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Sammanfattning 

Titel:   IAS 40 Förvaltningsfastigheter – En studie om hur noterade 

  fastighetsbolag redovisar sina värdeförändringar  

Nivå:   Kandidatuppsats i företagsekonomi: Redovisning  

Författare:   Emma Aronsson och Jafar AL-kaebi  

Handledare:  Bengt Bengtsson 

Datum:  Januari 2014 

Syfte:  Uppsatsen syftar till att redovisa hur fastighetsföretagen som 

  tillämpar IAS 40 redovisar sina värdeförändringar och hur de 

  fastställer förvaltningsfastigheternas verkliga värde. Syftet är 

  även att belysa de olikheter som finns i fastighetsföretagens 

  resultaträkning. 

Metod:  Uppsatsen består av en kvalitativ undersökningsmetod. Vår 

  studie började med att göra en kvalitativ undersökning  

  genom att granska 10 börsnoterade koncerners  

  årsredovisningar från år 2005-2012.  

Resultat och slutsatser: De undersökta fastighetsföretagen använder sig av antingen 

  kassaflödesmetoden eller ortprismetoden för att fastställa 

  sina förvaltningsfastigheters verkliga värde. De bedömningar 

  och antaganden som görs skiljer sig åt mellan företagen. Vi 

  har sett att företagen väljer att placera de värdeförändringar 

  lite på olika sätt i resultaträkningen. Det eftersom att lagen 

  inte ger några klara direktiv om hur och var dessa  

  värdeförändringar skall placeras i resultaträkningen, vilket 

  gör att det blir svårt att jämföra dessa företag med varandra. 

Förslag till fortsatt 

forskning:  Vi tycker att en intressant studie skulle vara att undersöka 

  hur väl fastighetsföretagen följer de upplysningar som kan 

  utläsas i IAS 1 "utformning av finansiella rapporter". 

Uppsatsens bidrag: Denna uppsats bidrar med att visa hur tillämpningen av att 

  olika värderingsmetoder påverkar resultatet samt hur  

  värdeförändringar på fastigheter placeras i resultaträkningen. 

Nyckelord:  IAS 40, Förvaltningsfastigheter, Värdeförändringar  

  och värderingsmetoder.   
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Förkortningar och definitioner  

 

IAS 40   International Accounting Standards 

IFRS   International Financial Reporting Standards 

IFRIC  International Financial Reporting Interpretations Committée 

RFR   Rådet för finansiell rapporterings rekommendation 

IASB    International Accounting Standards Board 

FASB  Financial Accouting Standards Board 

RR   Redovisningsrådet 

ÅRL  Årsredovisningslagen 

BFNAR  Bokföringsnämnden 

 

Förvaltningsfasigheter  "Är fastigheter (mark eller byggnad - eller del av en byggnad

  - eller båda) som innehas (av ägaren eller av en leasetagare 

  om leasingavtalet klassificerats som ett finansiellt  

  leasingavtal) i syfte att generera hyresinkomster eller  

  värdestegring eller en kombination av dessa"  

  IFRS - volymen (2013:757). 

 

Anskaffningsvärde  "Är det belopp i likvida medel som erläggs eller det verkliga 

  värdet för annan ersättning som lämnas vid förvärv av en 

  tillgång vid tidpunkten för dessa förvärv eller uppförande, 

  eller i tillämpliga fall, det belopp som hänförs till denna 

  tillgång vid första redovisningstillfället i enlighet med de 

  särskilda kraven i andra standarder"  

  IFRS - volymen (2013:757).  

 

Verkligt värde  "Är det pris som vid värderingstidpunkten skulle erhållas vid 

  försäljning av en tillgång eller betalas vid överlåtelse av en 

  skuld genom en ordnad transaktion mellan  

  marknadsaktörer" IFRS - volymen (2013:757).   
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1. Inledning 

Detta inledande kapitel ska ge läsaren bakgrund till valt ämne. Syftet, problemdiskuss-

ion samt frågeställning som ligger till grund för denna uppsats presenteras. Kapitlet 

avslutas med avgränsning och en redogörelse för rapportens disposition.   

 

1.1 Bakgrund 

 

När det gäller de som har ett intresse av vad årsredovisningarna visar så sägs de ha ett 

gemensamt behov i att de i första hand vill att företagets lönsamhet ska uppfylla en viss 

miniminivå. Detta innebär att företaget även i fortsättningen kommer att kunna fortsätta 

sin verksamhet samt även betala sina skulder och löner. Detta är dock inte tillräckligt 

för de som är ägare av aktier i bolaget eller funderar på att köpa aktier i bolaget. De vill 

ha underlag för att kunna bedöma aktiens värde och detta kräver att det finns informat-

ion om den absoluta nivån på resultat och ställning. Om man då t ex gör en underbe-

dömning kan detta leda till att de som innehar aktier luras att sälja sina aktier för billigt 

och vice versa. Detsamma gäller avkastningen på de egna kapitalet. 

   

Aktiemarknaden är alltså inte intresserad av att tillgångarna varken undervärderas eller 

övervärderas. Det är även viktigt att man kommer ihåg sambandet mellan värdering och 

resultat kan göra att undervärderingar i ett bokslut kan få positiva konsekvenser för re-

sultatet i kommande bokslut. Detta kan t ex ske genom att ett företag gör en överdrivet 

stor reservering för omstruktureringskostnader och kommer då kanske att redovisa en 

överdrivet positiv resultat utveckling de kommande år då denna reservering tas i an-

språk för att täcka de uppgifter som annars hade drabbat resultatet. Företagens möjlig-

heter att presentera realistiska värderingar motverkas av två krav som aktiemarknaden 

har på redovisningen: 

- Det första kravet är att värdena ska vara objektiva, d v s att de ska vara svåra att mani-

pulera och lätta att kontrollera. När det gäller anskaffningsvärden så är dessa relativt 

objektiva då det finns fakturor som visar vad företaget har betalat för tillgången. An-

skaffningsvärden för långlivade tillgångar kan dock efter en tid bli orealistiska i inflat-

ionstider. För att lösa denna problematik så kan man då använda sig av återanskaff-

ningsvärden, verkligt värde eller marknadsvärde. Problemen med dessa värderingar är 

att det oftast är svårt att fastställa dem på ett objektiv sätt. Det andra kravet som ibland 

kan motverka kravet på realistiska värderingar är marknadens behov av att kunna jäm-

föra olika företag då det på aktiemarknaden ofta används så kallade jämförande värde-
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ringar. Denna typ av jämförelser görs för att man vill veta om en aktie är värd att köpa 

eller inte. 

Aktiemarknadens krav på redovisningsformen nöjer sig inte med att tillgångar och skul-

der ska vara realistiskt värderade. Informationen i redovisningshandlingarna ska även 

vara relevant för deras beslutsfattande, Edenhammar (2009). 

Nästan alla börsnoterade företag är koncerner och då det för aktiemarknaden framför 

allt är koncernredovisningen som är intressant så är koncernredovisningsprinciperna de 

centrala. Det har även blivit allt viktigare hur redovisningsinformationen presenteras 

(Ibid). 

 

Både redovisningsreglerna i Sverige och aktiemarknaden i Sverige har genomgått 

många förändringar de senaste 20 åren. En av de stora förändringarna var 2005 när EU-

förordningen skapade regelverket IAS/IFRS och man började använda IAS 40 vid vär-

dering av förvaltningsfastigheter. Denna förändring innebar att de börsnoterade företa-

gen efter 1 januari 2005 hade ett nytt regelverk att följa som innebar att det var möjligt 

med nya redovisningsprinciper för redovisning av förvaltningsfastigheter. Det var tidi-

gare bara möjligt att redovisa med utgångspunkt i fastigheternas anskaffningsvärde och 

man kunde nu även välja att redovisning till verkligt värde i balansräkningen. Detta var 

något som tidigare bara var möjlig att ha med som en tilläggsupplysning, Bengtsson 

(2008). Huvudprincipen för värdering av tillgångar är att de ska värderas till anskaff-

ningsvärde. Då anskaffningsvärdet kan avvika från tillgångens aktuella värde så kan det 

uppstå problem i balansräkningens tillgångsvärde. De alternativ som då finns till an-

skaffningsvärden är återanskaffningsvärde och verkligt värde. 

  

Återanskaffningsvärde är vad det kostar att återanskaffa en tillgången under den 

aktuella perioden eller vid den aktuella balanstidpunkten medan verkligt värde är det 

värde som företaget skulle kunna sälja tillgången för med avdrag för de försäljnings-

kostnader som kan komma att uppstå. Till skillnad från återanskaffningsvärde och an-

skaffningsvärde som båda är en form av inköpsvärde så är det verkliga värdet ett för-

säljningsvärde, Edenhammar (2009). Vi kommer att diskutera dessa olika värderings-

metoder mer ingående längre fram i arbetet.  
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1.2 Allmänt intresse 

 

Den metod man använder för att värdera sina förvaltningsfastigheter kan ha stor bety-

delse och vi anser därför att denna undersökning är av stort allmänt intresse för att få en 

samlad överblick på detta, eventuella problem.  

 

1.3 Problemdiskussion  

 

Efter den stora börskraschen i USA på 1930-talet så har det varit en stark tradition att 

man redovisar sina tillgångar med utgångspunkt i dess anskaffningsvärden.  

Att värdera tillgångar till anskaffningsvärde (försiktig värdering) har sedan lång tid till-

baka varit en stark tradition i svensk redovisning. Fördelen med historiska anskaffning-

svärden är att företagen får ett värde som de kan relatera till en enskild händelse som 

dessutom är dokumenterad, detta gör att principen är mycket tillförlitlig. Nackdelen 

med att redovisa till denna princip är att relevansen blir lidande.  

 

Det värkliga värdet ger en mer neutral rättvisandebild för att de återspeglar marknads-

värdet, vilket innebär att de redovisade värdena blir mer relevanta. Detta innebär att 

investerare gynnas på så sätt att redovisningsinformationen blir mer jämförbar. Enligt 

Bengtsson (2006) är nackdelen med verkligt värde att värderingen endast gäller för den 

dagen värderingen sker. Företagen tvingas att göra bedömningar och antaganden om 

framtiden, det skapar utrymme för att påverka de finansiella rapporterna i en viss rikt-

ning.   

 

Företagen måste välja bland de redovisningsmetoder som är tillåtna enligt IFRS, men 

vissa företag väljer istället att följa sina strategier och riklinjer. Enligt Aizenman & Ji-

niarak (2009) har tidigare forskning visat att de externa faktorerna har påverkan på före-

tagsval. Fields et al. (2001), Watts & Zimmerman (1979) och Armstrong (2010) menar 

att tidigare forskning har visat att företagslednings incitament också har en påverkan på 

valet av redovisningsmetod, där ursprungsteorin ofta är Positive Accounting Theory. 

Holthausen (1990), Holtausen & Leftwich (1983) har i sina studier kommit fram till 

liknande resultat, som författarna ovan kommit fram till. Armstrong et al. (2010) menar 

att för chefer vars incitament är förenliga med företagsledningen, kan valet av redovis-

ningsmetod vara att förmedla privat information till investerare. Nelson et al. (2002) 

och Fields et al. (2001) har sina studier visat att företagsledare har incitament att välja 
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värderingsmetod efter sitt vinstintresse. Armstrong et al. (2010) visar i sin studie att det 

går att se på informationskravet ur en hierarkis ordning där aktieägarna i topp, efter de 

kommer styrelse och företagsledare.  Företag är inte slutna enheter utan de samverkar 

med olika organisationer i en öppen omgivning. Därför påverkas valet för ett företag av 

valet för ett annat företag i samma bransch, Morgan (1999). DiMaggio & Powell (1991) 

menar at institutionell teori inriktar sig på organisationers påtryckningar utifrån sin om-

givning och andra organisationer, vilket är viktigt när det kommer till val av redovis-

ningsmetod. Quagli & Avallone (2010) menar att valet av redovisningsmetod har bety-

delse för värdering och redovisning av byggnader. 

  

IAS 40 Förvaltningsfastigheter tillåter både värdering till verkligt värde och värdering 

till anskaffningsvärde. Eftersom företagen även vid användning av samma modell gör 

olika bedömningar och antaganden kan de därigenom få olika utfall. IASB har inte an-

gett några regler om hur redovisning av värdeförändringen i resultaträkningen ska gå 

till, detta har lett till att alla noterade fastighetsbolag placerar de olika. Syftet med IFRS 

är att harmonisera redovisningen och att få mer jämförbar information över alla perioder 

som redovisas, IFRS- volymen (2013).  

 

Har resultaträkningen uppfyllt IFRS syfte? Vi anser att det är intressant att undersöka 

vilka faktorer som har spelat in när företagen valde mellan värdering till anskaffnings-

värde eller verkligt värde som redovisningsmetod.  

Frågan vi då kan ställa oss blir: varför väljer de utvalda företagen den värderingsmetod 

och vilka faktorer har de tagit hänsyn till? 

  

1.4 Syfte och problem 

 

Vi har valt att titta närmare på 10 börsnoterade fastighetsföretag och genom att granska 

deras årsredovisningar komma fram till hur övergången från värdering till anskaffnings-

värde till verkligtvärde kan påverka ett företags resultat, samt vilka skillnader det kan 

bli mellan det förväntade pengaflödet och det faktiska pengaflödet. Vi har även valt att 

titta närmare på hur de påverkas i sin värdering av hög- respektive lågkonjunktur. Vi har 

i denna undersökning valt att granska årets resultat och kassaflödet från den löpande 

verksamheten i årsredovisningarna för perioden 2005-2012 för respektive företag 
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1.5 Avgränsning 

 

Vi har valt i denna studie att begränsa oss till att enbart studera fastighetsbolag i Sve-

rige. Därefter har vi valt att enbart studera koncerner noterade på Nasdaq OMX Nordic 

Stockholm, som innehar förvaltningsfastigheter.  
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 1.6 Disposition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INLEDNING 

TEORETISK 
PERFERENS-

RAM 

 

METOD 

EMPRI 

ANALYS 

SLUTSATS 

Inledningskapitlet ska ge läsaren bakgrund till valt ämne. Syftet, problemdiskussion 

samt frågeställning som ligger till grund för denna uppsats presenteras. Kapitlet avslu-

tas med avgränsning och en redogörelse för rapportens disposition. 

Detta kapitel redogör för en del av den grundläggande teorin bakom denna studie, 

samt att ge läsaren en förståelse av hur redovisningen av förvaltningsfastigheter går 

till. 

Här presenteras vår vetenskapliga forskningsansats samt vilka metodval som gjorts 

och hur vi gått tillväga vid insamlingen av data. 

I detta kapitel presenteras en sammanställning av det vi har sett i vår kvalitativa stu-

die. Vi kommer redogöra för vad vi har granskat i samtliga 10 fastighetsbolags årsre-

dovisningar. 

I kapitlet förs en diskussion kring teorin och empirin med hänsyn till syftet och fråge-

ställningarna. 

Här besvaras studiens frågeställning och det görs en återkoppling till syftet med stu-

dien samt studiens genomförande. Slutligen ges förslag till fortsatt forskning inom 

området. 
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2. Teoretisk referensram 

Detta kapitel syftar till att ge läsaren ett förståelse i hur redovisningen av förvaltnings-

fastigheter går till, vilka lagar som ligger bakom vald redovisningsprincip samt grund-

läggande begrepp. 

 

Enligt Fields et al. (2001) har det sedan 1960-talet funnits intresse för redovisningsval 

inom ekonomiforskning. Trots det är förståelsen för redovisningsval fortfarande begrän-

sad. Bland forskare som har studerat redovisningsval är Fields et al. (2001), Quagli & 

Avallone  (2010) och Holthausen (1990). Forskarna har kommit fram till tre faktorer 

som påverkar företagets agerande. Enligt forskarna är dessa faktorer, informations-

asymmetri, utrymme för opportunism och agentkostnader. Fields et al. (2001) menar att 

informationsasymmetri associeras med relationen mellan bättre informerade ledningen 

och mindre informerade investerare. Enligt Nationalencyklopedin (2013-12-12) definie-

ras opportunism som "det att (alltför mycket) anpassa sig efter yttre (tillfälliga) omstän-

digheter eller efter andras (tongivande) åsikter för att nå vissa mål”. Fields et al. 

(2001) menar att agentkostnader relateras vanligtvis till avtalsfrågor mellan en principal 

(uppdragsgivare) och en agent (uppdragstagare), så som ersättning till ledningen. 

 

Enligt Baker (2011) och Ashton et al. (2009) skedde en stor förändring i forskningen 

inom redovisning i slutet på/av 1980-talet. Förändringen innebar en övergång från en 

normativ ram till en empirisk och positivistisk forskning. Enligt Fields et al. (2001) de-

finieras begreppet "redovisning" som, de beslut som tas för att påverka utgången av ett 

företags redovisning i någon riktning. Bisman (2010) menar att det inte finns någon 

osäkerhet om tillväxt i redovisningsforskning med metoder som tolkar redovisningen. 

 

Quagli & Avallone (2010) menar att många avtal som är strukturerade för att minska 

agentkonflikten mellan chefer och investerare förlitar sig på finansiell information. Vi-

dare menar Holthausen (1990) att redovisningsmetoden kommer att väljas ut för att mi-

nimera agentkostnader. Barlev & Haddad (2003) menar att redovisningen till verkligt 

värde leder till att investerare transparensen i redovisningen får tillgången till mer rättvi-

sande och relevant information än vid redovisning till anskaffningsvärde. Quagli & 

Avallone (2010) menar vidare att informationsasymmetrin mellan företaget och mark-

naden minskas och där av minskas agentkostnader, vilket leder till att värdering till 

verkligt värde kommer vara mer uppskattat av exempelvis analytiker och investerare. 

Vidare menar Watts (2003) att värdering till verkligt värde kan medföra opportunism. 
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Quagli & Avallone (2010) menar att valet mellan anskaffningsvärde och verkligt värde 

kan leda till stor variation i företagets resultat då de olika redovisningsmetoderna med-

för olika effekter på resultat- och balansräkning. 

 

2.1 Tidigare forskning 

 

Fields et al. (2001) menar att begreppet redovisning definieras som, de beslut som tas 

för att påverka utgången av ett företags redovisning i någon riktning. Enligt Fields et al. 

(2001) har mycket forskning inom redovisning gjort i slutet av  1960 och 1970-talet. 

Enligt Fields et al. (2001) klassificeras val av redovisningsprincip inom litteraturen är 

förankrad i ekonomin i företaget och i de teorier som utvecklats av Modigliani & Miller 

(1958). Modigliani & Miller (1958) menar att med fullständiga och perfekta är det me-

ningslöst att använda redovisning än mindre för val av redovisningsmetod. Watts & 

Zimmerman (1979) hävdar att det är omöjligt att slippa valet av redovisningsmetoder. 

För att genom val av redovisningsmetod kan önskat resultat uppnås.  

 

Det har förts diskussioner kring verkligt värde redan vid 1937-talet. Minoriteten före-

språkade värderingen till verkligt värde då man ansåg att det var problematiskt att mäta. 

Detta kan vi läsa i studien "Valet påverkar utseende" som är skriven av Johansson & 

Ullbrand (2011). Studien analyserar nio vetenskapliga artiklar som handlar om värde-

ring av förvaltningsfastigheter. Johansson & Ullbrand (2011) diskuterar i sin studie för- 

och nackdelar med verkligt värde och anskaffningsvärde.  

 

Johansson & Ullbrand (2011) menar att (Nichols & Buerger, 2002) skriver i sin artikel 

att värderingen av anläggningstillgångar till verkligt värde ger mer relevant informat-

ionen till aktörer på kapitalmarknaden. Vidare menar Johansson & Ullbrand (2011) att 

(Nichols & Buerger, 2002) skriver i sin artikel att värderingen till anskaffningsvärde ger 

tillförlitlig information till långivaren. Johansson & Ullbrand (2011) menar att (Akgün 

et al, 2011) har konstaterat att värdering av förvaltningsfastigheter till verkligt värde 

karaktäriseras av att de finansiella rapporterna blir mer relevanta för intressenterna när 

de ska ta beslut om investeringar. Enligt Johansson & Ullbrand (2011) är verkligt värde 

metoden mindre tillförlitig på grund av att metoden inte är objektiv och verifierbar. Jo-

hansson & Ullbrand (2011)  menar att värderingen till anskaffningsvärde är mindre re-

levant jämfört med värderingen till verkligt värde.  
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Enligt Johansson & Ullbrand (2011) är (Nordlund 2010) och (Nellessen et al 2010) 

överens om att värderingen till verkligt värde är bristande på grund av att metoden byg-

ger på gissningar om framtiden. Gissningar om framtiden leder till subjektivitet. Johans-

son & Ullbrand (2011) menar att (Cozman 2009) skriver i sin artikel att trots diskussion 

kring verkligt värde redan vid 1937-talet, problematiken kvarstår fortfarande år 2009.   

 

Johansson & Ullbrand (2011) har kommit fram till att författarna för de nio artiklar som 

har studerats är överens om att värderingen av förvaltningsfastigheter till verkligt värde 

ger mer relevant information. Författarna av de nio artiklar som har studerats är även 

överens om att värderingen av förvaltningsfastigheter till anskaffningsvärde ger mer 

tillförlitlig information.  

 

Johansson & Ullbrand (2011) drar slutsatsen att valet av värderings metod är beroende 

av olika intressenter, alltså att olika intressenter föredrar olika värderings metoden vad 

gäller värderingen av förvaltningsfastigheter. Johansson & Ullbrand (2011) har konsta-

terat att dispyten ligger mellan relevans och tillförlitlighet vid värdering av förvaltnings-

fastigheter. De menar att på 1900-talet gjords en avvägning mot tillförlitlighet då för-

valtningsfastigheter värderades till verkigt värde. De har vidare konstaterat att vi idag 

befinner oss i en övergångsfas, där avvägning mellan relevans och tillförlitlighet vid 

värdering av förvaltningsfastigheter inte är lika självklar. De tror vidare att övertiden 

kommer denna avvägning att vägas mer mot relevans än tillförlitlighet. Johansson & 

Ullbrand (2011) tror vidare att problematiken vid värdering av förvaltningsfastigheter 

uppstår, då IASB i sin föreställningsram samt IAS 40 ger företagen valmöjligheter vid vär-

dering. Problemet blir högst då värdeförändringarna på fastigheter är väldigt stora i förhål-

lande till det redovisade årsresultatet. 

 

I tidskriften Balans kan vi även hitta andra författare som har diskuterat verkligt värde me-

toden. Bland dessa författare som har studerat värderingen till verkligt värde är George Pet-

tersson som menar att IASBs motivering till varför verkligt värde är bättre än anskaffnings-

värde är att intressenter får en mer relevant information om företagets finansiella ställning, 

Precht (2007). Pettersson menar att kravet på upplysningar ger en ökad transparens, vilket 

leder till att ökade jämförbarhet mellan företagen (Ibid).  

En annan författare som har studerat värderingen till verkligt värde är Gunnar Ek, som me-

nar att varken befolkningen eller journalister som rapporterar om verkligt värde metoden 

förstår den påverkan som metoden har på resultaträkningen (Ibid). Vidare menar Ek att på 
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grund av låg- respektive högkonjunktur kan stora resultatnedgångar och ett kraftigt minskat 

eget kapital leda till att marknaden tappar förtroendet för företaget (Ibid). Professor Jan-Erik 

Gröjer har studerat konjunktursvängningarnas påverkan vid värdering av förvaltningsfastig-

heter (Ibid). Gröjer menar att tillämpningen av verkligt värde bör ske på precis samma sätt i 

dåliga tider (lågkonjunktur) som i bra tider (högkonjunktur), (Ibid).       

 

En annan författare som har studerat värderingen av förvaltningsfastigheter är Bo Nord-

lund. Nordlund (2008) menar att ett sätt att kontrollera värderingarnas säkerhet är att 

jämföra det slutliga försäljningspriset "realiserad vinst" som återfinns i resultaträkning-

en med det upptagna värdet i balansräkningen. Studien har genomförts för noterade bo-

lag under perioden 2005-2006. Nordlund (2008) har konstaterat att företagen värderar 

sina fastigheter 7-11% högre än det verkliga värdet. Nordlund (2008) ger fler orsaker till 

detta, en av dessa orsaker är att intresset för försäljning uppstår endast vid höga bud. 

Nordlund (2008) menar att analytiker bör vara observanta när de använder nyckeltal i 

årsredovisningar, till exempel räntetäckningsgrand. Nordlund (2008) drar slutsatserna 

att i genomsnitt är försäljningspriserna oftast högre än det bedömda verkliga värdet.  

Nordlund (2008:140) skriver att "A study carried out by Andersson & Stojanovic (2007) 

shows that some companies include fair value movements/adjustments in calculating 

this key ratio while other companies exclude this effect. Hence, reported key ratios may 

have the same names although they do not show equivalent information, purely as a 

result of being defined differently in different companies".  

 

Nordlund (2008) menar vidare att de upplysningar som har hittats i de finansiella rap-

porter är långt från att uppfylla de kraven som ställs av IFRS. Han menar att ju mer sub-

jektiva inflyttandet finns i värderingsbedömningen, desto mer information måste företa-

get utelämna för användarna av de finansiella rapporter angående hur värderingen har 

gjorts.         

 

Bengtsson har också studerat verkligt värde metoden samt hur företagens redovisade 

egna kapital kommer att förändra genom övergången från anskaffningsvärde metoden 

till verkligt värde metoden . Bengtsson (2006) har i sin studie konstaterat att verkligt 

värde underlättar bedömningen för aktieägaren eftersom balansräkningen visar framtida 

vinster och kassaflöden. Bengtsson (2006) menar vidare att redovisningen blir mer 

aktieorienterad eftersom kassaflöden hamnar i fokus samt att den speglar företagets 

värde på ett bättre och mer rättvisande sätt än tidigare. Bengtsson (2006:108) menar att 
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"det nya regelverket IAS 40 med möjligheten att redovisa förvaltningsfastigheter till 

verkligt värde även i balansräkningen bidrar till väsentligen bättre överensstämmelse 

mellan företagets redovisade egna kapital och företagets värde på börsen".  

 

Bengtsson (2006) har konstaterat att marknadens bedömning av ett företags värde ligger 

högre än företagets värderingar, han menar att det kan tolkas med att företagen tillämpar 

försiktighet inom ramen för verkligt värde som marknaden inte gör. Lika som Nordlund 

(2008) menar Bengtsson (2006) att det förefaller tveksamt att företagen följer IAS 40 på 

det sättet som föreskrivs.  

 

2.2 Redovisningsprinciper   

 

Redovisningsprinciper är de principer som ett företag använder när den finansiella rap-

porten upprättas och utformas. Det krävs speciella omständigheter för att man ska få 

byta redovisningsprincip (Fars samlingsvolym 2013, BFNAR 2012:1 kapitel 10 punkt 

10,1).  

 

2.2.1 Rättvisandebild och god redovisningssed 

 

Redovisning ska, så långt det är möjligt, bygga på fakta och man ska i första hand redo-

visa på det sätt som man anser ger en rättvisande bild, Artsberg (2003). Enligt ÅRL 3§ 

ska balansräkning, resultaträkning och noter upprättas som en helhet och ge en rättvi-

sande bild av företagets ställning och resultat. Om det krävs för att en rättvisande bild 

ges skall det lämnas tilläggsupplysningar. Om det sker avvikelser från vad som följer de 

allmänna råden eller rekommendationer från normgivande organ ska man lämna upp-

lysningar om detta och anledningarna till avvikelsen ska lämnas i en not, ÅRL. God 

redovisningssed är ett redovisningsförfarande som ska följas av de som är bokförings-

skyldiga. Enligt ÅRL ska redovisningen dessutom ge en rättvisande bild av ställning 

och resultat, Nationalencyklopedin (2013-11-27). Donelson et al. (2012) har i sin studie 

kommit fram till att visa forskare menar att regelbaserad redovisning ger en rättvisande 

bild, medans andra forskare hävdar motsatsen. Det har enligt Artsberg (2003) diskute-

rats huruvida begreppet god redovisningssed egentligen är ett begrepp med samma in-

nebörd som rättvisande bild eller inte.  
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God redovisningssed är ett begrepp som refererar till hur företagen redovisar. En defi-

nition har varit: ”En kvalitativ representativ krets av redovisningsskyldiga”.  

Rättvisande bild är istället ett begrepp som sätter användaren i fokus och det är årsredo-

visningsläsaren som inte ska vilseledas. Detta är två begrepp som ska bedömas till sin 

helhet på samma sätt som årsredovisningen. Vi har i Sverige valt att använda oss av 

båda dessa begrepp och nedan har vi en tolkning av skillnaderna mellan de två begrep-

pen, Artsberg (2003:156-157). 

 

God redovisningssed 

Företagsorienterad 

Metodorienterad 

Processorienterad 

Rättvisande bild 

Användarorienterad 

Helhetsorienterad 

Produktorienterad 

 Figur från Artsberg (2003:157),  Redovisningsteori – policy och praxis.  

 

2.2.2 Fortlevandesprincipen  

 

Fortlevnadsprincipen är en av de mest grundläggande och viktiga principerna inom re-

dovisning. Denna princip är viktig för att den leder till följande slutsatser: 

- Företagets vinstpotential blir en viktig faktor att fokusera. Det råder dock skilda me-

ningar om varför detta anses vara viktigt och hur man mäter vinstpotentialen 

- Periodiseringsproblemet kommer i fokus. Däremot är man inte alltid överens om hur 

man ska göra denna typ av periodisering. - Periodresultat är tentativa vilket innebär att 

all resultat redovisning sker under osäkerhet.  

 

Även om detta är en princip som anses vara central finns det ingen enighet angående 

vad principen innebär när det gäller värdering i redovisningen, Artsberg (2003:158) 

varför vi valt att inte fördjupa oss mer i denna redovisningsprincip i vårt arbete. 

De övriga redovisningsprinciperna ryms in i de kvantitativa egenskaperna och diskute-

ras i det avsnittet.  

 

2.3 Redovisningens kvalitativa egenskaper   

 

Ett antal kvalitativa egenskaper har utformats för att ett företags intressenter är i behov 

av information som är användbara för ekonomiska beslut. I IASB:s föreställningsram 

betonas egenskapernas relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet.  
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Begriplighet                        Relevans                          Tillförlitlighet              Jämförbarhet 

 

 

 

 

 

   

  

  

 

Figur 1" Kvalitativa egenskaper som bör ställas på redovisningsinformationen enligt RR/IASB" (Arts-

berg, 2005:168). 

 

2.3.1 Begriplighet 

 

Artsberg (2005) menar att RR/IASB utgår från att årsredovisningsläsaren är en kunnig 

läsare och inte en naiv precis som FASB. Författaren menar att FASB inte diskuterar 

vilka krav som ställs på upprättaren för att informationen skall bli begripliga för läsaren, 

utan det diskuteras bara om den skyldighet läsaren har att skaffa sig erforderlig kunskap 

och lägga ner möda vid studie av redovisningen.  

 

2.3.2 Relevans 

Enligt Artsberg (2005) är redovisningsinformationen relevant då den antas påverka an-

vändarnas beslutfattare, antingen genom utvärdering av historiska händelser, bedöm-

ning av nuvarande förhållande eller skattning av framtiden. "Informationen kan vara 

antingen av bekräftande eller korrigerande karaktär. IASB menar att den framåtblick-

ande och tillbakablickande rollen hänger ihop eftersom information om tidigare hän-

delser är viktiga för att skatta framtida händelser genom trendutdragningar och andra 

prognoser", Artsberg (2005:169). IASB menar att all information är viktig även om den 

är ovanlig, onormal och sällan förekommande händelser som påverkar resultatet, detta 

för att underlätta för läsarens framtidsbedömningar. 

 

Enligt Artsberg (2005) som hänvisar till AAA (1966) som menar att det finns åt-

minstone fyra sätt som redovisningsdata kan fungera som input i användarnas besluts-

modeller. 

Framåtblickande inform-
ation 

Väsentlighet 

Tillbakablickande in-
formation 

Korrekt bild 

Innebörd före form 

Neutralitet 

Försiktighet 

Fullständighet 

Över tiden 

Mellan företag 
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 "Direkta prognoser och skattningar görs av företagsledaren, t ex vinstprognoser. 

Här finns emellertid risken med missbruk ifrån företagslednings sida, vilket gör 

att själva vetskapen om en sådan risk starkt minskar deras nytta för användaren. 

 Indirekt kan historiska data användas genom att användaren själv gör skattningar 

på basis av sådana informationer genom trendutdragningar. Svagheten här kan 

vara att det alltid är vanskligt att finna en korrelation mellan historiska och fram-

tida händelser. 

 Centrala indikatorer kan användas förutsatt att dessa är kända och pålitliga, t ex 

ökad skuldsättningsgrad bör leda till ökade finansiella kostnader i framtiden.  

 Bekräfta information, t ex ökande avkastning vid företagsledarbyte. Bekräfta detta 

att företaget har fått en effektivare ledning vilket gör att även framtiden bör kunna 

ses an med tillförsikt, eller?", Artsberg (2005:170). 

Eftersom värdet på en tillgång ofta förändras efter förvärvet visar anskaffningsvärdet 

inte relevant information då det inte förändras över tiden. Anskaffningsvärdet förlorar 

sin relevans över tiden i och med att värdet på tillgången förändras, detta ger en mer 

begränsad återkoppling till användare efter förvärvet, Oncioiu (2012).   

 

2.3.3 Tillförlitlighet 

 

Merriam (1994) menar att tillförlitligheten handlar om huruvida resultat stämmer över-

ens med verkligheten och om resultatet blir detsamma om samma undersökning uppre-

pas. Enligt Artsberg (2005) & Smith (2006) skall redovisningsinformationen förutom att 

vara relevant även vara tillförlitlig, den ska alltså inte vara behäftad med fel eller 

vinklad på något sätt, detta för att användaren skall våga lita på den. RR/IASB har skri-

vit en mängd olika egenskaper för att förtydliga vad man menar med tillförlitlig inform-

ation. Den första egenskapen är "faithful representation" som RR har översatt till "kor-

rekt bild". I detta sammanhang skall validitet lyftas fram. Validitet innebär att man mä-

ter det man avser att mäta. Det kan uppstå en mängd olika fel vid mätningar. Ett exem-

pel på mätningsfel som kan uppstå är att man endast mäter en delmängd av det man 

egentligen vill mäta. Även om det uppstår svårigheter vid mätningen i redovisningen så 

ska man försöka få fram så tillförlitliga mätmetoder som möjligt.  Detta kräver nya och 

utvecklade kalkylsystem för att vinstavräkning vid pågående arbete skall kunna redovi-

sas och lager investering för att fastställda kvarvarande lager 
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Den andra egenskapen som skall ge tillförlitlig information är neutralitetskravet. Man 

får inte välja redovisningsinformation och presentera denna på ett sådant sätt att man 

medvetet försöker påverka beslutfattandet i en viss given riktning.  Denna egenskap är 

tagen från den amerikanska föreställningsramen. Med neutralitetsbegrepp menar FASB 

att redovisningens ekonomiska konsekvenser inte skall få påverka hur man redovisar. 

Detta har dock fått kritik i USA.  

 

ISAB har i sin föreställningsram även tagit upp försiktighet, något som inte FASB har 

gjort. Det finns de som hävdar att försiktighetsprincipen förvränger redovisningsin-

formationen, Artsberg(2003). I Sverige så har dock försiktighetsprincipen varit en viktig 

del av redovisningsdebatten. Försiktighetsprincipen innebär att alla värderingar inom 

räkenskaperna ska göras med en rimlig försiktighet. Den innebär även att man hellre ska 

kostnadsföra än aktivera en utgift. Försiktighetsprincipen har i Sverige tidigare kallats 

för konjunkturutjämningsprincipen eftersom man i denna princip yttrade sig i att man 

under de goda åren skulle bygga upp reserver för att sedan använda sig av dessa under 

sämre år, Artsberg (2005). 

 

Den sista egenskapen ISAB framhåller är att redovisningsinformationen är fullständig 

då de hävdar att informationen annars kan bli vilseledande. Det innebär att man kanske 

inte får hela bilden vilket kan leda till otillförlitlig information.  "Arbetet och kostnaden 

med att ta fram information får däremot inte överstiga nyttan av den", Artsberg 

(2005:172). 

 

Som det har nämnts tidigare har värderingen av anskaffningsvärdet sedan länge ansetts 

vara en säker grund för värdering och där metoden bygger på objektivitet och verifier-

barhet. Fördelen är alltså att anskaffningsvärdet som värderingsmetod är att det har en 

högre grad av tillförlitlighet då det nästan alltid är verifierbart. Det finns alltså en trans-

aktion att förlita sig på, vilket minimerar subjektiva uppskattningar samt bedömningar 

och ger då information som är tillförlitlig och kontrollerbar. 

 

 

2.3.4 Jämförbarhet 

 

Enligt Artsberg (2005) finns det två sidor på jämförbarhet. Den ena är att användaren 

dels måste kunna jämföra samma företag över tiden, samt att kunna göra jämförelser 
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mellan olika företag. Redovisningsprinciperna måste vara konsekventa för att det ska 

vara möjligt att kunna göra dessa jämförelser över tiden. . Schipper (2003) och Nel-

son(2003) har sina studier visat att regelbaserad redovisning skapar jämförbarhet och 

tydlighet. Men Schippers och Nelsons studier kritiseras av Nobes (2005) som menar att 

regler skapar principer då de ibland skapade på dåliga principer. Artsberg (2005) menar 

att standardisering är viktig för att kunna behandla lika händelser på ett likartat sätt. 

Standardisering får dock inte bli rigid i den meningen att den bortser ifrån relevanta 

omständigheter i det enskilda fallet.   

 

Enligt Oncioiu (2012) anses anskaffningsvärdet inte ha lika hög grad av jämförbarhet 

som verkligt värde. Detta eftersom anskaffningsvärdet inte identifierar likheter mellan 

liknande objekt eller skiljer på olika objekt. Den mäter alltså tillgångar som på ett eller 

annat sätt är identiska till olika belopp, beroende på vad inköpspriset på tillgången var 

vid tidpunkten av förvärvet. 

 

2.3.5 Realisationsprincipen 

 

Realisationsprincipen är en grundläggande princip enligt Faronline (2013-11-27). Den 

har även en central betydelse för redovisningen och kan motiveras utifrån en avvägning 

mellan de kvalitativa egenskaperna validitet och verifierbarhet. 

Man tolkar då validitet som att resultatet ska avspegla värdeskapandet i företaget. Om 

man enbart tar hänsyn till kravet på validitet så skulle man redovisa resultatet under hela 

produktions- och försäljningsprocessen. Om man i stället bara tog hänsyn till kraven 

kring verifierbarhet så skulle man inte redovisa något resultat förrän man fått betalt från 

kunderna. Oftast anser man att det är vid försäljningstillfället som man får en bra av-

vägning mellan validitet och verifierbarhet. Detta innebär att man vid användning av 

realisationsprincipen tolkar försäljningen som den kritiska händelsen och det är därför 

först vid detta tillfälle som intäkter, kostnader och resultat redovisas, Smith (2006). Det 

är när en vara eller prestationen övergår mellan två parter som intäkten anses vara reali-

serad. Detta innebär att köparen då har rätt att förfoga över det den köpt genom att an-

tingen sälja eller förbruka varan, Edenhammar (2009). 

Så även om det sker en värdeökning innan försäljningen så redovisas denna först vid en 

försäljning. Med anledning av att eventuella ökningar av nettotillgångarna inte redovi-

sas förrän vid försäljning innebär detta att tillgångarna fram till dess värderas till an-

skaffningsvärdet och det följer då realisationsprincipen, Smith (2006). 
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Det har dock skett en hel del förändringar inom IASB´s regelverk som innebär att vissa 

tillgångar ska värdes till verkligt värde. En av dessa tillgångar som ska redovisas till 

verkligt värde är förvaltningsfastigheter som vi valt att studera i denna uppsats och i 

dessa fall så redovisas värdeförändringen i resultaträkningen redan innan tillgången är 

såld. På så sätt så frångår man realisationsprincipen helt och hållet, Smith (2006).  

 

2.4 IAS 40 förvaltningsfastigheter 

 

Enligt ÅRL 4 kap 1 § är en anläggningstillgång en tillgång som är avsedd för stadigva-

randebruk eller innehas i verksamheten, Fars samlingsvolym (2011). För att förvalt-

ningsfastigheter skall anses som en tillgång, måste tre krav vara uppfyllda. Enligt Smith 

(2006) & Artsberg (2005) ska en tillgång uppfylla alla följande tre kriterier:  

 Förväntas innebära ekonomiska fördelar för företaget i framtiden  

 Kontrolleras av företagen  

 Uppkommit som en följd av inträffade händelser  

Värdering av förvaltningsfastigheter behandlas i IAS 40. Enligt IFRS- volymen (2013) 

är syftet med IAS 40 att ange hur förvaltningsfastigheter ska behandlas i redovisningen 

samt vilka upplysningar som krävs. Samtliga börsnoterade fastighetsbolag följer IAS 

40:s rekommendationer att redovisa sina förvaltningsfastigheter till verkligt värde eller 

anskaffningsvärde. Den största förändringen för fastighetsbolagen efter införandet av 

IAS 40 är att företagen får själva välja om de vill redovisa sina förvaltningsfastigheter 

till anskaffningsvärde eller verkligt värde, IAS 40 punkt 30. Enligt Collins et al. (2012) 

innehåller båda metoderna såväl fördelar som nackdelar.    

 

”Anskaffningsvärde är det belopp i likvida medel som erläggs eller det verkliga värdet 

för annan ersättning som lämnas vid förvärv av en tillgång vid tidpunkten för dess för-

värv eller uppförande, eller, i tillämpliga fall, det belopp som hänförs till denna tillgång 

vid första redovisningstillfället i enlighet med de särskilda kraven i andra standarder, 

exempelvis IFRS 2 Aktierelaterad ersättningar” IFRS- volymen (2013:757). 

”Verkligt värde är det pris som vid värderingstidpunkten skulle erhållas vid försäljning 

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

mellan marknadsaktörer” (ibid).  

 



 

 
18 

 

Enligt IAS 40 punkt 56 då ett företag väljer att värdera sina tillgångar till anskaffnings-

värde, vilket utgörs av inköpspriset samt kostnader som är hänförbara direkt till inköpet 

skall reglerna i IAS 16 "Materiella anläggningstillgångar" följas, förutom för de fastig-

heter som uppfyller villkoren för att klassificeras som att de innehas för försäljning. Om 

företagen väljer att redovisa sina fastigheter till verkligt värde skall samtliga av företags 

förvaltningsfastigheter redovisas enligt denna princip, IAS 40 punkt 30.   

Enligt IAS 40 punkt 32A kan ett företag: 

a) "välja antingen verkligt värde eller anskaffningsvärde för alla förvaltningsfastig-

heter vilka svarar mot skulder som ger en avkastning som är direkt knuten till det 

verkliga värdet på, eller avkastning från, angivna tillgångar, inklusive den för-

valtningsfastigheten, och 

b) välja antingen verkligt värde eller anskaffningsvärde för alla andra förvaltnings-

fastigheter, oberoende av det val som gjorts i a" IFRS- volymen (2013:761). 

Ett byte av redovisningsprincip görs enligt IAS 8 "Redovisningsprinciper" endast då 

bytet bidrar till en mer rättvisande bild. Enligt IAS 40 punkt 31 är det högst osannolikt 

att ett byte av redovisningsprincip från vekligt värde till anskaffningsvärde ger en mer 

rättvisande bild varför byten i princip ej är tillåtna. Vid värdering till verkligt värde re-

kommenderar IAS 40 att värderingen sker av oberoende externa värderare, detta är dock 

inte ett krav. Enligt IAS 40 punkt 32 kräver denna standard att alla företag ska värdera 

förvaltningsfastigheterna till verkligt värde antingen i värderingssyfte eller i upplys-

ningssyfte.  

 

Denna standard är endast avsedd för redovisning av förvaltningsfastigheter, varför det är 

av vikt att förstå skillnaden mellan rörelsefastigheter och förvaltningsfastigheter.  

IAS 40 punkt 5 definierar förvaltningsfastigheter som, ” förvaltningsfastigheter är fas-

tigheter (mark eller en byggnad eller del av en byggnad eller båda) som innehas (av 

ägaren eller av en leasetagare om leasingavtalet klassificerats som ett finansiellt lea-

singavtal) i syfte att generera hyresinkomster eller värdestegring eller en kombination 

av dessa snarare än för 

a) Användning i produktionen eller tillhandahållandet av varor eller tjänster eller 

för administrativa ändamål, eller 

b) Försäljning i den löpande verksamheten” IFRS- volymen (2013:757).  
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”Rörelsefastigheter är fastigheter som innehas (av ägaren, eller av leasingtagare om 

leasingavtalet klassificerats som ett finansiellt leasingavtal) för produktion och tillhan-

dahållande av varor eller tjänster, lagring eller för administrativa ändamål” (ibid). 

”Redovisat värde är det belopp till vilket en tillgång är upptagen i rapporten över fi-

nansiell ställning” (ibid). 

 

Skillnaden mellan rörelsefastigheter och förvaltningsfastigheter är följaktligen att för-

valtningsfastigheter skall generera hyresintäkter eller värdestegringar eller kombination 

av dessa, som ger upphov till kassaflöden som i stort sett är oberoende av andra till-

gångar företaget innehar. Medan rörelsefastigheter ger i sin tur upphov till kassaflöden 

som även är hänförliga till andra tillgångar som används i produktionen.  För sådana 

typer av fastigheter skall företagen tillämpa IAS 16 ”Materiella anläggningstillgångar”, 

IAS 40 punkt 7. 

 

Det är upp till företagen själva att bedöma huruvida en fastighet utgör en förvaltnings-

fastighet eller ej. Om det uppstår svårigheter vid bedömningen skall upplysningar läm-

nas om detta i årsredovisningen, IAS 40 punkt 14.  

Enligt IAS 40 punkt 16 ska en förvaltningsfastighet redovisas som tillgång endast när: 

a) ”det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med 

förvaltningsfastigheten kommer att komma företaget till del, och 

b) anskaffningsvärdet på förvaltningsfastigheten kan beräknas på ett tillförlitligt 

sätt” IFRS- volymen (2013:759). 

Utgifter för löpande underhåll av fastigheten skall inte läggas till förvaltningsfastighet-

ens redovisade värde utan de skall redovisas som en kostnad i den period då utgiften 

uppkommer, IAS 40 punkt 18. Däremot skall utgifter som anses öka fastighetens värde 

redovisas som en del av dess verkliga värde under förutsättning att kriterierna för till-

gångsredovisning enligt standarden är uppfyllda, IAS 40, punkt 19. ”En förvaltningsfas-

tighet ska inte längre redovisas som en tillgång i rapporten över finansiell ställning när 

den avyttras eller när den slutligen tas ur bruk och några framtida ekonomiska fördelar 

inte väntas uppkomma vid avyttring” IFRS- volymen (2013:765).   

 

2.4.1 Anskaffningsvärde 

 

Enligt IAS 40 punkt 21 utgörs anskaffningsvärdet för en förvaltningsfastighet av in-

köpspriset samt kostnader som är direkt hänförbara till inköpet. Kostnader som är direkt 
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hänförbara till inköpet är till exempel, kostnader för juridiska tjänster, stämpelskatter 

och andra transaktionskostnader. Enligt IAS 40 punkt 20 tas en förvaltningsfastighet vid 

förvärvet upp till anskaffningsvärde. Kostnader för transaktionen ska inräknas i an-

skaffningsvärdet. Därefter kan företagen välja att redovisa förvaltningsfastigheterna till 

verkligt värde eller till anskaffningsvärde. 

  

"RR 24 är baserad på IAS 40 Investment Property. Enligt IAS 40 kan ett företag välja 

mellan att värdera förvaltningsfastigheterna antingen till anskaffningsvärden, med av-

drag för avskrivningar, eller till verkliga värden. Enligt ÅRL är endast det första alter-

nativet, anskaffningsvärde, tillåtet, varför de avsnitt i IAS 40 som avser alternativet med 

verkligt värde, saknar motsvarighet i RR 24", RR och URA Supplement (2010:333). 

"Om företaget anser att ett verkligt värde på en förvaltningsfastighet (som inte är en 

förvaltningsfastighet under uppförandet) inte löpande kan värderas på ett tillförlitligt 

sätt ska företaget värdera denna förvaltningsfastighet med hjälp av anskaffningsvärde-

modellen i IAS 16. En förvaltningsfastighets restvärde ska antas vara noll. Företaget 

ska tillämpa IAS 16 fram till att det utrangerar eller avyttrar förvaltningsfastigheten" 

IFRS- volymen (2013:762). 

 

Vidare om ett företag väljer att redovisa alla sina förvaltningsfastigheter till anskaff-

ningsvärde ska de även då följa de krav och riktlinjer som finns i IAS 16 "Materiella 

anläggningstillgångar" vilken anger hur materiella anläggningstillgångar ska redovisas, 

IAS 40, punkt 56. Enligt IAS 16 punkt 30 ska en tillgång redovisas till anskaffningsvär-

de efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella ackumulerade nedskriv-

ningar. 

 

Barlev & Haddad (2003) menar att försiktighetsprincipen är starkt förknippat med redo-

visning till anskaffningsvärde och att anskaffningsvärdet därför ger en irrelevant redo-

visning med ett svagt samband med marknadsvärdet. Författarna menar vidare att för-

siktighetsprincipen innebär att företag hellre redovisar ett lägre värde på tillgångar än ett 

högt och ett högre värde på skulder än ett lågt. Dessutom ignoreras rörelser i den all-

männa prisnivån vid redovisning till anskaffningsvärde. Informationen om värdet på 

tillgångar blir därmed inaktuellt och nuvarande och potentiella investerare får inte en 

rättvisande bild av företaget.   
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Bengtsson (2008) menar att eftersom anskaffningsvärdemetoden bygger på objektivitet 

och verifierbarhet har den tidigare setts som en säker grund för värdering. Detta för att 

tillförlitligheten ökar då företag redovisar något som faktiskt har inträffat, till ett pris 

som redan är överenskommet mellan två utomstående parter vid anskaffningstillfället. 

Enligt Artsberg (2005) så ansåg man tidigare att anskaffningsutgifter eller s.k. historiska 

värden var den mest frekvent använda värderingsmetoden i redovisningen, vilket följde 

den konventionella redovisningsmodellen. I dagsläget kan detta ifrågasättas. Idag hör vi 

någonting som heter verkligt värde. Enligt IFRS 13 punkt 9 beskrives verkligt värde 

som "det pris som vid värderingstidpunkt skulle erhållas vid försäljning av en tillgång 

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

nadsaktörer" IFRS- volymen (2013:296). 

   

Förvaltningsfastigheternas val av redovisningsmetod beror på vad man har för syfte 

med redovisningen. Är till exempel syftet att nyttomaximera? Hur bestäms nyttan iså 

fall? Nyttan inom redovisningen mäts i förhållande till pengar, den s.k. monetärprinci-

pen används. Till exempel en student som studerar idag för att få högre utbildning förlo-

rar bl.a. arbetsinkomster och inköp av litteraturböcker m.m. för att senare erhålla fram-

tida nytta som tillexempel att man får högre lön med en högre utbildning. Enligt detta 

exempel så kan man säga att utbildningen är en tillgång som genererar framtida nytta. 

Enligt FASB som definierar tillgångar inte som sådan som genererar framtida nytta utan 

sådan som är framtida nytta vilket de har blivit kritiserad för, Artsberg (2005). 

 

Smith (2006) menar att vid tillämpning av anskaffningsvärdemodellen så påverkas re-

sultaträkningen av de avskrivningar och de eventuella nedskrivningar som måste göras. 

Den del av anskaffningsvärdet som inte blivit företeelse för avskrivning tas upp som en 

tillgång i balansräkningen. Avskrivningar ska skiljas från värdeminskning i den betydel-

sen att avskrivningar inte innebär en minskning av marknadsvärdet hos en tillgång. Pro-

blemet vid avskrivning är att bedöma den ekonomiska livslängden eller den nyttjande-

perioden som tillgången innehar.  

 

Nyttjandeperiodens längd beror inte bara på de förslitningar som uppkommer till följd 

av ålder och utnyttjande, utan också på hur snabbt den tekniska utvecklingen skapar mer 

förmånliga investeringsalternativ. Om nyttjandeperioden är bestämd så brukar man dela 

upp anskaffningsutgiften som linjära avskrivningar. Linjär avskrivning innebär att lika 

stora belopp fördelas varje år. Vid en eventuell nedskrivning så jämförs det redovisade 
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värdet med återvinningsvärdet. Återvinningsvärdet innebär det högsta av tillgångens 

verkliga värde minus försäljningskostnader och nyttjandevärde. Detta värde är baserat 

på företagens kassaflöden. Om återvinningsvärdet är lägre än det redovisade värdet sker 

en nedskrivning. Nedskrivningen skall belasta den periodens resultat, Smith (2006). 

 

2.4.1.1 För & nackdelar 

 

Enligt Smith (2006) har värderingen av anskaffningsvärdet sedan länge ansetts vara en 

säker grund för värdering och där metoden bygger på objektivitet och verifierbarhet. 

Med objektivitet i detta sammanhang menas att någonting faktiskt har inträffat, till ett 

överenskommet pris mellan parterna och detta finns således sedan som en dokumente-

rad handling. Detta har fått kritik, där kritikerna menar att aktualitet borde vara en mer 

rättfärdigande utgångspunkt. Enligt Bengtsson (2008) menade man att det var viktigare 

att ta del av de förändringar som pågår i företagens omvärld och marknad för att på så 

vis fånga upp verkligheten vid varje redovisningstidpunkt.  

 

Enligt Bengtsson (2008) bygger anskaffningsmetoden på realisationsprincipen som in-

nebär att en händelse skall redovisas vid det tillfälle då den faktiskt inträffat. Fördelen 

med denna metod är att företagen får ett värde som de kan relatera till en enskild hän-

delse som dessutom är dokumenterad, där själva värdet kan betraktas som konkret och 

lätt att förstå sig på.  

 

Problemet som enligt Smith (2006) & Artsberg (2005) kan uppstå vid värdering till an-

skaffningsvärdet är att två företag skulle kunna värdera exakt samma byggnad till olika 

värden på grund av att de kan ha införskaffats vid olika tidpunkter och därmed till olika 

pris. Detta leder till att det kan vara svårt att jämföra olika företags balansräkningar med 

varandra om vissa identiska tillgångar är värderade till olika värden.  

 

2.4.2 Värkligt värde  

 

Med verkligt värde av en tillgång avses marknadsvärdet på en väl fungerande marknad, 

Smith (2006) d v s det är det pris som något överlåts för mellan två berörda parter. Det 

verkliga värdet sammanfaller ofta med anskaffningsvärdet vid anskaffningstillfället men 

kan sedan komma att förändras med tiden, Bokföringstips (2013-11-20). Man kan säga 

att det verkliga värdet minus eventuella försäljningskostnader är ett nutida försäljnings-
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värde som ska spegla marknadens värdering av en tillgång på balansdagen, Smith 

(2006). 

 

Enligt IAS 40 ska förvaltningsfastigheter konsekvent värderas till det verkliga värdet 

minus försäljningskostnader, detta ska då ske enligt verkligt-värdes-metoden som tek-

niskt sett anses vara den enklaste metoden, Smith (2006). 

Enligt IFRS så ska det verkliga värdet i första hand fastställas med hänvisning till en 

aktiv marknad och de priser som gäller för marknaden. Om man inte kan utgå från 

marknadspriserna eller om marknadspriserna inte är tillförlitliga så kan man använda sig 

av olika värderingsmetoder för att fastställa det verkliga värdet. Den vanligaste värde-

ringsmodellen för att uppskatta verklig värde är nuvärdesmetoden som innebär att man 

med hjälp av diskonteringsräntan diskonterar framtida kassaflöden. Om man använder 

sig av verkligt-värdes-metoden för värdering av verkligt värde måste man upplysa om 

den metod som använts samt vilka antaganden som ligger till grund för uppskattningen 

av det verkliga värdet, Bokföringstips (2013-11-20).  

 

Ett företag som väljer att redovisa förvaltningsfastigheten till verkligt värde ska efter 

första redovisningstillfället värdera alla förvaltningsfastigheter till deras verkliga värde, 

IAS 40 Punkt 33. Om ett företag anser att man inte kan göra en korrekt bedömning av 

det verkliga värdet under uppförande men att detta kan ske när fastigheten är uppförd så 

ska företaget under uppförandet värdera förvaltningsfastigheten till anskaffningsvärdet 

till dess att det verkliga värdet på ett tillförlitligt sätt kan fastställas, IAS Punkt 53. För-

valtningsfastighetens verkliga värde är det pris som fastigheten skulle kunna säljas för i 

en transaktion mellan två kunniga parter som är oberoende av varandra och båda har ett 

intresse av att transaktionen ska äga rum, IAS 40 punk 35. Med kunniga parter så menar 

man att både den intresserade köparen och säljaren är informerade om den aktuella fas-

tigheten, vilka som är de nuvarande och i framtiden möjliga användningsområden samt 

att de båda är medvetna om marknadsvillkoren vid periodens slut, IAS 40 punkt 42. 

Man fastställer det verkliga värdet utan att ta hänsyn till eventuella transaktionskostna-

der som kan uppkomma i samband med en avyttring och det verkliga värdet ska åter-

spegla marknadsvillkoren för rapportperiodens slut, IAS 40. Det verkliga värdet är se-

dan knutet till en viss tidpunkt och kan komma att förändras i samband med att mark-

nadsvillkoren ändras, IAS 40 punkt 39. 
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Definitionen av verkligt värde utgår från att parterna är oberoende av varandra, IAS 40 

punkt 44. Det bästa uttrycket för verkligt värde erhålls från aktuella priser på en aktiv 

marknad för likartade fastigheter, d v s de har samma läge och är i samma skick, och 

som är föremål för likartade hyresavtal och andra avtal, IAS 40 punkt 45. Det verkliga 

värdet på en förvaltningsfastighet återspeglar varken de framtida investeringar i syfte att 

förbättra fastigheten eller framtida fördelar som kan komma till följd av sådana investe-

ringar, IAS 40 punkt 51. 

 

När man fastställer det verkliga värdet för en förvaltningsfastighet så undviker man att 

ett företag råkar ut för dubbelräkning av sådana tillgångar och skulder som särredovisas. 

Detta kan till exempel vara utrustning som hissar och luftkonditionering som ofta är en 

del av det verkliga värdet istället för att redovisas separat som enskilda materiella an-

läggningstillgångar. Det kan även vara en kontorslokal som hyrs ut möblerad. Det verk-

liga värdet för möblerna ingår då normalt i det verkliga värdet för kontoret eftersom 

hyresinkomsterna avser det möblerade kontoret, IAS 40 punkt 50.  

 

2.4.2.1 Ortsprismetoden 

 

Ortsprismetoden innebär att man bland de genomförda inköpen av fastigheter letar efter 

de fastigheter/tomträtter som har egenskaper som liknar den fastighet som ska värderas, 

Fastighetsstrategi (2013-12-02), d v s man bedömer värdet av en fastighet utifrån de 

priser som betalas för liknande fastigheter inom ett visst område. Om denna metod an-

vänds på rätt sätt så leder den fram till ett marknadsvärde, Pronovafast (2013-11-22). 

Man ska även ta hänsyn till den värdeutveckling som skett mellan den tidpunkt då 

transaktionen gjordes och värdetidpunkten, Fastighetsstrategi (2013-12-02). Enligt Pers-

son et al. (2011) används metoden främst vid olika lokaliserings- och investeringsbeslut. 

Vid värdering används främst ortsanalyser för att bedöma ortsrelaterade värdeparamet-

rar. Vid värdering ska schablonmässiga medeltalsberäkningar undvikas för att upprätt-

hålla kvaliteten. 

  

2.4.2.2 Kassaflödesmetoden 

 

Kassaflödesmetoden är en metod där man bestämmer värdet på en fastighet med ut-

gångspunkt från de förväntade avkastningar vilka nuvärdeberäknas till värdetidpunkten, 

Eriksson (1997). D v s nuvärdesmetoden går ut på att man antigen beräknar en investe-
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rings nuvärde för att jämföra denna med investeringskostnaden eller att man beräknar 

nettonuvärden direkt. Denna metod kallas även diskonteringsmetoden, nuvärdesmet-

oden och kapitalvärdesmetoden. Man kan jämföra nuvärdesberäkningen med att sätta in 

pengar på ett konto och beräkningen för att räkna ut nuvärdet är som en ränta på ränta 

beräkning, fast tvärt om. Man använder följande formel:  

 

 

 

Där I är lika med inbetalningar och p är lika med kalkylräntan, E-conomic (2013-12-

02). Diskonteringsmetoden kallas även direktavkastningsmetoden och är en tillämpning 

av kassaflödesmetoden.  

 

2.5 Fastighetsvärdering 

 

2.5.1 Värderingsmetoder 

 

IFRS innehåller inga regler på hur värdering av fastigheter ska gå till. Även om de 

uppmuntrar till användningen av oberoende värderingsmän så är fallet oftast att företa-

gen värderar med hjälp av interna värderingsmodeller. Valet av interna eller externa 

värderingsmodeller kan ge effekter på värderingen och därmed också resultaträkningen.  

Det nya regelverket medför högre kostnader för företaget, detta för att värderingen sker 

varje kvartal.  

 

Sayther (2004) menar att fastigheter som inte är noterade på någon marknad inte har 

något avläsbart värde, vilket medför att företagsledningen själva får bedöma vad det 

verkliga värdet på fastigheterna uppgår till.  Detta kan leda till att bedömningen kan bli 

subjektiv och att man som företagsledaren får chansen att påverka och förändra resulta-

tet genom små förändringar i värderingsprocessen. Möjligheten att justera resultatet 

minskar redovisningens tillförlitlighet. Verkligt värde bygger på gissningar om framti-

den och eftersom dessa är svåra att genomföra skapar det en osäkerhet vid bedömning 

av redovisat värde. 
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Persson & Nordlund (2003) menar att problemet vid värderingen är den osäkerhet som 

föreligger mellan olika värderares bedömningar. Eftersom företaget vid värderingen 

skall beakta flera faktorer som tillexempel inflation, hyresnivåer, efterfrågan på fastig-

heter med mera är det lätt att olika personer kan komma fram till olika värden. Förfat-

tarna menar vidare att fluktuationerna i fastighetsvärderingen i marknadsbedömningarna 

kan bestå av ett osäkerhetsintervall på +/- 10 procent.  

 

Fastigheters marknadsvärden uppvisar även cykliska förlopp över tiden som då i sin tur 

efterföljer inflation och ekonomisktillväxt. Persson & Nordlund (2003) menar att då 

marknadsvärdet på fastigheter går upp och/eller ner innebär en värdering till verkligt 

värde kontinuerliga upp- och nedskrivningar. På grund av detta kan fastigheter komma 

att variera i värde från år till år. Värdeförändringarna leder till att resultatet påverkas 

varje år. Det innebär också att företag som värderar upp sina fastigheter kan uppvisa ett 

positivt eller förbättrat resultat trots att verksamheten visar ett negativt eller dåligt resul-

tat och tvärtom. Sayther (2004) menar att den finansiella rapportens redovisade resultat 

då blir missvisande och det blir svårt för externa läsare att tolka det. Det finns då risk att 

resultaträkningen förlorar sin betydelse, det innebär att den blir bara ett uttryck för vär-

deförändringar. 

 

2.5.2 Värderingsproblematiken  

 

Bengtsson (2009) beskriver problemet om hur ett företag skall värdera sina tillgångar 

och att det finns betydande skillnader i uppfattningarna angående detta. Det finns inom 

redovisningen två värderingsmetoder, dessa är det historiska anskaffningsvärdet samt 

värderingen till verkligt värde. Vid valet av någon av värderingsmetoderna ställs vissa 

principer mot varandra såsom matchningsprincipen i förhållande till försiktighetsprinci-

pen, men även kravet på relevans i förhållande till kravet på tillförlitlighet. Enligt Arts-

berg (2005) är det tillförlitligheten och relevansen som är de två grunderna i den finan-

siella rapporten som diskuteras mycket i debatter. Informationen måste innehålla en 

varierande grad av både tillförlitlighet och relevans för att vara användbar som underlag 

för beslutsfattande. 

 

 Enligt Bengtsson (2009) som hänvisar vidare till Paton & Littleton som skriver att en 

bra redovisning i första hand skall vara tillförlitlig, alltså den grundas på faktiskt inträf-

fade affärshändelser. Tillförlitlighet är det starkaste argumentet för anskaffningsvärdet, 
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då verifierbarheten och därmed kontrollerbarheten är hög då det finns en transaktion att 

luta sig tillbaka på. Enligt Artberg (2005) är det historiska anskaffningsvärdet som vär-

deringsgrund en traditionell och accepterad metod som har använts i Sverige under en 

lång tid. Metoden blev ännu starkare då vissa forskare efter börskraschen i USA år 1929 

ansåg att värderingen till marknadsvärden kunde ha varit en bidragande orsak till själva 

börskraschen. Sedan 1900-talet riktats en del kritik mot värdering till historisk anskaff-

ningskostnad. Kritiken handlar bland annat om att det är viktigt att ta hänsyn till föränd-

ringar i omvärlden och marknaden och med det menas att aktualitet är viktigare än ob-

jektivitet och verifierbarhet.   

 

2.6 Förväntat vs faktiskt pengaflöde 

 

För att kunna tillgodose ägarnas intresse och dess vinster så måste företaget generera 

vinster. På så sätt så är företagets redovisade vinster helt utan värde så länge de inte 

åtföljs av motsvarande summa pengar. Ett företags verkliga värde motsvaras av alla in 

och utbetalningar över företagets totala livslängd.  

 

Detta stycke är ett sätt att förklara skillnaderna mellan det förväntade pengaflödet och 

det faktiska pengaflödet i de diagram vi använt oss av i vår empiri. Ett stycke om hur 

man gör jämförelse mellan det förväntade värdet och det faktiska värdet.  

 

När företagen använder sig av redovisning till verkligt värde så kan detta ses som pro-

gnoser över det framtida kassaflödet. Den historiska kassaflödesanalysen visar istället 

det historiska utfallet. Om gapet mellan det förväntade pengaflödet och det faktiska 

pengaflödet blir för stort så kan detta ses som ett tecken på att företagets redovisning är 

subjektiv. Diagrammen visar att de förväntade kassaflödena förr eller senare kommer att 

generera motsvarande belopp i pengar. Till exempel det förväntade pengaflödet ett före-

tag har år 2006 kan komma att motsvara det faktiska pengaflödet år 2010. När det för-

väntade pengaflödet motsvarar det faktiska varierar dock från företag till företag, 

Bengtsson (2010). 

 

2.7 Institutionell teori 

 

Eriksson-Zetterquist (2009) menar att det är en teori som belyser varför organisationer 

inte fungerar som de rationella verktyg de är tänkt att vara. Teorin sätter fokus på hur 

organisationer styrs av omgivande faktorer, invanda mönster och tillfälliga moden sna-
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rare än av rationalitet. DiMaggio & Powell (1983) menar att teorin sätter fokus i den 

miljön som en organisation verkar i och hur den påverkar besluten som fattas.     

Morgan (1999) menar att företag inte är slutna enheter utan de samverkar med olika 

organisationer i en öppen omgivning. Därför menar författaren att valet för ett företag 

påverkas av valet för ett annat företag i samma bransch. 

 

Enligt DiMaggio & Powell (1991) inriktar sig institutionell teori på organisationers på-

tryckningar utifrån sin omgivning och andra organisationer. Eriksson-Zetterquist 

(2009), Greenwood & Hinings (1996) menar att institutionell teori försöker förklara hur 

organisationer liknar varandra samt imiterar varandras struktur och beteende. Författar-

na menar att tidigare organisationer har varit rationella samt att man strävade efter nyt-

tomaximum, i institutionell teori har detta fått kritik för att man anser att det inte har 

betydelse längre. Nu har homogenitet framhävdats istället för konkurrens för organisat-

ioner i samma bransch. Alltså att organisationer nu mer samarbetar istället för att kon-

kurrera.  

 

2.7.1 Isoformism  

 

DiMaggio & Powell (1983) beskriver i en artikel varför homogenitet uppstår och varför 

organisationer liknar varandra så enormt mycket. För att få svar på detta använder för-

fattarna begreppet isoformism. Författarna menar att isoformism visar organisationer 

har en tendens att följa ett visst mönster och verka homogent.  

 

DiMaggio & Powell (1983) skriver att Hawley(1968) menar att isoformism innebär att 

en organisation omedvetet liknar en annan organisation i samma bransch. DiMaggio & 

Powell (1983) menar vidare att innebörden av begreppet har utvecklats och Hannan & 

Freeman (1977)  menar att isoformism även kan uppstå medvetet.  

Hannan & Freeman (1977) menar att det kan bero på att företagets ledningsgrupp vill 

efterlikna ett beteende eller en struktur i branschen för att gynna företaget. DiMaggio & 

Powell (1983) kritiserar Hannan & Freeman (1977) och antyder att företagsledningen 

inte nödvändigtvis behöver agera strategiskt och ur ett långsiktigt perspektiv. 

 

DiMaggio & Powell (1983) menar att isoformism delas i tre olika delar för att visa olika 

påtryckningar, dessa delar är tvingande, mimetiska och normativa. Tvingande isoform-
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ism uppstår vid politiska påtryckningar (regler) både formellt eller informellt, dessa 

regler måste dock följas för att styra en organisation till ett visst kulturellt mönster. 

Mimetiska isoformism uppstår då organisationer väljer att imitera framgångsrika orga-

nisationer genom att efterlikna deras struktur och strategier samt att på så sätt hoppas på 

att prestera lika bra, Collin et al. (2009). 

  

Normativ isoformism uppstår vid normativa påtryckningar, påtryckningarna kommer 

från professioner som anser sig ha rätten att uttala sig om hur saker och ting ska göras 

och vad som är rätt eller fel, Collin et al. (2009). Om det uppstår påtryckningar från 

olika delar av omgivningen som skär sig med varandra kan detta i sin tur leda till kon-

flikt mellan de olika intressenterna, Pfeffer & Salancik (1978). 

 

2.7.2 Legitimitet 

  

Enligt Schuman (1995) definieras legitimitet som en generaliserad uppfattning eller 

antagande om att handlingar som är accepterade av allmänheten kan betraktas som 

önskvärda, lämpliga eller passande inom ett socialt system. Ett system som bygger på 

normer, värderingar, övertygelser och definitioner. Enligt Brown & Deegan (1998) är 

sociala normer och värderingar avgörande för det sociala kontraktet och dess förändring 

över tiden. Det innebär att företagen är tvungna att anpassa sig till den miljön som de 

agerar i. Eriksson-Zetterquist (2009) menar att organisationer blir legitima om den av-

speglar de föreställningarna som finns i dess omgivning och organisationers överlevnad 

ligger i dess egen förmåga att kunna anpassa sig till de omgivande organisationerna. 

Granlund & Lukka (1998) menar att de organisationer får sin legitimitet genom att 

agera som andra organisationer. Till exempel små organisationer som gör precis som de 

stora organisationer som har makt över marknaden. Ett företag anses vara legitimt då tre 

faktorer uppnås enligt Beetham (1991). För det första ska företaget handla i enighet med 

etablerade lagar och regler. För det andra bör lagar och regler också accepteras av både 

de som tagit beslut om lagarna samt de som ska följa lagarna. Slutligen ska det finnas 

bevis på samtycke från underordnande.  

 

En organisation som använder sig av strukturellt effektiva metoder som anses illegitima 

för deras intressenter drabbas därmed oftast av minskad legitimitet (Meyer & Rowan, 

1977). Makt är inte längre inräknat som den starkaste kärnan i relationen mellan en in-

tressent och en organisation, fokus ligger snarare på till vilken grad intressenterna ställer 
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legitima krav gentemot organisationen, Mitchell et al. (1997). Ju mer statlig inverkan 

och juridisk påtryckning som existerar runt en institutionell regel desto mer legitim och 

nödvändig anses den vara, Oliver (1991). Det finns nämligen en annan organisations-

struktur som kallas för formell organisationsstruktur. Organisationspåverkan kan också 

förklaras på ett annat sätt. 

 

Enligt Meyer & Rowan (1977) trodde man tidigare att formell organisationsstruktur 

vara den bästa metoden för att effektivt kunna samordna och kontrollera organisationer. 

Meyer & Rowan (1977)  trodde dock inte på detta påstående. De försökte därför forska 

inom ämnet för att hitta alternativa svar till organisations beteenden. Meyer & Rowan 

(1977) menar att organisationer har som mål att både vara effektiva och acceptabla i en 

viss organisation och inte endast effektiva. Meyer & Rowan (1977)  kallar detta för legi-

timitet. Det innebär att organisationen måste uppfylla olika krav från olika håll.  

 

För att hantera olika krav som strider mot varandra har Meyer & Rowan (1977) genom 

sin forskning kommit fram till två olika förslag till organisationer som befinner sig i en 

osäker miljö. Det första förslaget är särkoppling som innebär att organisationer visar 

upp en accepterande bild av deras organisation för att inte bli granskade. Det andra för-

slaget är förtroende. De menar att det är ett viktigt moment för att organisationen ska få 

omgivningens förtroende. 

 

En annan författare som beskriver påtryckningar som kommer från institutionella orga-

nisationer och hur dessa skall hanteras är Oliver (1991). Hon menar att det är organisat-

ionerna som själva väljer hur de skall möta trycket. Oliver (1991) har uppmärksammat 

olika beteenden hos organisationer när de får tryck från institutioner som orsakar homo-

genitet. Hon har genom sin forskning även lyckats komma fram till fem förslag som 

organisationer kan använda sig av. 

 

Det första är att organisationen kan välja att samtycka, det innebär att organisationen 

accepterar normerna och följer de institutionella modellerna. Det andra steget är att or-

ganisationer väljer att kompromissa. Alltså att de försöker hitta balans mellan organisat-

ionens eget självintresse och trycket som kommer utifrån. Vidare menar Oliver (1991) 

att organisationer förhandlar med intressenter. 

 

http://amr.aom.org/search?author1=Christine+Oliver&sortspec=date&submit=Submit
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Ett annat steg är intresset för organisationen som inte stämmer överens med det institut-

ionella trycket. Organisationen kan välja att utmana och agera aktivt, detta innebär att 

organisationen ignorerar de regler och normer som kommer från institutioner. Det femte 

förslaget är att organisationer tar över kontrollen och påverkar påtryckningarna. Förfat-

taren menar att detta kan göras genom att skapa egna värderingar och samtidigt kritisera 

institutionen. 
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3. Metod 

 

I detta kapitel kommer författarna att redogöra för vilka forskningsansatser som har 

valts och en motivering till varför dessa anses lämpliga för studien. Vidare redogör vi 

för vilka metodval som gjorts och hur vi gått tillväga vid insamlingen av data samt  

analysen. 

 

3.1 Val av metod 

 

Vid val av undersökningsmetod finns det huvudsakligen två undersökningsmetoder att 

tillämpa, den kvantitativa respektive den kvalitativa metoden. Bryman & Bell (2013:49) 

menar att den kvantitativa metoden betraktas som en forskningsstrategi som betonar 

kvantifiering när det gäller insamling av data samt att den: 

 ”Innehåller ett deduktivt synsätt på förhållandet mellan teori och praktiskt forsk-

ning, där tyngden ligger på teoriprövning 

 Har införlivat den naturvetenskapliga modellens normer och tillvägagångssätt, 

framför allt när det gäller positivismen” 

 

Bryman & Bell (2013) menar att den kvantitativa forskningsmetoden har införlivat den 

naturvetenskapliga modellens normer och tillvägagångssätt och rymmer en uppfattning 

om den sociala verkligheten som går ut på att utgöra en yttre och objektiv verklighet. 

Vidare menar författarna att forskningen anses som en strategi som lägger vikt vid annat 

än kvantitativ analys och insamling. 

 

Den kvalitativa forskningsmetoden uppfattas som en forskningsstrategi som vanligtvis 

lägger vikt vid ord och inte kvantifiering under insamling och analys av data samt att 

den: 

 ”I huvudsak betonar ett induktivt synsätt på relationen mellan teori och forskning, 

där tyngden läggs på generering av teori 

 Tar avstånd från den naturvetenskapliga modellens normer och tillvägagångssätt 

(framför allt när det gäller positivismen) och istället föredrar att lägga tonvikten 

på hur individerna uppfattar och tolkar sin sociala verklighet” Bryman & Bell 

(2013:419).  
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Kvantitativ Kvalitativ 

Forskarens uppfattning Deltagarnas uppfatt-

ning 

Distans Närhet 

Teoriprövning Teorigenerering 

Statisk Processinriktad 

Strukturerad Ostrukturerad 

Generalisering Kontextuell förståelse 

"Hård", reliabla data Rika, fylliga data 

Makroinriktning Mikroinriktning 

Beteende Mening 

Konstlade (planerade) miljöer Naturliga miljöer 

Tabell3. 1”Några vanliga skillnader mellan kvantitativ och kvalitativ forskning” (ibid). 

  

I denna studie använder vi oss av den kvalitativa forskningsmetoden. Vi började med att 

studera årsredovisningarna för perioden 2005-2012 för respektive bolag för att se hur de 

går tillväga när de värderar sina förvaltningsfastigheter. Trots att vi studerar årsredovis-

ningar till 10 stycken börsnoterade koncerner så är det dock inte statistik, utan vi ser det 

som en generering av hur det ser ut.  

 

3.2 Val av forskningsdesign 

 

Generellt sätt finns det tre tillvägagångssätt att få fram redovisningskunskap. Dessa tre 

forskningsteorier beskriver samband mellan vetenskapsteori och forskning. Det är den 

induktiva metoden, den deduktiva metoden och den abduktiva metoden. Den deduktiva 

metoden innebär ett logiskt resonerande som utgår från teorin till empiriska konsekven-

ser. ”Deduktiv teori representerar den vanligaste uppfattningen om hur förhållandet 

mellan teori och praktik inom samhällsvetenskapen ser ut” Bryman & Bell (2013:31). I 

denna forskningsansats utgår man från teorin, man har en hypotes som testas och får en 

logisk slutledning som sedan leder till ett resultat.  

 

Den induktiva metoden innebär att man går från enskilda observationer till generella 

föreställningar. ”Den induktiva processen innebär således att man drar slutsatser på 

grundval av observationer. Grovt uttryck handlar deduktion om: observation-

er/resultatteori” Bryman & Bell (2013:34). Alltså grundar sig den induktiva forsk-

ningsansatsen i enskilda fenomen och observationer som sedan resulterar i generella 

föreställningar. Enligt Bryman & Bell (2013) och Hultén et al. (2007) fungerar den in-



 

 
34 

 

duktiva teorin från empirin mot teorin till skillnad från den deduktiva teorin som går 

från befintlig teori som sedan ligger till grund för empirin. Den abduktiva metoden in-

nebär en ömsesidig process mellan empiri, teori och hypotes. Enligt Bryman & Bell 

(2013) innebär det att metoden är en kombination av de deduktiva och de induktiva an-

satserna.  

Denna studie bedrivs med den induktiva ansatsen, då vi utgår från empirin och prövar 

den mot teorin.  

 

3.3 Primär och Sekundärdata  

 

Data behövs för att man ska kunna producera kunskap. Kunskap är ett begrepp som kan 

beskrivas som inlärda teoretiska förmågor: all fakta eller vad man känner till om ett sak-

förhållande eller en situation. Kunskap fås genom att olika data sammanförs och bearbe-

tas. Insamling av data kan ske på två olika sätt, det är primär eller sekundärdata.  

Enligt Halvorsen (1992) innebär primärdata ny data som samlas in av forskaren och 

sekundärdata innebär tillgängligdata. Det som är viktigt att ta i beaktande vid genom-

gång av data är att den samlats in i andra syften än för just denna studie, Befring (1994), 

Halvorsen (1992) och Eliasson (2013). 

 

 Enligt Halvorsen (1992) innebär detta att relevansen kan bli låg.” En bred inledning av 

datakällor är efter huruvida de är primära eller sekundär källor. Primärdata är data 

som samlas in av forskaren själv för den aktuella situationen. Sekundärdata är data 

som redan har samlats in eller återges av någon annan” Artsberg (2005:45). Vidare 

menar Artsberg (2005) att ingenting i sig själv är primär eller sekundärdata. Artsberg 

(2005) menar att båda källorna kan antingen vara muntliga eller skriftliga, d.v.s. det kan 

antingen komma ifrån människor eller papper. Forskaren kan använda primär eller se-

kundärdata eller en kombination av båda. 

 

Lämpligast för denna studie är att använda primärdata då vi kommer granska material 

(årsredovisningar) som redan finns eller som återges av fastighetsbolagen. Årsredovis-

ningarna hämtar vi från respektive bolags hemsida. 
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3.4 Validitet och Reliabilitet 

 

Validitet och reliabilitet verkar vara synonymer till varandra, trots det så rymmer de 

mycket olikartade innebörder när det gäller bedömningen av mått på olika begrepp. 

 

3.4.1 Validitet 

 

”Validitet rör frågan om huruvida en eller flera indikatorer som utformas i syfte att 

mäta ett begrepp verkligen mäter just det begreppet” (Bryman & Bell, 2013:172). Vali-

ditet handlar om att man mäter rätt sak. Det handlar alltså om bedömningen hänger ihop 

eller inte. Enligt Halvorsen (1992:42) som hänvisar till Hellevik (1979) menar att validi-

tet innebär definitionsmässigt: "grad av överensstämmelse mellan den teoretiska definit-

ionen av den latenta egenskapen och den operationella definitionen av det manifesta 

egenskap som ska mätas". Halvorsen menar vidare att hög kriterievaliditet innebär att 

det råder hög grad av överenskommelse mellan resultaten vid användning av olika oper-

ationella definitioner. Syftet med denna studie är att på ett kvalitativt sätt belysa de pro-

blem som kan uppstå på grund av varierande redovisningsmetoder. 

 

 3.4.2 Reliabilitet 

 

Reliabilitet betyder tillförlitlighet. ”Reliabilitet (tillförlitlighet) rör frågan om huruvida 

resultat från en undersökning blir detsamma om undersökningen skulle genomföras på 

nytt, eller om de påverkas av slumpmässiga eller tillfälliga betingelser” Bryman & Bell 

(2013:62). Halvorsen (1992) menar att reliabilitet innebär hur pålitliga mätningarna är. 

Vidare menar Halvorsen (1992) att hög reliabilitet innebär att oberoende mätningar ska 

ge ungefär identiska resultat. Begreppet handlar i grunden om frågor som rör måttens 

och mätningarnas pålitlighet och följdriktighet. 

 

3.5 Population 

 

Enligt Bryman & Bell (2013:190) är en population: "en population består i grunden av 

samtliga de enheter som man gör sitt urval från. Vi använder termen "enhet" eftersom 

det inte behöver handla om människor som väljs ut - forskaren kan göra sitt urval från 

en population som består av exempelvis nationer, städer, bostadsområden, skolor, eller 

företag". Enligt Halvorsen (1992) utgör en population av de undersökningsenheter som 

forskaren vill studera. 
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I denna studie utgörs populationen av förvaltningsfastigheter som är börsnoterade. Po-

pulationen består av 15 stycken börsnoterade koncerner. Totalt så finns det ca 15 kon-

cerner som innehar förvaltningsfastigheter, vi har valt att studera 10 stycken av dessa då 

alla inte är undersökningsbara. Vi har inte avgränsat fastighetsbolagens omsättning, 

storlek eller kommuner.   

 

3.6 Tillvägagångssätt   

 

Enligt Bryman & Bell (2013) samt Halvorsen (1992) innebär operationalisering utform-

ning av mått på begrepp. Begreppet kommer ursprungligen från fysiken och används för 

att beskriva tillvägagångssättet som kommer till användning vid mätning av begrepp.  

Alltså innebär det att göra abstrakta begrepp mätbara.  

Vi har valt att titta på 10 stycken koncerner som innehar förvaltningsfastigheter. Det 

som ingår i vår undersökningsmodell är de årsredovisningar som gör underlag för studi-

ens empiri kapitel. I årsredovisningarna som skall granskas framgår vilken värderings-

metod förvaltningsföretagen har valt samt hur denna metod påverkar respektive företags 

resultaträkning. Vi har även studerat hur dessa koncerner värderar sina förvaltningsfas-

tigheter samt hur de placerar dessa värdeförändringar i resultaträkningen. 

 

3.7 Analysmetod  

 

Då uppsatsens frågeställning utgår från IAS 40 har denna standard varit underlag i vår 

analys. Vi har i vår empiri granskat de börsnoterade fastighetsbolagens årsredovisningar 

från år 2005- 2012. Vi har undersökt hur de noterade fastighetsbolagen redovisar sina 

förvaltningsfastigheters värdeförändringar i resultaträkningen. Vidare har vi jämfört 

vilka värderingsmodeller respektive företag använder sig av samt hur stor del av deras 

fastigheter som de värderar internt respektive externt. Detta gjorde vi för att kunna ana-

lysera och jämföra de val fastighetsbolagen gör angående fastighetsvärdering samt vär-

deförändringar i resultaträkningen.  

 

Med utgångspunkt i vår teoretiska referensram har vi analyserat vår empiri och jämfört 

fastighetsbolagens redovisning av sina förvaltningsfastigheter vid värdering till verkligt 

värde samt anskaffningsvärde.   
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3.8 Källkritik  

 

Källkritik innebär att fastställa en utsagas trovärdighet och sanningshalt och därmed 

dess användbarhet i vetenskaplig argumentation. Alltså innebär källkritik att hantera 

fakta. Vi kommer tolka och värdera våra källor och dess trovärdighet, vilket görs för att 

ta reda på vad som är sant eller vad som är sannolikt. Vid bedömningen av tillförlitlig-

heten kommer en granskning göras av vem som skrivit källan och dess aktualitet. Vid 

bedömningen av relevansen görs en värdering av den insamlade informationen i förhål-

lande till informationsbehovet, Thurén (2005). 

Detta görs genom fyra kriterier: 

 

a) Äkthet: innebär en värdering om källan är vad den utger sig för att vara.  

b) Samtidighet: innebär en kontroll av när källan gavs ut i förhållande till det den 

beskriver.  

c) Beroende: innebär en kontroll om källan är av primär- eller sekundär art för 

studien och om den i sin tur bygger på andra källor. Källan skall i så fall stå för 

sig själv och inte vara ett referat av en annan källa.  

d) Tendens: innebär att bestämma om källan har ett intresse av att förvränga verk-

ligheten, den skall inte ge en falsk bild av verkligheten.  

 

Vi har varit kritiska till vår insamling av data, detta för att öka tillförlitligheten i vår 

studie.  Den empiriska datainsamlingen har skett genom att studera lagar, rekommendat-

ioner och annan praxis i form av litteratur och andra internetbaserade källor. Vi har även 

använts oss av elektroniska källorna som till exempel Far online. Vi har använt inter-

netbaserade källor i syfte att hämta information om till exempel lagtexter samt annan 

information som anses vara lämplig för vår studie. 

 

De internetbaserade källor som vi har använt oss av för att hämta lagtexter anses vara 

trovärdiga källor. Vi har även kontrollerat att det som anges i källorna fortfarande är 

aktuellt, samt att de inte getts ut väldigt långt bak i tiden och det har kommit en ny er-

sättande information eller att lagen har upphört. Vår primära datainsamling anser vi som 

trovärdigt underlag för vår studie, då de undersökta företagen har kunniga och erfarna 

personer inom redovisningsområdet. Det kan dock finnas en risk då årsredovisningarna 

till en viss del är praktiska samt att de speglar företagets verksamhet ur deras egen syn-

vinkel. 
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De litteraturböcker vi har använt oss av som är utgivna av akademiska förlag anses vara 

trovärdiga då dessa böcker anges av akademiska samt ekonomiska forskare.  Böckerna 

har använts främst som komplettering till lagar och normer, men även till redovisnings-

teori och vi har försökt att använda oss av de nyare upplagorna för att öka aktualiteten. 

Vi har även använt oss av vetenskapliga artiklar som diskuterar bland annat redovisning 

och revision. Vi anser att dessa artiklar till en viss del är trovärdiga, då de är skrivna av 

diverse författare med olika bakgrund men med stort intresse för redovisning. Risken 

här är att oftast så är det författarnas åsikter som återges i dessa artiklar. 
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4. Empiri 

 

I detta kapitel presenteras en sammanställning av det vi har sett i vår kvalitativa studie 

och vi kommer redogöra för vad vi har granskat i samtliga 10 fastighetsbolags årsredo-

visningar. Vanligast för de 10 företagen är att det förväntade pengaflödet (ackumulerat 

resultat) är högre än det faktiska pengaflödet (ackumulerat löpande verksamhet) vilket 

innebär att företagen värderar sina fastigheter högre än vad de faktiskt är värda.  

 

Diagrammen vi tagit fram i vår undersökning visar åren 2005-2012 där 2005 motsvarar 

år 1 osv. För att det ska vara lättare att hänga med i den löpande texten har vi i vår för-

klaring av diagrammen valt att skriva år 1, år 2 osv.   

 

4.1 Wihlborgs Fastigheter AB 

 

Wihlborgs fastighetsbolag är det ledande kommersiella fastighetsbolaget i Öresundsreg-

ionen. Företaget grundades i Malmö redan vid1924 av byggmästare O P Wihlborg. Fö-

retagets affärsidé är att fokusera sig på väl fungerande delmarknader i Öresundsregion-

en, äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter. Företagets mål och strategier är 

att vara det ledande och mest lönsamma fastighetsbolaget på Öresundsmarknaden. 

Verksamheten växte och blev större under tiden, efter några år omfattade verksamheten 

även fastigheter i Stockholm. 

 

"Den 9 maj 2005 separerades fastigheterna i Stockholm och Öresundsregionen. Stock-

holmsbeståndet stannade kvar i moderbolaget, som samtidigt bytte namn till Fabege 

AB. Öresundsbeståndet lades in i ett nybildat bolag som behöll namnet Wihlborgs Fas-

tigheter. Den 23 maj 2005 noterades Wihlborgs Fastigheter AB på Stockholmsbörsens 

O-lista. Företaget har vuxit sedan dess, från 197 fastigheter till ett marknadsvärde av 7,9 

miljarder under 2005 till 263 fastigheter och 22,2 miljarder per den 30 september 2013" 

Wihlborgs (2013-11-27). Enligt Wihlborgs årsredovisning är Wihlborgs noterat på 

OMX Nordiska listan, Mid Cap. 

 

Företaget redovisar sina fastigheter till verkligt värde (marknadsvärde). Hela fastighets-

beståndet har värderat externt per den 31-12-2012, där de individuella marknadsvärdena 

bedömts. Enligt Wihlborgs årsredovisning (2012) har värderingen av det svenska be-

ståndet skett via Aspect auktoriserade värderare på Malmöbryggan Fastighetsekonomi 
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AB och Savills Sweden AB, medan det danska beståndet är värderat av DTZ Egeskov 

& Lindquist A/S. Värderingen har ökat företagets fastighetsvärde med 140 mkr, enligt 

bokslutskommuniké (2012). Värderingen är utförd i enlighet med International Valuat-

ion Standards. "Vid värderingen tillämpas en kombination av avkastningsbaserad metod 

(marknadssimulering) och ortsprismetod där analyser av genomförda transaktioner på 

berörda delmarknader utnyttjas för att kalibrera parametrarna i den avkastningsbaserade 

metoden (kassaflödesmetod)" årsredovisningen (2012:78). Värdeförändringar på fastig-

heter och räntederivatan redovisas i resultaträkningen i särskild del efter förvaltningsre-

sultatet.  

 

Förklaring av diagram Wihlborgs Fastigheter AB. För tabell, se bilaga 1 
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I det första diagrammet ser vi att linjen för företagets förväntade pengaflöde (ackumule-

rat resultat) går ungefär parallellt med linjen för det faktiska pengaflödet (ackumulerat 

löpande verksamhet). Företaget förväntar sig dock högre pengaflöde än det faktiska, 

därför ligger linjen för det förväntade pengaflöde något högre än linjen för det faktiska 

pengaflödet. Vi kan avläsa i kvotdiagrammet att under år 1-3 befinner företaget sig i 

hög konjunktur, vilket gör att de värderar sina fastigheter högre. Under år 4 har företa-

get fått ett negativt resultat, vilket även gjort att de värderat sina fastigheter lägre än 

tidigare år. Vi kan även avläsa i kvotdiagrammet att marknaden störs av konjunktur-

svängningar under år 4-5. Enligt Nordnet (2014-01-10) ligger Wihlborgs aktier på sjätte 

plats.      

 

4.2 Diös Fastigheter AB 

 

Diös är ett byggföretag och anledningen till att vi har med ett byggföretag i vår under-

sökning är för att kolla om det finns någon skillnad mellan byggföretag samt fastighets-

företag vad gäller värderingsmetoder.  Fastigheten grundades år 2005 då ett antal inve-

sterare träffades i Åre. Namnet kommer från en tidigare bygg- och bolagsfastighet 

grundat av Anders Diös år 1921. "Diös är norra Sveriges största privata fastighetsbolag 

med visionen att bli det mest framgångsrika på vår marknad" årsredovisningen 

(2012:4). Företagets affärsidé är att förvärva, förvalta, förädla och sälja fastigheter med 

god lönsamhet.   
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Bolagets fastighetsbestånd består av ca 370 fastigheter. Bolagets fastigheter består till 

övervägande del av kommersiella lokaler för kontor, butiker, industri och lager. Bostä-

der utgör ca 12 procent av den uthyrningsbara ytan som är ca 1 500 000 kvadratmeter. 

Bolagets marknadsvärde uppgår till ca 11,7 miljarder. Bolagets fastigheter återfinns i 

många orter i Sverige. Fastigheten sträcker sig från Borlänge och upp till Luleå i norra 

Sverige. Enigt Diös årsredovisning per den 31-12-2012 noterades år 2006 bolagets aktie 

på OMX Nordiska Börs Stockholm i listan Small Cap. Från och med år 2012 återfinns 

bolagets aktie på OMX Nordiska Börs Stockholm, i listan Mid Cap. "Resultatet efter 

skatt uppgick till 431,6 Mkr (177,2) förvaltningsresultatet steg till 339,8 Mkr (132,4) 

och värdet på fastighetsbeståndet steg till 11 877,6 Mkr (11 562,2)" årsredovisningen 

(2012:8).  

 

"Räkenskaperna är upprättade baserat på anskaffningsvärde, förutom förvaltningsfas-

tigheter och derivatinstrument vilka är redovisade till verkligt värde" årsredovisningen 

(2012:44). Företaget har gjort bedömningar och antaganden som påverkar redovisade 

intäkts- och kostnadsposter respektive tillgångs- och skuldposter samt övriga upplys-

ningar. Detta för att kunna upprätta redovisningen enligt IFRS och god redovisningssed. 

Enligt företagets årsredovisning per den 31-12-2012 har koncernen tillämpat ändringar-

na i IFRS 7och ändringarna i IAS 12. "Företagsledningen har ännu inte genomfört en 

detaljerad analys av effekterna vid tillämpning av IFRS 9 och IFRS 13 och kan därför 

ännu inte kvantifiera effekterna" årsredovisningen (2012:47). Företaget externvärderar 

25% av sina fastigheter varje kvartal och resterade 75% internvärderas. Enligt företagets 

årsredovisning (2012) visar denna värdering en uppgång om ca 1,53 %. Företaget redo-

visar värdeförändringar på fastigheter i resultaträkningen efter driftöverskott, samt vär-

deförändringar på räntederivatan redovisas också i resultaträkningen i särskild del efter 

förvaltningsresultatet.    
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Förklaring av diagram Diös Fastigheter AB, för tabell se bilaga 2 

 

 

 

 

 

Enligt det första diagrammet ser vi att företagets förväntade pengaflöde avviker ganska 

mycket från det faktiska pengaflödet. En hel del faktorer har påverkat företagets för-

väntningar vilket har gett annorlunda värderingar i verkligheten. Vi kan avläsa i första 

diagrammet att före år 4 har företaget förväntat sig ett högre pengaflöde jämfört med det 

faktiska pengaflödet. Trots att den ackumulerade kvoten är negativ under åren 1-3. Efter 

år 4 har företaget förväntat sig ett lägre pengaflöde än det faktiska, som vi ser i det 

första diagrammet. Trots att den ackumulerade kvoten är högre under perioden 4-8 jäm-
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fört med perioden 1-3. Det beror bl.a. på finanskrisen och centrala bankers höjda räntor. 

Enligt Nordnet (2014-01-10) ligger Diös aktier på nionde plats i tabellen för aktievärde-

ringar. Då Diös till stor del jobbar med att förädla och sälja fastigheter så följer de inte 

samma regelverk som de övriga bolagen i undersökningen och det är också därför deras 

diagram skiljer sig så pass mycket i utseendet jämfört med de övriga diagrammen.  

 

4.3 Home Properties AB 

 

Home Properties AB är ett företag som äger och förvaltar hotellfastigheter. Företaget är 

ett av de ledande hotellfastighetsbolagen i norden. Home Properties (dåvarande Capona 

AB) grundades år 1997 av Diligentia och PriFasts fastighetsportföljer med totalt 37 ho-

tellfastigheter i Sverige, Norge och Danmark, med cirka 5 700 hotellrum. Företagets 

affärsidé är att äga och förvalta fastigheter i norden. Under tiden har företaget både sålt 

och förvärvat nya fastigheter. Företagets strategier är bland annat att fastighetsportföljen 

ska koncentreras till storstats regioner och regionstäder i norden. Företagets fastighets-

bestånd per den 31-12-2012 bestod av 25 fastigheter, där 20 stycken utgör hotellfastig-

heter och en projektfastighet i Sverige samt tre hotellfastigheter och en kontorsfastighet 

i Norge.  

 

Home Properties- koncernens verksamhet styr de helägda dotterföretagen i Sverige och 

Norge genom moderbolaget Home Properties AB. Enligt Home Properties årsredovis-

ning per den 31-12-2012 uppgick företagets reslutat efter finansiella poster till 114,3 

(145,3) miljoner kronor. Företagets resultat efter skatt uppgick till -259,8 (189,1) miljo-

ner kronor. Det negativa resultatet förklaras genom att bolaget resultatfört skatt om 510 

miljoner kronor efter en dom avseende ett förhandsbesked i högsta förvaltningsdomsto-

len. Home Properties AB är noterad på OMX Nordic Exchange Stockholm AB:s listan 

Mid Cap.   

 

Företagets har som princip att internvärdera samtliga fastigheter samt att värde bedöm-

ningen av hotellfastigheterna utgör en bedömning av fastigheternas värde per december 

2012. Företagets värderingsmetodik följer de anvisningar samt riktlinjer som anges av 

Svenska Fastighetsindex. Home Properties värderar sina förvaltningsfastigheter till 

verkligt värde i enlighet med IFRS. Företaget grundar sin värdering på kassaflödesana-

lyser baserade på prognoser om framtida betalningsströmmar samt på jämförelse och 

analys av genomförda köp av hotellfastigheter inom respektive delmarknad (marknads-
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analys). Värderingen baseras på en tioårig kassaflödeskalkyl. Bolaget redovisar sina 

realiserade samt orealiserade värdeförändringar i resultaträkningen efter förvaltningsre-

sultatet.   

 

Förklaring av diagram Home Properties AB, för tabell se bilaga 3 

 

 

 

 

 

Ser man till det översta diagrammet så har företaget redovisat ett mycket högre förvän-
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och det faktiska pengaflödet går dock ungefär parallellt med varandra. Förväntningarna 

bygger på kassaflödesanalyser baserade på prognoser om framtida betalströmmar. Trots 

det så ser vi i kvotdiagrammet att under åren 1-2 befinner företaget sig i ett ganska lågt 

konjunkturläge. Från år 3-8 har marknaden visat ett ganska stabil läge, vilket vi kan se i 

kvotdiagrammet. 

 

4.4 HEBA Fastighets AB 

 

 Heba koncernföretag är ett fastighetsbolag som inriktar sig på att erbjuda attraktiva 

hyreslägenheter och en bra service. Heba registrerades som bolag 21 november 1952 

men namnet "HEBA byggnads AB". Ägare till bolaget var Karl Holmberg och Folke 

Ericsson. Bolaget byte namn till HEBA Fastighets AB år 1994, 13 juni samma år note-

rades aktien på Stockholmsbörsens O-lista, Nordiska Listan, Mid Cap. Företagets stra-

tegier är bland annat att erbjuda en god service och ett tryggt boende till sina hyresgäs-

ter, att verksamheten ska omfatta fastigheter med hyresbostäder i flerfamiljshus i Stock-

holm och att tillväxt ska ske genom förvärv och nyproduktion av flerfamiljshus m.m.    

 

År 2012 var ett jubileum år för Heba då de har fått absolut det bästa förvaltningsresulta-

tet sedan Heba registrerades som bolag. Förvaltningsresultatet var 86 (81) miljoner kro-

nor. Resultatet efter skatt per den 31-12-2012 uppgick till 327 miljoner kronor. "Värde-

förändringarna på bolagets fastigheter uppgick till 172 Mkr vilket motsvarar en vär-

deökning med 4,2 (5,0) procent" årsredovisningen (2012:4). Värdeförändringar på fas-

tigheter och på räntederivatan redovisas löpande i rapporter över totalresultat. Hebas 

resultat kan påverkas negativt vid hög vakansgrad på bostäder. Enligt företagets årsre-

dovisning per den 31-12-2012 uppgår marknadsvärdet för Heba- koncernen till 4 491 

117 000 kronor.  Företaget har vid varje kvartalsbokslut externvärderat 1/3 av fastig-

hetsbeståndet, resterande 2/3 internvärderas inom bolaget samt att koncernens samtliga 

fastigheter externvärderas vid årsbokslutet. Företaget externvärderar varje fastighet i 

biståndet två gånger under en rullande tolv- månaders period. 

 

"Värderingarna har utförts genom analys av varje fastighets status, hyres- och mark-

nadssituation. Till huvudmetod för de individuella värderingarna har s.k. kassaflö-

deskalkyler används. I varje värdering har ett kalkylmässigt framtida driftnetto beräk-

nats" årsredovisningen (2012:31). Företaget har gjort bedömningar och antaganden som 

påverkar redovisade intäkts- och kostnadsposter respektive tillgångs- och skuldposter 
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samt övriga upplysningar, detta för att kunna upprätta redovisningen enligt god redovis-

ningssed.  

 

Förklaring av diagram HEBA fastigheter AB, för tabell se bilaga 4 

 

 

 

 

 

Precis som de flesta företag kan man se i det första diagrammet att företagets förväntade 

pengaflöde är högre än det faktiska pengaflödet. Vi kan även se i kvotdiagrammet att 

företaget befinner sig i ett högkonjunktur läge, då vi ser att den ackumulerade kvoten 

ökar linjärt över åren 1-3. Vilket innebär att företaget värderar sina fastigheter högre än 
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det faktiska värdet. Företaget har fått ett negativt resultat under år 4. Detta beror bl.a. på 

ökade avkastningskrav på företagets fastigheter, vilket har lett till en nedjustering av 

fastighetsvärdena med ca 2,5%. Det negativa resultat beror även på finanskrisen då 

marknaden befinner sig i lågkonjunktur. Under perioden 4-6 ser vi att kvotvärdet är av-

tagande, det beror också på att företaget befinner sig i lågkonjunkturläge på grund av 

finanskrisen. Ser vi på aktiemarknaden befinner sig företaget ganska långt ner i tabellen, 

Nordnet (2014-01-10).   

 

4.5 Kungsleden 

 

Kungsleden har 278 fastigheter till ett totalt värde på 15,8 miljarder kronor. De största 

kunderna står för 32 % av bolagets totala hyresvärde. Deras strategi inom företaget är 

att koncentrera sig på helägda fastigheter i tillväxt regioner inom Sverige. Värdeskapan-

det sker genom att tillgodose lokalbehov samt förvalta och förädla fastigheter. De har 

även valt att rikta in sig på tre typer av fastigheter för att på så sätt bli bättre på att möta 

de kundbehov som kan uppkomma i dess segment. De anser att detta kommer att stärka 

förvaltningen och på sikt även öka resultat på fastighetsbeståndet. 

  

Kungsledens affärsidé är att äga, förvalta och förädla fastigheter i tillväxtregioner i 

Sverige och på så sätt generera långsiktigt hög och stabil avkastning.   

Deras strategi för att göra detta är att skapa ett värde genom att tillgodose kunders 

lokalbehov, förvalta och förädla fastigheterna, samt optimera bolagets fastighets port-

följ. Det övergripande finansiella målet är att maximera tillväxten i kassaflödet inom 

ramen för de finansiella restriktionerna som ställs upp för att trygga en sund balansräk-

ning på kort och lång sikt. Kungsleden strävar efter att förädla sitt fastighetsbestånd 

genom att öka fastigheternas avkastning och begränsa riskerna. De värdeskapande del-

komponenterna handlar framför allt om förvaltningseffektivitet, kundvård och uthyrning 

samt driftnettoutveckling. En förutsättning för nöjda kunder är goda relationer, flexibili-

tet, agerande och korta beslutsvägar.  

 

Den värderingsmetod som Kungsleden använder sig av är i grunden en variant av orts-

prismetoden. Tillämpade avkastningskrav bygger på information om fastighetsaffärer på 

de marknader som Kungsleden är verksam, samt budgivningar där Kungsleden deltagit. 

Dessa värderingar utgår från nuvarande intjäningskapacitet där hänsyn även tas till be-

dömda, långsiktiga och uthålliga kassaflöden genom att kassaflödet normaliseras under 
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prognosperioden. De hyror som inte är marknadsanpassade anpassas till bedömda 

marknadsmässiga hyror när kontrakten löper ut eller omförhandlas. Förutom den värde-

ring som ligger till grund för det bokförda värdet så upprättas även en värdering av 

kassaflödet som referens. Detta görs genom en nuvärdesberäkning av fastigheternas 

begränsade kassaflöde under perioden då prognosen är gjord samt nuvärdet av mark-

nadsvärdet vid kalkylperiodens slut. Nuvärdesberäkningen bygger på en femårig pro-

gnosperiod och det femte året i kalkylen ska spegla ett bedömt långsiktigt uthålligt 

kassaflöde för fastigheten. Vid värdering av kassaflödet tar man hänsyn till den faktiska 

kapitalkostnaden för varje fastighet. Dessa värden används sedan som ett strategiskt 

underlag för huruvida en fastighet ska behållas eller säljas.  

 

Kungsledens fastighetsbestånd värderas med andra ord till verkligt värde och de har valt 

att basera det verkliga värdet på internt genomförda värderingar. Dessa värderingar görs 

löpande som den del av affärsprocessen där det för varje enskild fastighet görs en indi-

viduell bedömning av vilket värde denna fastighet skulle kunna säljas för. Som ett sätt 

att dubbelkolla/kvalitetssäkra den interna värderingen så görs med jämna mellanrum 

även externa värderingar. Var tredje år så görs en fullständig extern bedömning för ett 

representativt urval av fastigheter som motsvarar ca 50-70 % av det totala beståndet. Då 

sker även en besiktning av fastigheterna. Åren däremellan så görs så kallade desktop-

värderingar för att fastställa fastigheternas värde vid årets ingång. Per den 31-12- 2012 

har DTZ och Savills genomfört en desktop värdering av ett flertal fastigheter som ägts 

under hela året. De utländska fastigheter som köpts in under året har genomgått en full-

ständig extern värdering. Detta innebär att 89 % av det totala bokförda värdet är externt 

värderat och dessa värderingar är i nivå med och ger stöd för den interna värderingen, 

årsredovisningen (2012). 
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Förklaring av diagram Kungsleden. För tabell se bilaga 5 

 

 

 

 

 

De två variablerna för förväntade pengaflöde och faktiskt pengaflöde skiljer sig en del, 

framför allt från år 6 och framåt. Det förväntade pengaflödet visat dock hela tiden högre 

än det faktiska pengaflödet. Ser man till det faktiska pengaflödet kan man även se att de 

inte haft ett lika positivt kassaflöde under alla åren. År 1 och 3 så är variabeln för det 

faktiska pengaflödet negativ vilket tyder på att det inte haft ett positivt kassaflöde. 

Ser man till diagrammet för den ackumulerade kvoten så har Kungsleden sin topp år 1. 

Deras lägsta värde har de år 4. 
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 4.6 FastPartner AB 

 

FastPartner har totalt 143 fastigheter till ett värde av 7 834 miljoner kronor per den 31-

12-2012. Deras fastighetsbestånd har sin tyngdpunkt i kommersiella Stockholmsfastig-

heter men finns även på ett flertal andra orter. Deras kundkrets består till största del av 

företag. Under 2012 så genomfördes förvärv av 35 fastigheter och 1 fastighet har sålts. 

De har som princip att alla affärer som de gör ska stärka kassaflödet och deras finansie-

ring bygger i huvudsak på 2-5 åriga kreditavtal med en fastställd marginal och en rörlig 

ränta som bas. Genom att vara så inriktad på kassaflöde så minskar risken att köpa för 

dyrt samtidigt som chansen till rätt timeing ökar.  

 

FastPartner redovisade sina fastigheter till verkligt värde och per den 31-12-2012 hade 

FastPartner värderat samtliga fastigheter med externa värderingar från de oberoende 

värderingsinstituten DTZ och Newsec. Samtliga värden som redovisas har stöd av ett 

värderingsinstitut och är vid varje tillfälle föremål för bolagets bedömning för att utgöra 

ett så korrekt marknadsmässigt värde som möjligt. Värderingsinstitutens underlag består 

av den information som FastPartner har lämnat om fastigheterna.  

 

Värderingarna ska utgöra fastigheternas marknadsvärde vid värderingens tidpunkt. För 

bedömningen av värdet har en kassaflödesanalys upprättats för varje fastighet. Denna 

analys utgör nuvärdet på fastighetens framtida driftnetton under en kalkylperiod samt 

nuvärdet av objektets restvärde efter kalkylperiodens slut. Värdringsinstitutionens vär-

dering granskas sedan och jämförs med den interna värderingen. FastPartners förvalt-

ningsfastigheter är värderade till ett genomsnittligt avkastningskrav om ca 7,1 % på 

verkligt kassaflöde. 
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Förklaring av diagram FastPartner AB, för tabell se bilaga 6 

 

 

 

 

Det förväntade pengaflödet ger ett lite osäkert intryck med en dipp år 5, det förväntade 

pengaflödet sammanfaller här med det faktiska pengaflödet, vilket man kan misstänka 

bero på lågkonjunktur. Det faktiska värdet visar dock en rak linje som ger ett stabilt 

intryck.  
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4.7 JM AB 

 

JM bildades år 1945 och per den 31-12-2012, hade JM 26 600 disponibla byggrätter. 

JM finns förutom i Sverige, som är deras största marknad, även i Norge, Danmark, Fin-

land och Belgien. De är ledande inom norden som utvecklare av nya bostäder. Verk-

samheten är främst inriktad på nyproduktion av bostäder med tyngdpunkt på storstads-

områden. JM´s affärsidé är att skapa attraktiva boenden och arbetsmiljöer som uppfyller 

de individuella behoven i dag och i framtiden. JM är med andra ord till stor del ett 

byggbolag vilket kan komma att påverka hur deras diagram ser ut i förhållande till de 

andra företagen. 

 

Den mark som JM förvärvar tas upp i balansräkningen som exploateringsfastighet. Vid 

produktionsstart vid varje projekttapp så överförs fastigheten med bokfört värde till pro-

jektet och inräknas i projektets kostnader. Eftersom projekten löper över lång tid är det 

extra viktigt att kassaflödeshanteringen är effektiv. För att kunna göra rätt investeringar 

i byggrätter så krävs en god kännedom om kunderna, deras behov och önskemål.  

 

JM genomförde vid årsskiftet en extern värdering av JM’s samtliga exploateringsfastig-

heter för bostäder. Värderingarna görs utifrån ett tänkt försäljningspris av fastigheterna 

till rådande dagsvärden. Värderingen baseras på objektets läge, attraktivitet, omfattning 

och typ av planerad bebyggelse, skede i planprocessen, samt den tid som återstår till 

byggstart. Det bedömda marknadsvärdet för JM’s exploateringsfastigheter för bostäder 

uppgår till 8,3 mdkr. Det bokförda värdet är 5,7 miljarder kronor. Vissa exploaterings-

fastigheter har kvarstående äldre bebyggelse som genererar driftnetton och som är pla-

nerade att byggas om eller rivas i framtiden. Värdebedömningen för dessa byggnader 

baseras på nuvarande hyresintäkter samt objektets kommande användning.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
54 

 

Förklaring av diagram JM AB, för tabell se bilaga 7 

 

 

 

 

 

JM AB skiljer sig en del från de övriga företagen då deras förväntade pengaflöde ligger 

under det faktiska pengaflödet. Förhållandet mellan det förväntade pengaflödet och det 

faktiska pengaflödet är dock under de aktuella åren ganska jämnt. De har även en jämnt 

positiv lutning vilket tyder på ett positivt kassaflöde. Ser man diagrammet för den ack-

umulerade kvoten så skiljer sig även detta en hel del från de övriga företagen genom att 

deras dipp var år 1 och deras topp är år 7-8. Även år 4 är ett av de högre värdena i detta 
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diagram vilket är raka motsatsen till de flesta andra företagen. Att JM AB skiljer sig så 

mycket från de övriga företagen är att de till största delen är byggbolag och inte förvalt-

ningsbolag som de övriga företagen. De har därför inte lika stor del av sin redovisning 

till verkligt värde och det är detta som visar sig i diagrammet. 

 

4.8 Hufvudstaden 

 

Hufvudstaden grundades år 1915 och äger totalt 30 fastigheter som är belägna i de cen-

trala delarna av Stockholm och Göteborg. De är idag ett av landets starkaste varumärken 

i fastighetsbranschen. Per den 31-12-2012 var fastigheternas totala marknadsvärde 23,1 

mdkr. Fastigheterna är kommersiella fastigheter som till största del innehåller kontors- 

och butikslokaler. Deras vision är att alltid upplevas som Sveriges mest attraktiva fas-

tighetsbolag med mål att ha de nöjdaste kunderna i branschen.  

 

Hufvudstaden har genomfört en intern värdering av samtliga fastigheter i bolaget. Syftet 

med denna värdering var att bedöma fastighetsbeståndets verkliga värde per den 31-12-

2012. För att säkerställa denna värdering så har även en extern värdering inhämtats från 

tre värderings företag: Newsec Advice AB, NAI Svefa AB och Forum fastighetseko-

nomi AB. De externa värderingar som gjorts vid årsskiftet omfattar 10 fastigheter och 

motsvarar 33 % av det internt bedömda marknadsvärdet och motsvarande andel för hela 

2012 var 56 %. Urval av fastigheter har gjorts med utgångspunkt från att de valda ob-

jekten ska representera olika fastighetskategorier, ort, läge och byggnadsmässig stan-

dard.  

 

Värdering av fastighetsbeståndet har skett genom att varje enskild fastighet har be-

dömts. Dessa bedömningar har gjorts genom tillämpning av värdering enligt en variant 

av ortsprismetoden som kallas (nettokapitaliseringsmetoden). Detta innebär att mark-

nadens avkastningskrav sätts i relation till fastigheternas driftnetto. Driftnettot baseras 

på marknadsanpassade hyresintäkter. Bedömningen av avkastningskraven är baserad på 

inhämtad information om marknadens förräntningskrav på köp och försäljningar av 

jämförbara fastigheter i likartade lägen. Man tar även hänsyn till olika fastighetstyper, 

teknisk standard och byggnadskonstruktion. Avkastningskraven som används vid värde-

ring varierar mellan olika regioner och olika delområden inom regionerna. 
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Förklaring av diagram Hufvudstaden, för tabell se bilaga 8  

 

 

 

 

 

Hufvudstaden har värderat sina fastigheter till ett högre värde enligt linjen för det för-

väntade pengaflödet medan det faktiska pengaflödet är lägre. Det faktiska pengaflödet 

visar dock på mindre förändringar genom åren än vad de själv förutspått. Även Hufvud-

staden verkar ha höga tankar om sina fastigheter när det kommer till värderingen av 

fastigheterna. De största skillnaderna mellan förväntat och faktiskt pengaflöde är år 3 

och 8. Allra närmast låg de båda variablerna år 1. Ser vi det ackumulerade kvotvärdet 

hade detta sin topp år 3 vilket sammanfaller med den dåvarande högkonjunkturen. Dip-

pen kom därefter och som lägst var det år 5. Därefter har det stått relativt stilla. Man kan 
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dock se i diagrammet för ackumulerat resultat och ackumulerad löpande verksamhet att 

det är ett positivt kassaflöde.  

 

4.9 Castellum AB 

 

Castellum AB är ett börsnoterat fastighetsbolag. Bolaget är ett av de största fastighets-

bolagen i Sverige. Företagets affärsidé är att utveckla och förädla fastighetsbeståndet 

med inriktning på bästa möjliga resultat- och värdetillväxt genom att med en stark och 

tydlig närvaro i fem svenska tillväxtregioner erbjuda lokaler anpassade till hyresgäster-

nas behov. Enligt bolagets årsredovisning per den 31-12-2012 värderas fastigheterna till 

ca 36 mdkr och utgörs av lokaler för kontor, butik, lager, logistik och industri. Moder-

bolaget Castellum AB har sex helägda dotterbolag. Företaget utvecklar befintliga bostä-

der, bygger och förvärvar nya bostäder på områden där bostäder efterfrågas. Enligt 

Castellums årsredovisning per den 31-12-2012 uppgick resultatet efter skatt till 1 473 

miljoner kronor. "Castellumaktien är registrerad på NASDAQ OMX Stockholm AB 

Large Cap" årsredovisningen (2012:4).  

 

Redovisningen i enlighet mer IFRS och god redovisningssed kräver att bedömningar 

samt antagande görs för att påverka i bokslutet redovisade tillgångar, intäkter, kostnader 

samt övriga information. Bedömningar och antaganden kan ge en betydande påverkan 

på koncernens resultat samt finansiella ställningar. 

"Räkenskaperna är upprättade baserat på verkligt värde för förvaltningsfastigheter 

samt derivat, nominellt värde för uppskjuten skatt samt anskaffningsvärde för reste-

rande poster" årsredovisningen (2012:86). Bolaget lägger stor vikt på tillväxt i kassa-

flödet från den löpande förvaltningen, alltså förvaltningsresultat och företagets mål är 

att förvaltningsresultatet skall öka med minst 10%. "En tillgångs värde utgörs enligt 

vedertagen teori av det diskonterade nuvärdet av framtida kassaflöden som tillgången 

förväntas generera. Detta avsnitt syftar till att beskriva Castellums kassaflödesbaserade 

modell för beräkning av fastighetsbeståndets värde" årsredovisningen (2012:98).  

 

Castellum har per den 31-12-2012 redovisat sina fastigheter till verkligt värde, med in-

tern värdering av samtliga fastigheter. Företaget redovisar nyförvärvade fastigheter till 

anskaffningsvärde, sedan värderas fastigheten till verkligt värde med värdeförändringar 

i resultaträkningen. Värdeförändringen som redovisas i resultaträkningen består av såväl 
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orealiserad som realiserad värdeförändring. Värdeförändringar redovisas i särskild del i 

resultaträkningen efter förvaltningsresultatet.        

 

Förklaring av diagram Castellum AB, för tabell se bilaga 9 

 

 

 

 

 

Castellum sticker ut lite mer jämfört med de andra företagen vi har analyserat. Förutom 

de första tre åren då företagets förväntade pengaflöde är högre än det faktiska, är deras 

förväntningar på pengaflödet tämligen snarlikt det faktiska pengaflödet. En anledning 

till att företagen vill värdera sig själva högre än de i själva verket är att de hoppas att det 

gör dem mer intressanta på aktiemarknaden.  Under de första tre åren så ser vi enligt 
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tabellen i bilagan att resultatet ligger i ett stabilt läge. Även konjunktursvängningarna 

ligger i stabilt läge. Det stabila resultatet beror bland annat. på den låga vakansgraden 

(10-12%). Kvoten för år 1-2 visar det högsta värdet jämfört med hela perioden 1-8. Det 

kan bland annat bero på att företaget satt in sig på den nya metoden som infördes år 1 

och ville värdera sina fastigheter högt redan från början. Genom att värdera sig lite 

högre så ökar deras aktier på marknaden vilket innebär att intresset för företagets aktier 

ökar. 

  

Enligt företagets årsredovisning per den 31-12-2008 har fastighetsvärdet sjunkit med 

1,3 miljarder kronor. Det kommenteras av företaget och beror bland annat på att kon-

junktursvängningarna har förstärkts av att det tidigare varit relativt lätt att få finansie-

ring, medan det efter finanskrisens spår är betydligt svårare. Det kan vi även se i kvotdi-

agrammet, att marknaden befinner sig i konjunktursvängningar. Företaget har dock inte 

drabbats i början av finanskrisen. Räntederivata sjönk med ca 1 miljarder kronor vilket 

beror på att marknadsräntorna gick upp och ner. Nedgången på räntederivata var på 

grund av att vid kvartal fyra år 5 sjönk marknadsräntorna ganska kraftigt vilket innebar 

att avtalad ränta var högre än marknadsräntan vid årsskiftet. 

 

Under år 6 har förvaltningsresultatet ökat med 1% jämfört med år 5. Investeringarna har 

ökat med 30%. Värdeförändringar på fastigheter har ökat från -1 027 miljoner kronor 

för år 5 till 1 222 miljoner kronor för år 6. Räntederivata har också ökat från 102 miljo-

ner kronor för år 5 till 291 miljoner kronor för år 6. Vi kan se i kvotdiagrammet att kon-

junktursvängningarna har varit tämligen stabila för år 6-8. Det innebär att företaget kan 

värdera sina fastigheter lite högre eller ungefär lika med marknadsvärdet. Enligt årsre-

dovisningen (2010) beror resultatförbättringen till övervägande del på en effekt av en 

förbättrad fastighetsmarknad och stigande fastighetspriser. Stigande fastighetspriser 

beror bland annat på att efterfrågan på fastigheter har ökat. 

 

Värdeförändringar på fastigheter år 8 har sjunkit till -69 miljoner kronor jämfört med 

194 miljoner kronor för år 7. Räntederivata har ökat till -110 miljoner kronor jämfört 

med -429 miljoner kronor för år 7. Marknaden för 8 har varit stabil med oförändrade 

hyresnivåer, svag tillväxt i ekonomin, oförändrade fastighetskostnader och svagt sjun-

kande räntenivåer. Trots att marknaden, som vi kan se i kvotdiagrammet befinner sig i 

ett stabilt läge, redovisade företaget ett negativt värde på fastigheter. Det beror bland 

annat på att räntederivatan har sjunkit kraftigt under året.  
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Enligt Nordnet (2014-01-10) ligger Castellum på första platsen på aktiemarknaden. 

  

ÅR Resultat nytt 

regelverk 

Värdeförändring förvaltnings-

fastigheter 

Resultat gammalt regelverk. 

2005 
1294 

861 433 

2006 
1674 

1062 612 

2007 
1487 

920 567 

2008 
-63 

-1262 1199 

2009 
160 

-1027 1187 

2010 
1964 

1122 842 

2011 
711 

194 517 

2012 
1473 

-69 1542 

Tabell: Egen 

 

Tabellen ovan visar hur stor skillnaden är om företaget skulle redovisa till verkligt värde 

(resultat enligt nytt regelverk) kontra anskaffningsvärde (resultat enligt gammalt regel-

verk). Enligt tabellen så ser vi klart att värderingen till verkligt värde ger högre resultat 

än värderingen till anskaffningsvärde. Däremot så ser vi att under konjunkturperioden år 

2008-2009 visar värderingen till anskaffningsvärde ett högre resultat än värderingen till 

verkligt värde. Vi kan säga att anskaffningsvärdemetoden klarar lågkonjunkturer nå-

gorlunda bättre än verkligt värdemetoden. Tabellen visar även att resultatet för år 2012 

enligt värderingen till anskaffningsvärde är högre än resultatet enligt värderingen till 

verkligt värde. Det kan förklaras med att räntederivatan har sjunkit kraftigt under året. 

Resultatet för det gamla regelverket är inte ett exakt belopp men ger en bra fingervis-

ning av hur resultatet hade kunnat se ut om de använt sig av anskaffningsvärdemetoden. 

 

4.10 Wallenstam 

 

Wallenstam grundades år 1944. Deras vision är att vara ledande stadsutvecklare och 

marknadsledande fastighetsägare i utvalda stadsregioner, så som Göteborg, Stockholm 

och Helsingborg. Deras kunder är både privat personer och företag. Wallenstam har 

totalt ca 300 fastigheter till ett värde av 28 miljarder kronor. De har i dagsläget ca 

18 500 hyresobjekt och utöver dessa har de även ca 70 000 kvm mark som ger möjlig-

het till nyproduktion av kommersiella lokaler. Ca 50 % av det totala hyresvärdet utgör 

bostäder och parkering. Dessa hyror omförhandlas en gång per år och avtalen löper på 3 
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månader med automatisk förlängning. I den kommersiella delen så är den genomsnitt-

liga löptiden på kontakt 4 år. En affärsmässig bedömning görs här för varje uppdrag. I 

den affärsprocess som Wallenstam har så är köp, nybyggnation och utveckling av fas-

tigheter viktiga beståndsdelar för en hållbar och lönsam utvecklig. Under 2012 har 1810 

miljoner kronor investerats i fastighetsbeståndet. Fastighetsaffärerna är en del av Wal-

lenstams verksamhet och det finns goda värderingskomponenter inom bolaget. De har 

ett internt värderingsteam som årligen gör ett stort antal värderingar av både det egna 

fastighetsbeståndet men även av objekt som är aktuella för förvärv.  

Fastigheternas värde är beroende av marknadens villkor och förändras över tiden. Under 

2012 har avkastningskraven minskat något och de genomsnittliga avkastningskraven för 

kommersiella fastigheter uppgår till 5,8 % och för bostadsfastigheter till 3,8%. Värde-

förändringen som skett under året beror i första hand på avkastningsförändringar, kapi-

talisering av driftnettoförändring, framtida investeringsbehov, färdigställda projekt och 

realiserade värdeförändringar.  

 

I bedömningen av fastigheterna så använder Wallenstam olika avkastningskrav för olika 

typer av fastigheter och områden. Det framräknade avkastningsvärdet jämförs sedan 

med aktuell prisstatistik för liknande objekt. Om avkastningsvärdet avviker från ortspris 

så görs även ett lägestillägg. Denna värderingsmodell börjar användas då en byggnad är 

färdigställd eller när avgörande förutsättningar som hyresnivå med säkerhet kunnat fast-

ställas. Före detta så värderas fastigheter som ska genomgå omfattande ombyggnation 

till värde före ombyggnad, samt därefter nedlagda kostnader för ombyggnadsprojektet. 

Värdering av nyproduktionsprojekt till marknadsvärde förs successivt i förhållande till 

inflyttandegrad.  

 

Wallenstam har vid fastighetsförsäljningar under ett antal år regelmässigt fått priser i 

nivå med eller över värdering. Under 2012 såldes 15 fastigheter och priserna för dessa 

översteg värderingen vid senaste årsskifte med 13 %, med beaktande av årets investe-

ringar. Fastigheterna värderas i samband med varje kvartalsbokslut och värdeföränd-

ringarna redovisas i resultatet. De fastigheter som sålts och tillträtts efter bokslutsdatum 

men före rapport värderas till försäljningspriset.  
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Förklaring av diagram Wallenstam, för tabell se bilaga 10 

 

 

 

 

 

Det faktiska värdet för Wallenstams fastigheter är enligt undersökningen genomgående 

lågt. Det förväntade värdet är dock ganska mycket högre och skillnaderna mellan de 

båda värdena har under åren ökat och blivit större. Avståndet mellan de båda linjerna 

har växt även om de trots detta har ungefär samma utseende. De har alltså värderat sina 

fastigheter mycket högre än det faktiska utfallet sedan blir. Lika som Castellum AB 

värderar företaget gärna sina fastigheter högre än det faktiska. Värdet har att göra med 

att det ger dem fördelar på aktiemarknaden. Läser man i årsredovisningen per den 31-

12-2012 ser man att Wallenstam valt att samla hela sitt fastighetsbestånd till de populära 
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städerna Göteborg, Stockholm och Helsingborg. Detta kan vara en av anledningarna till 

att de vågar värdera sina fastigheter högre än de andra. De anser att deras förvaltnings-

fastigheter är värdefulla med tanke på plats och skick på fastigheterna. Läser man vidare 

så ser man att Wallenstam anser sig ha goda värderingskunskaper.    

 

Wallenstam verkar inte ha påverkats lika mycket av lågkonjunkturen år 4-5 som de 

andra företagen gjorde. Varken i sin egen uppskattning av de förväntade värdena eller 

sett till kassaflödet. Ser man i diagrammet över förväntat pengaflöde och faktiskt penga-

flöde så ser man att båda dessa variabler stiger med åren vilket innebär att de trots låg-

konjunktur har ett bra kassaflöde. Då Wallenstam i första hand håller på med uthyrning 

av fastigheter innebär det ökade kassaflödet att de trots lågkonjunkturen får sina hy-

resintäkter och de är med andra ord inte är påverkade av konjunkturförändringen i 

samma utsträckning som de övriga bolagen. Helt opåverkade är de dock inte vilket man 

kan se i ”kvotdiagrammet” och dess värden mellan åren 5-8 som då är de lägsta för pe-

rioden 1-8. 

Det är även dessa kvotvärden som är mest pålitliga då de innehåller flera år i sin beräk-

ning. En anledning till att Wallenstam väljer att värdera sitt pengaflöde högre än vad det 

faktiska pengaflödet sedan visar sig vara i slutändan är troligtvis att de hoppas att detta 

ska påverka intresset för dem på aktiemarknaden på ett positivt sätt. Det är inte helt 

ovanligt att företagen har ett gott självförtroende och höjer sin egen värdering i samband 

med en högkonjunktur, för att på så sätt öka intresset för det egna företaget på just akti-

emarknaden. Vid en lågkonjunktur däremot backar de flesta och sänker sina värdering-

ar. 

 

Om man jämför diagrammet för den ackumulerade kvoten av redovisat resultat/löpande 

verksamhet för de olika företagen ser man att några få, Wallenstam är ett av dem, har 

sin högsta topp år 1. Detta innebär att de vid den tidpunkten, det året hade som högst 

tankar om sina egna värden och att de var ett av de företag som hade mest bråttom med 

att höja sina värden. De andra företagen har sin topp de kommande 2 åren. Numera så 

har de olika förvaltningsbolagen ett samarbete där de diskuterar sina respektive värde-

ringar för att hålla en någorlunda jämn nivå. Ingen av dem vill sticka ut mer än nödvän-

digt.  

 

 

 



 

 
64 

 

ÅR Resultat nytt 

regelverk 

Värdeförändring förvaltnings-

fastigheter 

Resultat gammalt regelverk. 

2005 1635 1950 -315 

2006 2007 1694 313 

2007 1008 787 221 

2008 368 -197 565 

2009 489 394 95 

2010 1572 1722 -150 

2011 736 907 -171 

2012 1927 1406 521 

Tabell: Egen 

 

Om man ser i tabellen här ovan ser man hur mycket värdering till verkligt värde påver-

kar resultatet. Resultatet för det gamla regelverket är inte ett exakt belopp men ger en 

bra fingervisning av hur resultatet kunnat se ut om de använt sig av anskaffningsvärde-

metoden. Som man kan utläsa i tabellen så är det ganska stora skillnader i resultatet.   

 

5.11 Totaldiagram, ett diagram av de 10 företagen tillsammans 

 

För att kunna göra en analys av hur det ser ut generellt på marknaden så har vi gjort en 

sammanställning av de 10 företagen. Dessa två diagram har vi valt att kalla ”totaldia-

gram”. 

 

Analysperiod  Ack red Ack Redovisat Löpande Kvot 

  Resultat löpande v resultat Verksamhet   

2005 11281 6006 11280,8 6006 1,88 

2006 25592 11773 14311,4 5767,1 2,17 

2007 37063 18270 11470,7 6497,1 2,03 

2008 36004 22536 -1058,8 4265,6 1,60 

2009 37738 27240 1734,1 4704,3 1,39 

2010 44648 31280 6909,6 4039,4 1,43 

2011 52964 33939 8315,9 2659,9 1,56 

2012 61256 38708 8292,4 4768,1 1,58 
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Det vi kan se genom att kolla på det övre diagrammet är att av de båda variablerna för 

förväntat pengaflöde (ackumulerat resultat) och det faktiska pengaflödet (ackumulerat 

löpande verksamhet) är att det förväntade pengaflödet ligger över det faktiska, vilket 

inte är förvånande då det även är ett genomgående mönster för varje företag var för sig. 

Man kan även se att de vid år 2-3 låg mer över värdet för det faktiska pengaflödet vilket 

kan ha samband med att det då var högkonjunktur och att företagen då blev mer själv-

säkra och vågade höja sin värdering. Då företagens egna förväntade pengaflöde har 

samband med aktiemarknaden och värdet på företagets aktier så är det egna förväntade 

pengaflödet viktigt för företagen och utifrån dessa diagram kan man även gissa sig till 

hur en motsvarande modell för aktiernas värde borde se ut.   

 

Mellan år 2-4 samt år 7-8 är skillnaden mellan förväntat pengaflöde och faktiskt penga-

flöde som störst. Det är viktigt att när man kollar på detta diagram ska man tänka på att 

de större företagens värden påverkar diagrammets utseende mer än de mindre företagen.  
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Den ackumulerade kvoten redovisat resultat/löpande verksamhet visar att det för den 

totala marknaden var en topp/hög konjunktur år 2 medan det var en dipp/låg konjunktur 

år 5. Kvotvärdet har efter år 5 legat kvar på ungefär samma värde och här ser man tyd-

ligt hur konjunktursförändringar påverkar företagen i deras värdering. Ser man till dia-

grammet för ackumulerat resultat och ackumulerad löpande verksamhet så ser man att 

företagen trots låg konjunktur och lägre kvotvärden har ett positivt kassaflöde.  
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5. Analys  

 

Syftet med detta kapitel är att analysera och binda samman vårt empiriska material med 

den teoretiska referensramen. I analysen utgår vi från studiens syfte och problemformu-

lering samt de teman vi diskuterat kring i vår empiri. 

 

Vi kan i vår studie se att de flesta företagen väljer att följa samma mönster i sin värde-

ring av förvaltningsfastigheterna till verkligt värde och att de använt sig av kassaflöde-

smetoden. Kassaflödesmetoden kallas även ibland nuvärdesmetoden, diskonteringsmet-

oden och kapitalvärdesmetoden. Kassaflödesmetoden innebär att man antingen beräknar 

en investerings nuvärde för att jämföra denna med investeringskostnaden eller att man 

beräknar nettonuvärdet direkt.   

Detta fenomen kallar man isoformism och innebär precis som man ser i vår studie att 

organisationer har en tendens att följa samma mönster. DiMaggio & Powell (1983) an-

vänder sig av detta uttryck när de söker svar på hur homogenitet uppstår. Homogenitet 

innebär att organisationer i samma bransch samarbetar mer än de konkurrerar och man 

kan koppla detta till att de tillsammans diskuterar hur de ska värdera sina fastigheter. 

Det man kan se av detta i vår undersökning är att de olika företagen följer varandra i sin 

värdering och man kan då misstänka att det beror på rädsla för att sticka ut.  

 

Införandet av IAS 40 och möjligheten att välja värdering till verkligt värde uppfattades 

dock av de flesta som ett krav och inte en valmöjlighet vilket gjorde att de flesta företag 

gick från att använda sig av anskaffningsvärdemetoden till verkligtvärdesmetoden. Fö-

retagen uppmuntras även enligt IAS 40 att redovisa sina fastigheter till verkligt värde. 

Nackdelen med verkligt värde är att värderingen endast gäller för den dagen värdering-

en sker, Bengtsson (2006). Det innebär att företagen tvingas att göra bedömningar och 

antaganden om framtiden, vilket skapar utrymme för att påverka de finansiella rappor-

terna i en viss riktning. De flesta undersökta företagen har i sina årsredovisningar gjort 

bedömningar och antaganden om framtiden enligt vad som sägs i IAS 40. 

 

Som man kan se i de diagrammen vi tagit fram i vår empiri så skiljer det ofta en del 

mellan det förväntade pengaflödet och det faktiska pengaflödet. Allra vanligast är att det 

förväntade pengaflödet ligger över det faktiska, detta kan beror på att deras värdering av 

fastigheterna hänger samman med deras plats på aktiemarknaden. Enligt IASB är syftet 
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med införandet av det verkliga värdet i redovisning att skapa en mer rättvisande bild och 

för att öka jämförbarheten. Det är dock olika hur mycket man vågar värdera upp sina 

fastigheter och hur mycket man påverkas av hög respektive lågkonjunktur.  Detta är 

viktigt att ta hänsyn till när man jämför olika företag. Redovisningen till verkligt värde 

ger mer rättvisande och relevant information än vid redovisning till anskaffningsvärde, 

Barlev & Haddad (2003). Redovisning till verkligt värde kan ses som en prognos över 

det framtida kassaflödet. Diagrammen visar att det förväntade kassaflödet förr eller se-

nare kommer att motsvara samma belopp i pengar, Bengtsson (2010).   

 

Enligt Quagli & Avallone (2010) föredras redovisningen till verkligt värde av analytiker 

och investerare för att informationsasymmetrin mellan företaget och marknaden mins-

kas och där av minskas agentkostnader. Vidare menar Quagli & Avallone (2010)  att de 

olika redovisningsmetoderna medför olika effekter på resultat- och balansräkning. Det 

innebär att vid vissa tillfällen kan värdeförändringarna på förvaltningsfastigheter och på 

räntederivatan vara större än vad verksamheten genererar under en period, vilket kan 

leda till att företaget visar ett positivt resultat trots att verksamhetens resultat i verklig-

heten är negativt och tvärtom. Konsekvenserna blir vid sådant tillfälle att resultatet blir 

endast en avspegling av hur värdeförändringarna utvecklas, en sådan situation leder till 

att resultaträkningen förlorar sin betydelse. 

 

Hur detta visar sig i praktiken ser vi på de tabeller som vi gjort för Wallenstam respek-

tive Castellum där vi räknat fram ett ungefärligt resultat enligt det gamla regelverket 

och jämfört detta med resultatet för det nya regelverket. Man kan där se att det är stora 

förändringar i resultatet mellan de båda metoderna. Överlag kan man se att företagen 

har fått högre resultat vid värdering till verkligt värde med undantag för 2008-2009 då 

vi hade lågkonjunktur. Här kan man då se att värdering till anskaffningsvärde klarar 

lågkonjunkturen bättre. För att få fram ett ungefärligt resultat för det gamla regelverket 

har vi räknat bort ”värdeförändring av förvaltningsfastigheter” från det faktiska resulta-

tet i det nya regelverket. Detta då förvaltningsfastigheternas värde inte påverkar resultat-

räkningen vid användandet av anskaffningsmetoden.  

 

 Några av förvaltningsföretagen har valt att inte nämna mycket om sina antaganden eller 

i princip inte nämna någonting alls. Det blir då svårt för undersökaren att kunna jämföra 

de olika företagens värderingsmodeller och kunna dra slutsatser om dessa. IASB menar 

att många företag har den kompetens och de resurser som krävs för att göra en tillförlit-
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lig värdering av sina fastighetsbestånd. De hoppas att den externa värderingen ska se till 

att objektiviteten ökar. 

 

De flesta företagen vi har analyserat har valt att värdera sitt fastighetsbestånd 2-4 gånger 

per år. Företagen kombinerar då båda internt- och extern värderingen under året. Vi 

ställer oss frågan om en sådan värdering innebär stora förändringar i börsvärdet? Enligt 

Diös fastigheters årsredovisning (2012) innebär en sådan värdering en uppgång i börs-

värdet med 1,53%. Vi har nämnt tidigare att en sådan uppgång inte alltid behöver ge ett 

positiv resultat. Det man kan säga om en sådan uppgång är att differensen mellan den 

interna och externa värderingen inte är stor. Det största problemet vid värderingen är 

den osäkerhet som finns mellan olika värderares bedömningar, Sayther (2004). 

 

Företagen menar att deras värderingar blir mer trovärdiga då de görs av oberoende vär-

deringsinstitut. Man kan undra varför fastighetsföretagen inte nöjer sig med att extern 

värdering av samtliga fastigheter en gång per år, för att då verifiera de interna värde-

ringarna som skulle ske löpande under året. Många företag, om inte alla, har i syfte att 

vinstmaximera vilket innebär att en intern värdering inte kan vara helt objektiv.  

 

Bengtsson (2006) menar att innan IFRS infördes var differensen större mellan bokfört 

värde och bolagens börsvärde. Vi kan även läsa i Bengtssons studie (2005) som visar på 

att kvotvärdet mellan börsvärdet och marknadsvärdet har minskat sedan införandet av 

IFRS. Det innebär att företagens beräkning av verkligt värde stämmer bättre överens 

med den faktiska marknaden.  

 

Som vi har nämnt tidigare, väljer de flesta företagen vi har analyserat i empirin att an-

vända sig av kassaflödesmetoden. En av de tio undersökta företagen har valt en kombi-

nation av direktavkastningsmetoden och ortsprismetoden. Bengtsson (2006) menar att 

fastighetsbolagen bör använda sig av ortsprismetoden då han anser att faktiska försälj-

ningar av liknande objekt på en tillgänglig marknad ger det enda verkliga värdet. Anta-

ganden görs gällande de poster som påverkar redovisade tillgångs- och skuldposter samt 

intäkt - och kostnadsposter. Men företagen har olika inflationsantaganden och ränte-

täckningsgrad, dessa poster påverkar dock inte resultatet men det tyder på att företagen 

har olika syn på hur de tror att deras fastighetsvärden kommer förändras i framtiden.  
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6. Slutsats 

 

Det avslutande kapitlet har i syfte att redovisa de slutsatser vi har kommit fram till ge-

nom vår analys och att studiens syfte uppnås. Kapitlet avslutas med förslag på fortsatt 

forskning inom ämnet. 

 

6.1 Slutsats och diskussion 

 

Efter att vi har granskat fastighetsföretagens årsredovisningar kan vi konstatera att 

många av de granskade förvaltningsföretagen gör i stort sett samma antaganden. Genom 

att studera värdeförändringen för de undersökta företagen visade resultatet att samtliga 

företag väljer att värdera sina förvaltningsfastigheter högre än det faktiska pengaflödet. 

Detta går i linje med Nordlunds (2008) studie, som visade att företagen värderade sina 

fastigheter till cirka 7-11% högre. Vi har även sett att samtliga företag väljer att använda 

samma redovisningsmetod. Vi misstänker att samtliga företag har någon variant av 

samarbete, eller så försöker de likna varandra medvetet eller omedvetet. Studien går i 

linje med Eriksson-Zetterquist (2009), Greenwood & Hinings (1996) som har kommit 

fram till att institutionell teori innebär att förklara hur organisationer imiterar varandra 

och att de samarbetar istället för att konkurera. Detta går även i linje med DiMaggio & 

Powell (1983) som har skrivit att Hawley(1968), menar att organisationer i samma 

bransch omedvetet följer varandra. Det kallar han för isoformism. DiMaggio & Powell 

(1983) har konstaterat att organisationer liknar varandra även medvetet. 

 

Utifrån det årliga redovisade resultatet och resultat från den löpande verksamheten som 

vi har sammanställt för samtliga företag, ser vi att den genomgående trenden är att det 

förväntade pengaflödet ligger över det faktiska. Detta kan vara ett sätt att öka värdet på 

sina aktier. Detta går i linje med Nordlund (2008) som menar att en orsak är att intresset 

för försäljning uppstår endast vid höga bud. Vi kan även i det så kallade ”kvotdiagram-

met”, som visar den ackumulerade kvoten mellan redovisat resultat och den löpande 

verksamheten, få en bild av hur hög- respektive lågkonjunktur påverkar företagen i de-

ras värdering av fastigheterna. En bidragande faktor till att företagen väljer att höja vär-

deringen på sina fastigheter är högre hyror. Om de höjer hyrorna på sina förvaltnings-

fastigheter så höjer de även värderingen. Dessa tendenser har vi även sett i diagrammen 

för de olika företagen även om skillnaderna då kunde variera kraftigt från företag till 

företag. Vår studie visar att företagen väljer att värdera sina förvaltningsfastigheter lägre 
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vid lågkonjunktur. Alltså att det förväntade pengaflödet är lägre än det faktiska penga-

flödet.  

 

Vår studie visar även att det finns vissa skillnader i hur de undersökta företagen väljer 

att värdera sina fastigheter. Det är olika hur mycket de vågar värdera upp sina fastighet-

er och hur mycket de påverkas i sin värdering av hög- och lågkonjunktur. Rent teore-

tiskt kan man säga att det är lättare att jämföra samtliga företag när de följer vad som 

skrivs i IAS 40. Det är dock viktigt att tänka på att de undersökta företagen värderar 

sina fastigheter på olika sätt och att värderingssättet även skiljer mellan hög och lågkon-

junktur, därför är det svårt att göra en rättvisande jämförelse. Här anser vi att det finns 

förbättringsmöjligheter för företagen i sitt sätt att värdera sina förvaltningsfastigheter för 

att de inte ska tappa för mycket trovärdighet och vara mer jämförbara. Tidskriften 

Precht (2007) har skrivit att Professor Jan-Erik Gröjer har studerat just konjunktur-

svängningarnas påverkan vid värderingen av förvaltningsfastigheter, vi har i vår studie 

kommit fram till som resultat som Gröjer. Precht (2007) skriver vidare att Gröjer menar 

att tillämpningen av verkligt värde bör ske på precis samma sätt under lågkonjunktur 

som i högkonjunktur.  

 

Dessa svårigheter i värderingen av fastigheterna kan vi även se i våra diagram då man 

tydligt kan se att det förväntade pengaflödet oftast skiljer sig en del från det faktiska 

pengaflödet. Vanligast är, som vi nämnde tidigare, att deras förväntade pengaflöde lig-

ger över det faktiska och man kan även se en viss tendens till att skillnaderna mellan de 

båda variablerna blir större och större fram till dess att det blir lågkonjunktur. Då är det 

många av företagen som blir lite osäkra och väljer att värdera ner sina fastigheter. Detta 

märks tydligast under ekonomikrisen år 2008-2009 i våra diagram i empirin. Hur myck-

et de olika bolagen låter sig påverkas beror på deras egna självförtroende och vilken typ 

av fastigheter de har.  

 

Det vi har kommit fram till i vår studie är att både verkligt värde metoden och anskaff-

nings värde metoden har för- och nackdelar. Detta går i linje med Collins et al (2012) 

som menar att båda metoderna innehåller såväl fördelar som nackdelar. Vår studie visar 

att samtliga företag värderar sina fastigheter till verkligt värde i enlighet med IAS 40. 

Dock råder det tveksamhet hos författarna om de undersökta företagen följer IAS 40 på 

det sätt som föreskrivs. Detta går i linje med Nordlund (2008) och Bengtsson (2006) 

som menar att det förefaller tveksamt att förvaltningsfastigheter följer IAS 40 på det sätt 
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som föreskrivs.  Värderingsmetoden anser vi vara mer relevant eftersom den reflekterar 

det ekonomiska värdet på tillgångarna. Metoden innebär att de finansiella rapporterna 

ger en mer rättvisande bild, vilket kommer i uttryck i resultaträkningen där företagets 

ekonomiska värdeskapande visas, och i balansräkningen där tillgångarnas marknads-

värde reflekteras, vilket är i enlighet med IASBs föreställningsram. Vår studie går i linje 

med Bengtssons (2006) studie, där han konstaterat att redovisningen av verkligt värde 

blir mer aktieorienterad eftersom kassaflöden hamnar i fokus samt att den speglar före-

tagets värde på ett bättre och mer rättvisande sätt. Detta får även stöd av de studier som 

George Pettersson gjort och skrivit om i tidskriften Balans, Precht (2007).  

 

Vår studie visar att samtliga företag väljer att placera värdeförändringen på olika ställen 

i resultaträkningen, trots att de använder sig av verkligt värde metoden. Vissa har valt 

att placera de i rörelseresultat, medan andra har valt att placera de på annat ställe i resul-

taträkningen. Vilket innebär att jämförbarheten mellan olika verksamheter kan bli li-

dande. Vi har även sett att samtliga företag gör olika bedömningar och antaganden om 

framtiden. Metoden speglar på så sätt inte verkligheten, vilket leder till ett mer osäkert 

beslutsunderlag för investeraren. Vi anser att detta skadar resultaträknings tillförlitlig-

het, vilket gör att den förlorar sin betydelse. Detta går i linje med Persson & Nordlund 

(2003) som menar att värdeförändringarna leder till att resultatet påverkas varje år. Stu-

dien går i linje med Sayther (2004) som har konstaterat att den redovisade resultatet blir 

missvisande. Verkligt värde metoden har som sagt vissa brister eftersom den bygger på 

gissningar och antaganden om framtiden. Detta kan vi även läsa i Nordlund (2010) och 

Nellessen et al (2010) studier som konstaterar att metoden är bristande.  

 

Eftersom företagen väljer att redovisa sina värdeförändringar på olika sätt blir det svå-

rare för intressenter att förstå och jämföra resultaträkningen mellan olika företag. Vi kan 

dock konstatera att resultatet påverkas oavsett vart i resultaträkningen de redovisar vär-

deförändringarna vid värdering till verkligt värde, till skillnad från värdering till an-

skaffningsvärde som inte påverkar resultatet. Detta går i linje med Persson & Nordlund 

(2003) som har konstaterat att resultaträkningen ändras varje år. Vi kan alltså inte jäm-

föra de olika företagen på ett rättvisande sätt på grund av att de har placerat sina värde-

förändringar på olika ställen i resultaträkningen. Vi anser att nya och tydliga rekom-

mendationer bör utformas. 

 



 

 
73 

 

I den kvalitativa undersökningen har hög validitet uppnåtts genom att undersöka om de 

svenska börsnoterade fastighetsbolagen utformats utifrån de rekommendationer som 

finns inom området och som utgör en del av referensramen. 

         

Vi anser att resultaträkningen har minskat i betydelse sedan införandet av IFRS, det på 

grund av att IAS 40 "förvaltningsfastigheter" inte detaljerat specificerar hur ofta värde-

ringen av fastigheter skall utföras samt var i resultaträkningen värdeförändringarna skall 

placeras. 

 

6.2 Förslag till vidare forskning 

 

 Om ett företag skulle välja att placera de värdeförändringar som sker i samband med 

värdering till verkligt värde mot en egen post mot det egna kapitalet, för att på så vis 

komma till bukt med de problem som fluktuationer i resultatet medför. En sådan studie 

tycker vi intressant att se hur en sådan förändring skulle påverka företagets resultat. Le-

der det till att man som intressent kan jämföra de olika företagen bättre med varandra?  

Vidare tycket vi att en annan intressant studie skulle vara att undersöka hur väl fastig-

hetsföretagen följer de upplysningar som kan utläsas i IAS 1 "utformning av finansiella 

rapporter". 
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Bilagor 

 

Bilaga 1, Wihlborgs Fastigheter AB 

 

Analysperiod  Ack red Ack Redovisat Löpande Kvot 

  resultat löpande v Resultat verksamhet   

2005 470 414 470 414 1,14 

2006 1320 813 850 399 1,62 

2007 2434 1291 1114 478 1,89 

2008 2385 1823 -49 532 1,31 

2009 2872 2386 487 563 1,20 

2010 3794 3019 922 633 1,26 

2011 4459 3664 665 645 1,22 

2012 5282 4403 823 739 1,20 

            

 
 
 
 

Bilaga 2, Diös Fastigheter AB 

 

Analysperiod  Ack red Ack Redovisat Löpande Kvot 

  resultat löpande v Resultat verksamhet   

2005 219 -537 218,6 -537 -0,41 

2006 452 -430 233 107,1 -1,05 

2007 591 -273 139 156,8 -2,16 

2008 453 247 -138 520,1 1,83 

2009 559 1117 106 870,44 0,50 

2010 793 1503 234 385,2 0,53 

2011 970 1676 177 173,3 0,58 

2012 1402 1989 432 313,4 0,70 

            

 

 

Bilaga 3, Home Properties AB 

 

Analysperiod  Ack red Ack Redovisat Löpande Kvot 

  resultat löpande v Resultat verksamhet   

2005 1156 -134 1155,7 -134,4 -8,60 

2006 1469 -4 313,2 130 -333,84 

2007 2104 329 635,4 332,9 6,41 

2008 2221 435 117 106,1 5,11 

2009 2260 643 38,5 208,6 3,51 

2010 2328 714 68,6 70,5 3,26 

2011 2518 745 189,1 31,2 3,38 

2012 2258 563 -259,8 -181,6 4,01 
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Bilaga 4, HEBA Fastighets AB 

 

Analysperiod  Ack red Ack Redovisat Löpande Kvot 

  resultat löpande v Resultat verksamhet   

2005 211 36 211,4 35,6 5,94 

2006 567 92 355,2 56,1 6,18 

2007 825 179 258,1 86,9 4,62 

2008 800 227 -25 48,2 3,53 

2009 948 291 148 64,1 3,26 

2010 1188 383 240 92,4 3,10 

2011 1399 478 211 94,5 2,93 

2012 1726 578 327 100,3 2,99 

            

 

 

Bilaga 5, Kungsleden 

  

Analysperiod  Ack red Ack Redovisat Löpande Kvot 

  Resultat löpande v resultat verksamhet   

2005 3665 1201 3665,1 1200,7 3,05 

2006 7239 3767 3573,8 2565,9 1,92 

2007 9638 5828 2399,5 2061,4 1,65 

2008 8677 6665 -961,5 836,5 1,30 

2009 8926 6108 249,5 -556,8 1,46 

2010 9767 6386 841 278,2 1,53 

2011 10406 4967 638,4 -1419,1 2,10 

2012 10758 5526 351,9 559 1,95 

            

 

 

Bilaga 6, Fastpartner AB 

 

Analysperiod  Ack red Ack Redovisat Löpande Kvot 

  Resultat löpande v resultat verksamhet   

2005 321 218 321,4 218 1,47 

2006 636 338 315 120 1,88 

2007 1000 516 363,8 177,8 1,94 

2008 923 658 -77,1 142,4 1,40 

2009 958 934 34,6 275,5 1,03 

2010 1466 1162 508,3 228,7 1,26 

2011 1691 1387 224,7 224,2 1,22 

2012 2009 1601 318,3 214,5 1,25 
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Bilaga 7, JM AB 

 

Analysperiod  Ack red Ack Redovisat Löpande Kvot 

  Resultat löpande v resultat verksamhet   

2005 976 3368 976 3368 0,29 

2006 2544 4032 1568 664 0,63 

2007 4209 5858 1665 1826 0,72 

2008 5027 5959 818 101 0,84 

2009 5406 7083 379 1124 0,76 

2010 6000 7125 594 42 0,84 

2011 7042 7858 1042 733 0,90 

2012 8003 8837 961 979 0,91 

            

 

 

Bilaga 8, Huvudstaden  

 

Analysperiod  Ack red Ack Redovisat Löpande Kvot 

  resultat löpande v resultat verksamhet   

2005 1334 579 1333,9 579,1 2,30 

2006 4757 1187 3423,2 608 4,01 

2007 7158 1306 2400,9 119,3 5,48 

2008 6709 2003 -449,2 696,3 3,35 

2009 6351 2667 -357,5 664,5 2,38 

2010 8085 3359 1733,3 691,4 2,41 

2011 9520 3917 1435,3 558,8 2,43 

2012 11459 4436 1939,4 518,2 2,58 

            

 
 
 
 

Bilaga 9, Castellum AB 

 

Analysperiod  Ack red Ack Redovisat Löpande Kvot 

  resultat löpande v Resultat verksamhet   

2005 1294 770 1294 770 1,68 

2006 2968 1598 1674 828 1,86 

2007 4455 2704 1487 1106 1,65 

2008 4392 3782 -63 1078 1,16 

2009 4552 4772 160 990 0,95 

2010 6516 5985 1964 1213 1,09 

2011 7227 7292 711 1307 0,99 

2012 8700 8542 1473 1250 1,02 
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Bilaga 10, Wallenstam  

 

Analysperiod  Ack red Ack Redovisat Löpande Kvot 

  resultat löpande v resultat verksamhet   

2005 1635 92 1635 92 17,77 

2006 3642 386 2007 294 9,44 

2007 4650 538 1008 152 8,64 

2008 5018 743 368 205 6,75 

2009 5507 1244 489 501 4,43 

2010 7079 1649 1572 405 4,29 

2011 7815 1961 736 312 3,99 

2012 9742 2237 1927 276 4,35 

            

 
 

 


