantaget var att bolagen inom det största intervallet 
valde att tillämpa en kombinerad metod eller direktavkastning vid värderingen. Dock är det av 
stor vikt att poängtera att det bolag som tillämpade en kombinerad metod innefattades av en 
stor del kassflödesestimering, vilket resulterade att denna metod även förekom inom det 
största intervallet. Resultatet av detta blev följaktligen att någon specifik korrelation inte 
kunde identifieras och således heller inte kunde sammankopplas på ett rättmätigt sätt med den 
tidigare teori och forskning som innefattades av denna studie. Studiens empiriska resultat 
pekade därför på att det inte förelåg något specifikt samband mellan bolagens storlek i form 
av balansomslutning och deras val av värderingsmetodik 
 
Potentiella förklaringar till att kassaflödesmetoden visade sig vara den mest tillämpade 
värderingsmetoden kan diskuteras i termer av enkelhet (Bengtsson, 2009), Kostnad 
(Lorentzon, 2011) samt K3-regelverkets uppbyggnad etcetera. Mer djupgående information 
kring detta återfinns i studiens avsnitt Analys: Metod – totalt. 
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Storlek som potentiell påverkande faktor – Tillvägagångssätt 
I diagrammet nedan redovisas det empiriska utfallet som uppkommit beträffande bolagens 
storlek i relation med valet av tillvägagångssätt vid värderingen av förvaltningsfastigheternas 
verkliga värde. Tillvägagångssättet ämnar beskriva valet mellan att genomföra värderingen 
internt, externt eller en kombination mellan dessa. Diagrammet är utformat på sådant sätt att 
X-axeln motsvarar storleken på bolagen medan Y-axeln motsvarar antalet bolag. Vidare 
redovisas respektive stapels procentuella andel inom respektive intervall.  Bakomliggande 
information och data till nedanstående figur återfinns i bilaga 2. 
 

 
Figur 20. Storlek – Tillvägagångssätt  

Studien visade på att de bolag som innefattades av storleksintervallet 400 – 600 miljoner i 
balansomslutning uteslutande valde att genomföra värderingen av förvaltningsfastigheternas 
verkliga värde genom en intern värdering inom bolagen. Samma resultat identifierades även 
hos de två bolagen inom det lägsta storleksintervallet. De bolag som innefattas av intervallet 
200 – 300 miljoner i balansomslutning visade studien på att dessa valde att tillämpa intern 
eller extern värdering med 50 % vardera. Beträffande intervallet 300 – 400 miljoner visade 
resultatet på att det inom det storleksintervallet fanns en likafördelning om 50 % mellan att 
tillämpa en intern eller en kombinerad värdering. För de bolag som innefattades av studiens 
största storleksintervall visade det empiriska utfallet att dessa uteslutande valde att tillämpa en 
värdering utefter en kombination mellan intern och extern värdering. 

Analys: Storlek – Påverkan på tillvägagångssätt 
Det empiriska resultatet visade att den interna värderingen återigen var det dominerande 
tillvägagångssättet inom samtliga bolag. Detta med hänsyn till att det kombinerade 
tillvägagångsättet även innefattar en stor del intern värdering. Gällande det empiriska 
resultatet som visade på förekomsten av en stor utspridning av det interna värderingssättet, 
förekom en motstridighet gentemot tidigare forskning. För att utveckla resonemangen dras 
parallellerna till relationen av manipulationsbenägenhet och den interna värderingen. Dietrich, 
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Harris och Muller (2000) samt Cotter och Richardson (2002) redogör kring en ökad öppenhet 
för manipulation av värderingen vid tillämpningen av interna metoder. Vidare diskuterar 
Siregar och Utama (2008) att mindre bolag besitter större benägenhet att manipulera 
värdering och redovisning gentemot större bolag. Denna studie visade dock på att något 
sådant samband inte kunde konstateras då tillämpningen av den interna värderingen till viss 
del visade sig vara utspridd inom såväl de mindre som de större storleksintervallen. Resultatet 
pekade följaktligen på att det inte förekom något samband med bolagens storlek och dess val 
av tillvägagångssätt vid värderingen av förvaltningsfastigheternas verkliga värde. 
 
Beträffande möjliga förklaringar till den stora andelen tillämpande av interna värderingen 
återfinns detta i studiens avsnitt Analys: Metod – totalt. 

Storlek som potentiell påverkande faktor – Värderingsdifferens 
Diagrammet nedan har för avsikt att illustrera det empiriska resultatet gällande relationen 
mellan bolagens storlek och värderingsdifferensen. Värderingsdifferensen grundar sig på 
skillnaden mellan bolagens redovisade verkliga värde per kvadratmeter och Lantmäteriets 
registrering av försäljningspriser per kvadratmeter inom kommunerna gällande transaktioner 
av hyresfastigheter. Diagrammet är utformat på sådant sätt att X-axeln motsvarar storleken på 
bolagen medan Y-axeln motsvarar antalet bolag. Vidare redovisas respektive stapels 
procentuella andel inom respektive intervall.  Bakomliggande information och data till 
nedanstående figur återfinns i bilaga 2. 
 

 
Figur 21. Storlek - Värderingsdifferens 

Studiens empiriska utfall visade på att de bolag med storleken 300 – 400 miljoner i 
balansomslutning omfattades av en positiv värdedifferens om 50 – 100 % gentemot de 
transaktionsbaserade priserna som enligt data från Lantmäteriet förekom inom respektive 
kommun. Studien visade även på att de två bolagen inom intervallet 400 – 500 omfattades av 
en positiv värdedifferens om 0 – 20 % för hälften av bolagen medan resterande hälft 
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omfattades av en positiv differens om 50 – 100 %. För de två bolag som innefattades av det 
lägsta intervallet visade studien på att 50 % av dessa hade en negativ värdedifferens medan 
resterande 50 % besatt en positiv differens som uppgick till mer än 100 %. Inom 
storleksintervallet 200 – 300 miljoner i balansomslutning visade studien på att 50 % av 
bolagen innefattades av en värdedifferens mellan 0 – 20 % medan resterande värdering 
uppgick ha en spridning på över 100 %. Inom storleksintervallet 500 – 600 miljoner visade 
studien på att hälften av bolagen hade en negativ värdedifferens medan resterande hälft 
innefattades av en positiv värdedifferens om 0 – 20 % gentemot Lantmäteriets registrering av 
försäljningspriser per kvadratmeter på orten. Inom studiens största storleksintervall visade det 
empiriska utfallet på att 50 % av de undersökta bolagen innefattades av en positiv 
värdedifferens om 50 – 100 % samt att resterande del omfattades av en differens som översteg 
100 %. 

Analys: Storlek – Påverkan på värderingsdifferens 
Gällande korrelationen mellan bolagens storlek och värderingsdifferensen förelåg det utifrån 
det empiriska resultatet en svårighet att utläsa något tydligt samband mellan variablerna. 
Studien visade på att värderingsdifferenserna var utspridda över stora delar av samtliga 
storleksintervall. Då det förelåg en stor spridning mellan variablerna och följaktligen inte 
förelåg någon tillämpbar tidigare forskning eller teori som kunde tänkas skänka en rättmätig 
förklaring till spridningen kunde inget samband mellan storlek och värderingsdifferens 
identifieras. 
 
Beträffande den totala värderingsdifferensen mellan bolagens redovisade verkliga värde och 
Lantmäteriets transaktionsbaserade värde återfinns möjliga förklaringar för dessa i studiens 
avsnitt Analys: Verkligt värde – totalt. 

Storlek som potentiell påverkande faktor – Omfattning av upplysningar 
Nästkommande diagram illustrerar det empiriska utfallet gällande bolagens storlek och dess 
potentiella påverkan på bolagens val i omfattning av upplysningar rörande 
förvaltningsfastigheternas verkliga värde. Beträffande omfattningen av upplysningar ämnar 
detta beskriva huruvida bolaget redovisat färre, fler eller överensstämmande med vad som 
efterfrågas av K3-regelverket gällande förvaltningsfastigheternas verkliga värde. Diagrammet 
är utformat på sådant sätt att X-axeln motsvarar storleken på bolagen medan Y-axeln 
motsvarar antalet bolag. Vidare redovisas respektive stapels procentuella andel inom 
respektive intervall.  Bakomliggande information och data till nedanstående figur återfinns i 
bilaga 2. 
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Figur 22. Storlek – Omfattning av upplysningar  

För de två bolag som omfattades av studiens största storleksintervall visade det empiriska 
resultatet att båda dessa valde att redovisa färre upplysningar än vad som efterfrågades av 
regelverket. Gällande det näst största storleksintervallet valde hälften av bolagen att redovisa 
färre och resterande hälft fler upplysningar än vad regelverket efterfrågade. Samma empiriska 
utfall identifierades inom storleksintervallet 100 – 200 miljoner. Inom intervallet 400 – 500 
miljoner i balansomslutning valde samtliga bolag att redovisa information som överensstämde 
med vad regelverket efterfrågade. För de bolag som innefattades av storleksintervallen om 
200 – 400 miljoner visade studiens empiriska resultat att 50 % valde att redovisa färre 
upplysningar och resterande 50 % redovisade sådan omfattning av upplysningar som 
regelverket efterfrågade. 

Analys: Storlek – Påverkan på omfattning av upplysningar 
Vad beträffar sambandet mellan bolagens storlek och omfattningen på redovisade 
upplysningar gentemot K3-regelverket visade studien på förekomsten av en relativt jämn 
spridning mellan de olika storleksintervallen. Ett mönster som dock kunde utskiljas var en 
viss koncentration av överensstämmande upplysningar hos de mellanstora bolagen (200 – 
500). Med hänsyn till tidigare forskning motsatte sig studiens empiriska resultat detta. Med 
detta menas att Singhvi och Desai (1971) samt Bhushan (1989) beskriver att det förekommer 
indikationer på att ju större bolagen är desto större är dess benägenhet att redovisa mer 
omfattande information. Detta mönster gick dock inte att identifiera från studiens empiriska 
resultat. Slutligen kunde därför inte någon direkt identifierbar korrelation mellan bolagens 
storlek, i form av balansomslutning, och deras benägenhet att redovisa upplysningar om och 
kring det verkliga värdet fastställas. 
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4.2 Förfinad A priori 
Nedan illustreras utfallet av studiens analys, vilken har för avsikt att visa huruvida de utvalda 
förklaringsvariablerna bedömdes ha inverkan på värderingsdifferenserna, omfattningen av 
redovisade upplysningar och valet av metodik vid värderingen av förvaltningsfastigheternas 
verkliga värde. De röda boxarna illustrerar att variablerna i fråga inte kunde fastställas ha 
någon direkt inverkan på det empiriska utfallet. Den blå boxen har för avsikt att illustrera 
förekomsten av ytterligare potentiella förklaringsfaktorer som inte har studerats inom ramarna 
för denna studie.  
 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Figur 23. Förfinad A priori 

Ovanstående figur illustrerar de variabler som identifierats som icke påverkande eller 
undersökta i denna studie 
 
Förklaringsvariablerna i den förfinade A priori-modellen härstammar från den ursprungliga 
modellen där förklaringsvariablerna har sin grund i tidigare forskning inom ämnesområdet. 
Analysen visade dock på att inga direkta samband kunde knytas mellan de olika variablerna 
och följaktligen kunde bedömas som påverkande gällande värderingsdifferenserna, 
omfattningen av redovisade upplysningar eller valet av metodik vid värderingen av 
förvaltningsfastigheternas verkliga värde. Därför kan det bedömas som sannolikt att det 
förekom flertalet andra förklaringsvariabler som förklarar det empiriska utfallet. Dessa 
variabler, vilka inte har identifierats eller inrymts inom studien, illustreras därför i 
ovanstående figur med blå färg.    
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5 Slutdiskussion  
Detta kapitel har för avsikt att sammankoppla de forskningsfrågor och syfte som omfattar 
studien med det empiriska och analytiska utfall som uppkommit i kapitel 4. Detta för att sedan 
utmynna till det forskningsbidrag som studien medfört till ämnesområdet samt även förslag 
på framtida ytterligare forskning. 

5.1 Studiens slutdiskussion 
I detta avsnitt sammankopplas studiens analytiska utfall med de fastställda forskningsfrågorna 
och redogör kring studiens identifierade slutsatser. 
 
5.1.1 Vilka skillnader relaterade till ägardirektiv, storlek och metodval vid 
värderingen av förvaltningsfastigheternas verkliga värde uppträder mellan 
allmännyttiga och K3-tillämpande fastighetsbolag inom kommuner med rådande 
efterfrågeunderskott. Samt kan metodvalet i fråga bero på skillnader i bolagens 
ägardirektiv eller storlek? 
 
Vad beträffar studiens inledande frågeställning kretsade denna kring att identifiera och 
definiera förekomsten av skillnader gällande ägardirektiv, storlek och metodval inom studiens 
berörda avgränsningsområde. Vidare studerades även förekomsten av påverkande av 
metodvalet gällande det rådande ägardirektivet eller bolagens storlek. Studien visade att det 
förekom en vid spridning mellan bolagen gällande ägardirektiv i form av avkastningskrav. 
Den spridning som identifierades visade att de tillämpade avkastningskraven varierade från  
0 % - 6,5 % mellan samtliga bolag, där det genomsnittet uppgick till 2,28 %. Det vanligaste 
avkastningskravet visade sig vara 0 %. Detta då 5 av 12 bolag omfattades av just detta 
avkastningskrav. Resterande bolag omfattades samtliga av olika avkastningskrav inom 
intervallet. Studien visade att en förklaring kan grunda sig i vad som framgår av SFS 
2012:879, vilket kretsar kring att bolagen skall tillämpa ett sådant avkastningskrav som 
affärsmässigt återspeglar bolagets geografiska placering (Nordlund, 2012). Detta betyder 
därför att den relativt vida spridningen av avkastningskrav kan baseras utefter skilda 
marknadspreferenser beroende på läget. Gällande skillnader i bolagens storlek visade studien 
på att det förekom en storleksspridning som uppgick mellan 193 564´och 1 192 243´ där den 
genomsnittliga storleken uppgick till 457 000’.  
 
Beträffande skillnader i bolagens val av metod innefattar frågeställningen två olika variabler. 
Variablerna i fråga kretsar kring huruvida bolagen valde att gå till väga vid värderingen i 
termer av intern, extern eller kombination av värdering samt vilken bakomliggande metod 
som tillämpats vid estimeringen av värdet. Studien visade att den interna värderingen var det 
vanligast förekommande tillvägagångssättet med en andel om 67 %. Det näst vanligaste 
tillvägagångssättet visade sig, med en andel om 25 %, vara en kombination av intern och 
extern värdering. Viktigt är dock att belysa att den kombinerade metoden till stor del 
omfattades av en intern värdering, vilket således indirekt ökade andelen av den totala 
tillämpningen av den interna värderingen, utöver de 67 %. Den renodlade externa värderingen 
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uppgick till 8 %, vilket motsvarar endast ett bolag. Studien identifierade förklaringar till den 
utbredda tillämpningen av en intern värdering i termer av bristande regelverk (Drefeldt och 
Törning, 2013), ekonomiska fördelar och omfattning av kunskap (Nellessen och Zuelch, 
2011) samt potentiell manipulationsbenägenhet (Dietrich, Harris och Muller, 2000; Cotter och 
Richardson, 2002). Gällande valet av värderingsmetod vid estimeringen av det verkliga värdet 
visade studien på att kassaflödesmetoden var den vanligast förekommande metoden, med en 
andel om 75 %. Vidare uppgick fördelningen mellan direktavkastnings- och ortsprismetoden 
samt det kombinerade tillvägagångssättet av ortspris- och kassaflödesmetoden till ca 8 % 
vardera. Värt att poängtera är att dessa 8 % motsvarar ett bolag. Studien identifierade 
förklaringar till den utbredda andelen kassaflöde i termer av bland annat enkelhet, 
regelverkets uppbyggnad (Bengtsson, 2009), lägre kostnader (Lorentzon, 2011) samt 
manipulationsbenägenhet (Rydén, 2004).  
 
Vad beträffar huruvida avkastningskravet tenderade att påverka bolagens val av 
tillvägagångssätt och metod vid värderingen av förvaltningsfastigheternas verkliga värde 
visade studiens resultat att det ej gick att identifiera några säkra skillnader mellan de olika 
storleksintervallen, då majoriteten i samtliga intervall för avkastningskrav, utom intervallet  
2 % - 3 %, valt att tillämpa en renodlad kassaflödesmetod. Gällande förekomsten av samband 
mellan avkastningskravet och tillvägagångssätt vid värderingen visade studien att det inte 
gick att identifiera något samband mellan variablerna. 
 
Gällande huruvuda det förekom något samband mellan bolagens storlek, i form av 
balansomslutning, och tillämpningen av värderingsmetod vid estimeringen av 
förvaltningsfastigheternas verkliga värde visa studien även i detta fall på att det inte förelåg 
något identifierbart samband mellan de olika variablerna. Detta till följd av att tillämpningen 
av värderingsmetoderna återsfanns inom samtliga storleksintervall. Gällande korrelationen 
mellan bolagens storlek och tillvägagångssättet vid värderingen av det verkliga värdet visade 
studien återigen att det inte kunde konstateras något samband mellan de olika variablerna. 
 
Sammanfattningsvis konstaterades att det förekom såväl likheter som skillnader relaterat till 
bolagens avkastningskrav, storlek och val av metod. Dock kunde ingen av 
förklaringsvariablerna tydligt sammankopplas som påverkande gentemot tillvägagångssättet 
och valet av värderingsmetod vid estimeringen av det verkliga värdet. 
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5.1.2 Hur har de allmännyttiga fastighetsbolagen inom kommuner med rådande 
efterfrågeunderskott valt att redovisa informationen kring 
förvaltningsfastigheternas verkliga värde (de facto) samt hur förhåller 
redovisningen av informationen i förhållande vad som efterfrågas i 
rekommendationerna (de jure) efter införandet av K3-regelverket? Samt kan 
utfallet i fråga bero på skillnader i storlek, ägardirektiv eller val av 
värderingsmetodik? 
 
Vad beträffar huruvida de allmännyttiga fastighetsbolagen inom studiens ramar valde att 
redovisa information om och kring förvaltningsfastigheternas verkliga värde gentemot vad 
som efterfrågades av K3-regelverket visade studien på att 50 % av bolagen redovisade 
information som understeg vad som efterfrågades. Vidare redovisade 33 % 
överensstämmande och resterande 17 % mer omfattande upplysningar än vad regelverket 
efterfrågade. Slutsatsen av denna del av studien blev därför att störst andel bolag valde att 
redovisa undermålig information. Tänkbara förklaringar som identifierades varför så stor 
andel bolag valde att redovisa färre upplysningar än vad som efterfrågades diskuterades i 
termer av ofullständiga upplysningskrav inom regelverket som möjliggjorde stor andel 
personlig tolkning (Nordlund, 2010) samt potentiell manipulationsbenägenhet av 
redovisningen (Healy och Palepu, 2001). Förklaringar som identifierades gällande de bolag 
som valde att redovisa tillräcklig information, utöver att regelverket efterfrågade den 
mängden information, diskuteras i termer av ökad trovärdighet och status gentemot 
intressenter och omvärld (Gigler och Hemer, 1998; Stocken, 2000). Beträffande de 17 % 
bolag som valde att redovisa ytterligare information urskildes förklaringar i termer av ökad 
motståndskraft gentemot konkurrenter (Newman och Sansing, 1993; Barry och Brown, 1986) 
samt även minskade kostnader till följd av reducerat informationsgap mellan redovisare och 
mottagare (Barry och Brown, 1985; 1986). 
 
Vad beträffar förekomsten av samband mellan bolagens avkastningskrav och omfattningen av 
deras redovisade information om och kring förvaltningsfastigheternas verkliga värde visade 
studiens resultat på att det inte kunde identifieras något direkt samband mellan variablerna. 
Detta då det förekom en spridning av upplysningsomfattningen inom de flesta av intervallen 
för avkastningskrav. 
 
Gällande korrelationen mellan bolagens storlek, i form av balansomslutning, och 
omfattningen av de redovisade upplysningarna kring det verkliga värdet visade även detta på 
att det inte gick att fastställa något samband och tillhörande förklaringsbelägg mellan 
variablerna, utöver en viss koncentration av överensstämmande upplysningar hos de 
mellanstora bolagen. Slutsatsen blev därför att det inte gick att identifiera något direkt 
samband mellan de olika variablerna. Studiens resultat visade sig dock motsätta tidigare 
forskning inom området, då Singhvi och Desai (1971) samt Bhushan (1989) menade på ett 
positivt samband mellan storlek och benägenhet att redovisa mer omfattande upplysningar. 
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Beträffande samband mellan bolagens val av värderingsmetod och omfattningen av 
upplysningar gällande förvaltningsfastigheternas verkliga värde identifierades inga samband 
mellan variablerna. Detta då majoriteten av de undersökta bolagen valde att tillämpa en 
kassaflödesmetod där spridningen av upplysningsomfattningen var betydande. 
 
Sammanfattningsvis konstaterades att störst andel av samtliga undersökta bolag valde att 
redovisa information som understeg vad som efterfrågades av regelverket, vilket således kan 
tyda på bristande processer vid redovisningen då regelverket ej har uppfyllts. Vidare 
konstaterades att ingen av de utvalda förklaringsfaktorerna kan sammankopplas som direkt 
påverkande gällande redovisningens omfattning av upplysningar om och kring verkligt värde. 
 
5.1.3 Vilken värderingsdifferens förekommer det mellan värderingen av de 
allmännyttiga förvaltningsfastigheterna per kvadratmeter gentemot 
Lantmäteriets uppgifter om marknadsvärde på respektive kommun med rådande 
efterfrågeunderskott. Samt kan värderingsdifferensen i fråga bero på skillnader i 
storlek, ägardirektiv eller val av värderingsmetodik? 
 
Vad beträffar förekomsten av värderingsdifferens mellan det redovisade verkliga värdet och 
Lantmäteriets uppgifter om marknadsvärdet visade studien på en differens mellan – 54,5 % 
och + 230,7 % där den genomsnittliga differensen uppgick till +57,37 %. En likartad men 
mindre differens om +- 10 % identifierades av Nordlund (2008). Gällande förklaringar till 
studiens utfall identifierades detta genom tidigare forskning i termer av brist på trovärdiga och 
jämförbara objekt eller prisfluktuationer (Nordlund, 2008; Persson, 2011), bakomliggande 
antaganden av hypotetisk karaktär (Marton, 2007; Lorentzon, 2011). Slutsatsen blev således 
att det förekom en avsevärt stor spridning i värderingsdifferenserna mellan bolagens 
redovisade verkliga värde och Lantmäteriets uppgifter om marknadsvärdet samt att det med 
hänsyn till tidigare forskning föreligger flertalet tänkbara förklaringar till utfallet, vilket kan 
bedömas som en indikation på behovet av mer djupgående studier inom området.  
 
Gällande sambandet mellan bolagens bakomliggande avkastningskrav och 
värderingsdifferensen mellan det redovisade verkliga värdet och Lantmäteriets uppgifter om 
marknadsvärdet för respektive kommun visade studien att det inte förelåg något tydligt 
samband mellan de båda variablerna. Detta då värderingsdifferenserna till stor del gick att 
återfinna inom samtliga intervall av avkastningskrav. Beträffande korrelationen mellan 
bolagens storlek och värderingsdifferensen förelåg det enligt det empiriska resultatet en 
svårighet att utläsa något samband mellan de olika variablerna. Detta då 
värderingsdifferenserna var utspridda över stora delar av samtliga intervall. Angående 
huruvida det förelåg ett samband mellan valet av värderingsmetod vid estimeringen av det 
verkliga värdet och den identifierade värderingsdifferensen visade studien återigen att det inte 
kunde urskiljas något tydligt samband mellan variablerna. Detta då kassaflödesmetoden, 
vilket var den klart mest tillämpade metoden, återfanns i alla intervall av 
värderingsdifferenser. 
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Sammanfattningsvis blir slutsatsen att det förekom en stor värderingsdifferens mellan 
bolagens förvaltningsfastigheters redovisade verkliga värde och Lantmäteriets uppgifter om 
marknadspriserna inom respektive kommun. Samt att dessa differenser inte klarligen kunde 
sammankopplas med utvalda förklaringsfaktorer som omfattades av studiens. 

5.2 Studiens forskningsbidrag 
För att belysa de olika bidrag som studien medfört till forskningen inom ämnesområdet 
redogörs en teoretisk och praktisk kategorisering kring detta. Den teoretiska uppdelningen 
syftar redogöra huruvida studien kan bedömas bidra och utveckla den tidigare forskning som 
funnits att tillgå inom ämnesområdet. Det praktiska bidraget syftar vidare att redogöra 
huruvida studien i fråga kan användas i avsikt av vägledning vid beslut om och kring 
redovisning och värdering av verkligt värde. 
 

• Teoretiskt forskningsbidrag: Vad beträffar studiens teoretiska bidrag har detta 
resulterat i en mer djupgående förståelse kring värdering och redovisning av 
förvaltningsfastigheternas verkliga värde, både i stort samt inom ramarna för 
allmännyttiga fastighetsbolag inom kommuner med efterfrågeunderskott. Beträffande 
skillnader i valet av avkastningskrav visade studien på en spridning mellan 0 % - 6,5 
%. Då samtliga bolag var geografiskt utspridda går studien i linje med Nordlund 
(2012), vilken menar att avkastningskravet affärsmässigt skall återspegla marknaden 
för bolagets geografiska placering. Vidare visade studien att kassaflödesmetoden var 
den vanligast tillämpade metoden vid värderingen. Detta går även i linje med 
Bengtsson (2008) som redogör kring likartade utfall. Vad beträffar omfattningen av 
upplysningskrav visade studien att 50 % av bolagen redovisade undermålig 
information kring det verkliga värdet. Utfallet följer därför Nordlunds (2010) 
resonemang kring komplexitet relaterat till tolkning av upplysningskraven av verkligt 
värde. Vidare motsatt sig studiens resultat Singhvi och Desai (1971) samt Bhushan 
(1989) gällande förekomsten av positiva samband mellan bolagens storlek och 
omfattning av upplysningar. Studien visade även på förekomsten av en genomsnittlig 
värderingsdifferens om 57,37 %, vilket kan jämföras med Nordlund (2008) som 
identifierade en likartad men mindre differens om 10 %.  
 
Vidare har även studien visat att det ej kunnat identifieras ett samband mellan 
redovisningen och värdering av det verkliga värdet med de berörda 
förklaringsvariablerna som omfattas av studien. Inga tidigare studier eller forskning 
har kunnat identifieras gällande korrelationen av dessa variabler, vilket resulterar i att 
denna studie är ett teoretiskt bidrag beträffande avsaknaden av samband mellan 
variablerna. Studien kan följaktligen bedömas ligga till grund för fortsatt och mer 
djupgående forskning inom området. 
 

• Praktiskt forskningsbidrag: Beträffande det praktiska forskningsbidrag som studien 
har medfört kan detta beskrivas vara en djupgående sammanställning och följaktligen 
ett potentiell redskap i beslutsprocessen om och kring förvaltningsfastigheternas 
verkliga värde. Med detta menas specifikt att studien sammanfattar de vanligast 
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tillämpade metoderna och tillvägagångssätten gällande värderingen inom området och 
således kan agera beslutsunderlag för bolag som skall implementera denna typ av 
värdering- och redovisning eller bolag som skall omstrukturera redan befintlig 
värdering och redovisning. 

5.3 Metodreflektion 
Vad beträffar valet av metod som tillämpats inom denna studie är bedömningen att den 
kvantitativa ansatsen med tillhörande dokumentstudie har till stor del varit välfungerande. 
Tillvägagångssättet har resulterat i att relevant information har kunnat studeras och jämförts 
mellan de olika bolagen där ett tydligt resultat har uppnåtts. Dock skulle det fördelaktigt 
kunna ha genomförts en inledande pilotstudie för att identifierat andra potentiella 
förklaringsvariabler som skulle kunnat skänka tydligare förklaring till studiens empiriska 
resultat. Vidare har även tanken uppstått att en mer djupgående empirisk insamling i form av 
kompletterande intervjuer potentiellt skulle ha resulterat i bättre underlag och följaktligen en 
identifiering av tydligare samband mellan de olika undersökta variablerna. Viktigt är även att 
poängtera att studiens population varit relativt begränsad vilket kan ha resulterat i en inverkan 
på det slutgiltiga resultatet av studien. Ytterligare är värt att poängtera att denna typ av 
värdering och redovisning har genomförts för första gången för bolagen, vilket potentiellt kan 
reservera för de brister som identifierats om och kring förvaltningsfastigheternas verkliga 
värde. 

5.4 Forskningsförslag 
Under arbetet med studien har flertalet frågeställningar dykt upp kring potentiellt utvecklande 
av forskningsområdet inom studiens ramar. En av dessa kretsar kring huruvida det 
förekommer någon likhet eller olikhet mellan den grupp av bolag som undersökts i denna 
studie med privata bolag med samma marknadsmässiga grundförutsättningar. Vidare har även 
tankar uppstått gällande huruvida det empiriska resultatet skulle framträda gällande 
allmännyttiga bostadsbolag och dess värdering samt redovisning kring det verkliga värdet, 
med andra förutsättningar relaterat till marknadsbalans. Med detta menas att ett potentiellt 
förslag till vidare forskning kretsar kring att studera allmännyttiga bostadsbolag och deras 
värdering och redovisning av verklig värde på marknader med balans eller efterfrågeöverskott 
på bostadsmarknaden. Ett annat intressant förslag till framtida forskning kretsar kring att 
studera de bolag som omfattades av denna studie och tillhörande revisionsrapporter. Detta då 
ett tydligt resultat identifierades gällande såväl värderingsdifferens som brist på redovisning 
av upplysningar gentemot regelverket. Det kan därför vara av stort intresse att undersöka om 
och hur revisorerna har upptäckt samt agerat mot denna felaktighet. 
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Bilagor 
Bilaga 1 
Nedan redovisas studiens totala population korrigerat med bortfall, vilket följaktligen 
utmynnat i studiens nettopopulation. Tabellen redovisar bolagsnamn samt vilken kommun 
dessa tillhör. Vidare redovisas även vilket nummer respektive bolag tilldelas i studiens empiri 
och analys.  
 
Total population   
Bolagsnummer Bolagsnamn  Kommun 
1 Faxeholmen Söderhamn 
2 Lessebohus Lessebo 
3 Gamla byn Avesta 
4 Hoforshus Hofors 
5 Olofstömshus Olofström 
6 Hultsfreds Bostäder Hultsfred 
7 Degerforsbyggen Degerfors 
8 Flens Bostad Flen 
9 Båstadhem Båstad 
10 Stiftelsen Björkåsen Storfors 
11 Hyltebostäder Hylte 
12 Solatum Hus & Hem Sollefteå  
13 Krambo Bostads Kramfors 
14 Härjegårdar Härjedalen  
 
Nettopopulation 
Bolagsnummer Bolagsnamn  Kommun 
1 Faxeholmen Söderhamn 
2 Lessebohus Lessebo 
3 Gamla byn Avesta 
4 Hoforshus Hofors 
5 Olofstömshus Olofström 
6 Hultsfreds Bostäder Hultsfred 
7 Degerforsbyggen Degerfors 
8 Flens Bostad Flen 
9 Båstadhem Båstad 
11 Hyltebostäder Hylte 
12 Solatum Hus & Hem Sollefteå  
14 Härjegårdar Härjedalen  
 
I tabellen ovan redogörs kring studiens totala population, vilken baseras på de kommuner med 
tillhörande allmännyttiga bostadsbolag som tillämpar K3, vilka enligt Boverket (2014) 
omfattades av efterfrågeunderskott. Den totala populationen har sedan korrigerats med det 
bortfall som uppstod till följd av att två bolag valde att inte tillämpa verkligt värde. Denna 
korrigering resulterade följaktligen i ovanstående nettopopulation.  
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Bilaga 2 
I tabellen nedan redovisas en sammanställning kring det empiriska utfall som uppkommit av 
studien från respektive berört bolag. 
 
 
Bolag 1 2 3 4 5 
Balansomslutning 
(Tkr) 

679 900 193 564 1 192 243 474 246 562 786 

Yta (m2) 238 734 60 422 188 733 180 000 139 862 
Metod Kombinerad Kassaflöde Direktavkastning Kassaflöde Kassaflöde 
Extern/Intern Kombinerad Intern Kombinerad Intern Intern 
Verkligt värde 
(Tkr) 

1 202 710 218 000 1 661 887 560 887 518 749 

Redovisat värde 
(Tkr) 

579 088 174 758 1 085 866 409 236 518 749 

Avkastningskrav 2,5 % 4,7 % 0 % 0 % 0 % 
m2-pris 
(Lantmäteriet) 

3 276 7 923 3 278 2 049 3 561 

m2-pris  
(Verkligt värde) 

5 038 3 608 8 805 3 116 3 709 

Differens m2 (%) + 53,8 % - 54,5 % + 168,6 % + 52,1 % + 4,2 % 
 
 
Bolag 6 7 8 9 10 
Balansomslutning 
(Tkr) 

253 537 250 164 374 734 536 598 407 000 

Yta (m2) 130 953 67 798 128 745 78 201 84 240 
Metod Ortspris Kassaflöde Kassaflöde Kassaflöde Kassaflöde 
Extern/Intern Intern Extern Kombinerad Intern Intern 
Verkligt värde 
(Tkr) 

330 751 424 000 554 000 720 000 568 000 

Redovisat värde 
(Tkr) 

214 792 233 642 350 234 494 774 400 000 

Avkastningskrav 0 % 3 % 2 % 4 % 4,66 % 
m2-pris 
(Lantmäteriet) 

2 216 1 891 2 730 13 914 6 215 

m2-pris  
(Verkligt värde) 

2 526 6 254 4 303 9 207 6 743 

Differens m2 (%) + 14 % + 230,7 % + 57,6 % - 33,8 % + 8,5 % 
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Bolag 11 12 
Balansomslutning 
(Tkr) 

194 400 364 965  

Yta (m2) 65 300 92 683 
Metod Kassaflöde Kassaflöde 
Extern/Intern Intern Intern 
Verkligt värde 
(Tkr) 

224 795 382 421 

Redovisat värde 
(Tkr) 

100 826 333 410 

Avkastningskrav 0 % 6,5 % 
m2-pris 
(Lantmäteriet) 

1 673 2 274 

m2-pris  
(Verkligt värde) 

3 442,5 4 126 

Differens m2 (%) + 105,8 % + 81,4 % 
 
Bolag 1 2 3 4 5 
Verkligt värde Ja Ja Ja Ja Ja 
Bokfört värde Ja Ja Ja Ja Ja 
Bakomliggande antaganden Ja Nej Nej Ja Nej 
Bakomliggande metoder Ja Nej Ja Ja Ja 
Omfattning Extern värdering Nej Nej Nej Nej Nej 
Aggregerad information Ja Ja Ja Ja Ja 
Ytterligare upplysning Nej Nej Nej Nej Nej 
 
Bolag 6 7 8 9 10 
Verkligt värde Ja Ja Ja Ja Ja 
Bokfört värde Ja Ja Ja Ja Ja 
Bakomliggande antaganden Ja Nej Nej Ja Ja 
Bakomliggande metoder Ja Ja Nej Ja Ja 
Omfattning Extern värdering Nej Ja Ja Nej Nej 
Aggregerad information Ja Ja Ja Ja Ja 
Ytterligare upplysning Nej Nej Nej Ja Nej 
 
Bolag 11 12 
Verkligt värde Ja Ja 
Bokfört värde Ja Ja 
Bakomliggande antaganden Ja Ja 
Bakomliggande metoder Ja Ja 
Omfattning Extern värdering Nej Nej 
Aggregerad information Ja Ja 
Ytterligare upplysning Ja Nej 
 
 
Tabellen ovan redovisar en sammanställning av den information som framgått av studien. 
Frågorna som innefattas av tabellen berör huruvida de bolag som omfattas av studien har valt 
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att värdera och redovisa information om och kring förvaltningsfastigheternas verkliga värde i 
enlighet med vad som föreskrivs i K3-regelverket. Vidare redovisas även information som 
berör de rådande avkastningskrav som återfinns i bolagen samt information med tillhörande 
beräkningar gällande det verkliga värdet per kvadratmeter och transaktionsbaserade priser per 
kvadratmeter som återfinns i respektive kommun. Ytterligare information presenteras rörande 
den värdedifferens som förekommer mellan bolagens verkliga värde per kvadratmeter och det 
transaktionsbaserade priset per kvadratmeter som återfinns i berörd kommun.  
 


