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Abstract 
  
Background and research issue: Listed companies within the European Union (EU) are 
since 2005 required incorporating IFRS regulations in their accounting. This means listed real 
estate companies in Sweden and the United Kingdom may appraise their investment 
properties using the fair value method, in accordance to IAS 40 and IFRS 13. The 
International Accounting Standards Board (IASB) is convinced that the fair value method 
improves accounting quality and therefore encourages the harmonization between countries. 
All parties are not equally positive and state that the method is too subjective, which makes it 
difficult to harmonize the accounting in practice.  
  
Purpose: This thesis aims to examine the harmonization between Swedish and British 
accounting. The purpose is achieved by comparing real estate companies in each country and 
analysing their investment property valuations during 2005-2015. The harmonization is 
estimated using the degree of relevance and conservatism in these valuations. Furthermore 
this thesis intends to examine underlying explanations to the extent of relevance and 
conservatism in investment property valuations. 
  
Methodology: A quantitative study has been carried out using descriptive statistics to 
compare Swedish and British real estate companies. The selection of companies for this report 
consists of 25 listed real estate companies (12 in Sweden and 13 in the United Kingdom). The 
empirical material is retrieved from these companies’ financial reports during 2005-2015. 
This resulted in a total of 275 audited annual reports. 
 
Conclusions: The findings of this thesis indicate that there are several differences in Swedish 
and British investment property valuations. One difference between each country’s real estate 
companies is the grade of conservatism in their valuations. Swedish real estate companies 
tend to underestimate their investment properties in a greater extent, which indicate that 
conservatism still influence the accounting in Sweden. This thesis also finds clear disparity 
between Swedish and British real estate companies in terms of average leverage, return on 
assets and liquidity. These differences could be motives for real estate companies to evaluate 
their investment properties in a desirable way. The results above can thus establish that there 
are no direct tendencies of an improved harmonization between Swedish and British 
accounting during 2005-2015 regarding investment property valuations. 
 
Keywords: Fair value, harmonization, accounting quality, value relevance, conservatism, 
investment property, IAS 40 and IFRS 13. 
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1. Inledning 
  
Det här kapitlet syftar till att introducera studien. Först presenteras en bakgrund till ämnet 
och sedan följer en diskussion kring den problematik som undersökningen berör. Därefter 
mynnar inledningskapitlet ut i studiens syfte samt frågeställningar.  
 

1.1 Bakgrund 
 
Ekonomin har på senare tid blivit allt mer global, vilket i sin tur medfört att utländska 
direktinvesteringar intensifierats mellan länder. Företags finansiella rapporter har därmed fått 
en viktigare roll för investerare och andra intressenter. I takt med de växande 
direktinvesteringarna har aktiemarknaderna runt om i världen blivit mer globaliserade. Det 
förklaras med att det idag går att investera i företag som är börsnoterade i olika länder, vilket 
möjliggörs av den ökade teknologiska utvecklingen samt fria rörligheten mellan länder 
(Nobes & Parker, 2016). Till följd av globaliseringen har krav på ökad jämförbarhet mellan 
de finansiella rapporterna ställts från redovisningens användare.    
  
Den finansiella redovisningen är under ständig utveckling och det har skett stora förändringar 
de senaste decennierna. Länder förhåller sig till nationell redovisningspraxis vilket medför att 
utformningen av de finansiella rapporterna världen över varierar (Nobes, 2006). Intentionen 
är dock att den finansiella informationen ska vara jämförbar mellan både länder och företag. 
Därför har det länge funnits en ambition att eliminera de nationella traditionerna inom 
redovisningen. Den här processen benämns som harmonisering och är eftertraktad av 
investerare och andra intressenter som nyttjar företags finansiella rapportering (Nobes & 
Parker, 2016). Harmoniseringsprocessen leds till stor del av IASB (International Accounting 
Standards Board), vilket är en normgivande och oberoende organisation vars målsättning är 
att reducera skillnader i redovisningspraxis. 
  
IASB har arbetat fram en samling standarder för att ge anvisningar om hur företag ska agera i 
olika redovisningssituationer. Innan år 2001 benämndes de som International Accounting 
Standards (IAS), men betecknas numera som International Financial Reporting Standards 
(IFRS). Genom att följa dessa standarder är IASBs förhoppning att företagen ska uppnå en 
hög redovisningskvalitet, vilket främjar harmoniseringen (Zeff, 2012). IASB lyfter även fram 
ett antal kvalitativa egenskaper som bidrar till hög kvalitet inom redovisningen. De fyra 
grundläggande egenskaperna är relevans, tillförlitlighet, begriplighet samt jämförbarhet, alltså 
ska företagen sträva efter att åstadkomma en hög grad av dessa attribut. För att redovisningen 
ska uppnå den eftertraktade kvaliteten internationellt är det fördelaktigt om företag i olika 
länder följer samma regelverk. Mot bakgrund av det blev samtliga börsnoterade företag inom 
EU (Europeiska Unionen) år 2005 skyldiga att applicera IASBs standarder (Soderstrom & 
Sun, 2007).  
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Trots dessa standarder råder fortfarande olika svårigheter inom redovisningen. En omfattande 
problematik berör värdering av tillgångar, vilket kommer beaktas i den här studien. Beroende 
på vilken värderingsmetod som appliceras av företaget kan en och samma tillgång värderas 
till väsentligt skilda belopp. En värderingsmetod som har fått allt mer utrymme inom 
redovisningen är värdering till verkligt värde. Grundtanken med metoden är att bokföra 
tillgången till det pris som skulle utbytas i en ordnad transaktion mellan två aktörer på en 
öppen och aktiv marknad (IAS 40, §5). Avsikten är således att bättre avspegla tillgångens 
rådande marknadsvärde. 
  
Den här värderingsproblematiken är särskilt påtaglig för fastighetsbolag som äger tillgångar i 
form av förvaltningsfastigheter. Det beror på att fastighetsbolagen vanligtvis bara säljer och 
förvärvar ett fåtal förvaltningsfastigheter per år, därmed kan det vara svårt att identifiera 
liknande transaktioner på marknaden. IASB har därför utfärdat en standard som syftar till att 
ge anvisningar vid värderingar av förvaltningsfastigheter. Standarden benämns som IAS 40 
och tillåter företag att värdera förvaltningsfastigheter till verkligt värde istället för 
anskaffningsvärde, något som tidigare var det primära alternativet (IAS 40, §30). Enligt 
Marton (2013) har dock IAS 40 fått utstå kritik för att inneha ett vagt regelverk eftersom 
fastighetsbolagen gavs utrymme till subjektivitet vid värdering av förvaltningsfastigheterna. 
  
Den kritik som framfördes mot IAS 40 resulterade i att IASB år 2013 introducerade en ny 
standard med benämningen IFRS 13. Standarden har en mer precis definition av hur verkligt 
värde ska beräknas och den innebär även ökade upplysningskrav för företagen. Syftet med 
IFRS 13 är således att höja redovisningskvaliteten i de företag som tillämpar verkligt värde 
(IFRS 13, §72). Bland annat infördes tre olika nivåer som ska hjälpa till vid värdering av 
tillgångar. Där nivå 1 är noterade priser på aktiva marknader för identiska tillgångar och är 
den mest tillförlitliga uppgiften om verkligt värde (IFRS 13, §76). Nivå 2 omfattar noterade 
priser för liknande tillgångar, men där det krävs en viss justering för att få fram verkligt värde 
(IFRS 13, §82). Om det däremot krävs en justering som påverkar hela värderingen ges 
upplysning kring detta i nivå 3. Det handlar således om situationer där det inte finns några 
observerbara data för tillgången (IFRS 13, §86). I dessa fall får fastighetsbolagen göra en 
värdering baserad på antaganden och bedömningar vilket således är den mest osäkra nivån i 
värderingshierarkin. Fastighetsbolagen ska alltså upplysa intressenterna om vilken nivå de har 
baserat sina värderingar på.  
  
Värdering till verkligt värde kan alltså ses som ett hjälpmedel för att höja kvaliteten i de 
finansiella rapporterna och således även harmonisera redovisningen. Standarderna IAS 40 och 
IFRS 13 fungerar som IASBs verktyg när det gäller att förbättra värderingen av 
förvaltningsfastigheter. Då återstår frågan i vilken utsträckning värdering till verkligt värde 
bidrar till en harmoniserad redovisning i praktiken.  
  
	    



	  
	  

3	  

1.2 Problem 
	  
Verkligt värde har förekommit inom redovisningen under en längre period och har med åren 
utvecklats, moderniserats och debatterats (Marra, 2016). Debatten grundar sig i att forskare 
har olika uppfattningar om hur verkligt värde fungerar i praktiken. Eftersom börsnoterade 
fastighetsbolag inom EU numera måste följa IASBs standarder har värderingar till verkligt 
värde blivit allt vanligare. Metodens utbredning inom redovisningen har i sin tur medfört att 
debatten kring verkligt värde intensifierats. Vad är det då som gör den här metoden 
omdebatterad och vilka argument framförs från respektive sida? 
  
De som förespråkar verkligt värde menar att anskaffningsvärdemetoden förlorar relevans över 
tid och det är särskilt märkbart inom fastighetsbranschen. Eftersom fastigheter tenderar att 
öka i värde anses anskaffningsvärde som missvisande då delar av värdet skrivs av varje år 
(Penman, 2007). Med andra ord uppstår en stor avvikelse när fastighetsvärdet ökar, samtidigt 
som värdet skrivs ner i balansräkningen. Det innebär alltså att företagen får betydande 
realiserade vinster när fastigheten avyttras. Vidare menar Laux & Leuz (2009) att årliga 
omvärderingar av förvaltningsfastigheter till verkligt värde uppmärksammar ekonomiska 
förluster på ett tidigare stadium. Det innefattar även att potentiella framtida risker beaktas 
tidigare jämfört med värdering till anskaffningsvärde. Därigenom blir det möjligt för 
fastighetsbolag att observera om fastigheten har minskat respektive ökat i värde, vilket i sin 
tur medför att företagens transparens och jämförbarhet ökar (Laux & Leuz, 2009). 
  
Samtidigt menar motståndare till verkligt värde att det finns en problematik med värdering av 
tillgångar när det saknas en aktiv marknad. Som nämnts ovan är det vanligt förekommande 
inom just fastighetsbranschen där försäljningar sker relativt sällan. Under sådana förhållanden 
tvingas fastighetsbolagen beräkna värdet genom modeller som är framtagna av personer inom 
eller utom företaget. Nackdelen blir då att dessa personer måste uppskatta framtida 
kassaflöden och diskonteringsräntor. Risken ökar därmed för att värderingarna blir subjektiva, 
vilket kan orsaka osäkerhet i bedömningarna (Nellessen & Zuelch, 2011). Problemet med 
subjektiva värderingar bekräftas även av Benston (2008) som menar att opportunistiska 
företagsledare enkelt kan manipulera värderingarna när inte en aktiv marknad råder. Det här 
skapar i sin tur ett problem för exempelvis investerare då de inte ser fastighetsbolagens 
värderingar som tillförlitliga. 
  
Debatten handlar alltså i stora drag om huruvida företagens finansiella rapporter ska 
eftersträva en hög grad av relevans eller tillförlitlighet. Värdering till verkligt värde betraktas 
vanligen som mer relevant eftersom metoden bättre återspeglar det rådande marknadsläget. 
Motståndare till verkligt värde anser istället att metoden är mindre tillförlitlig då företag har 
mer utrymme för subjektivitet i värderingen (Dietrich, Harris & Muller, 2000). 
  
Ovan har argument för och emot respektive värderingsmetod presenterats. För att undersöka 
hur verkligt värde fungerar i praktiken har en studie som mäter fastighetsvärderingar 
genomförts. Studien utfördes på fastighetsbolag i Storbritannien mellan åren 1988 och 1996. 
Resultaten visade att fastighetsbolagens avvikelser mellan bokfört värde och realt 
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försäljningspris i genomsnitt var 6 % enligt verkligt värde (Dietrich, Harris & Muller, 2000). 
Eftersom den här studien genomfördes för relativt länge sedan finns det anledning att göra en 
mer uppdaterad undersökning på verkligt värde. Metoden har utvecklats mycket sedan dess 
och därför är det intressant att se i vilken utsträckning verkligt värde återger ett korrekt 
marknadsvärde nuförtiden. Som tidigare nämnts avviker redovisningen internationellt och 
därmed är det möjligt att värderingar av förvaltningsfastigheter görs på annorlunda sätt i olika 
länder. Den här studien kommer därför beakta börsnoterade fastighetsbolag i Sverige och 
Storbritannien. På så vis undersöks huruvida värderingarna avviker på liknande sätt eller om 
det finns tydliga skillnader mellan länderna.  
  
Som tidigare nämnts följer de börsnoterade fastighetsbolagen i både Sverige och 
Storbritannien numera IASBs regelverk. Därmed bör förvaltningsfastigheterna värderas på ett 
liknande sätt. Tidigare forskning visar dock att nationella redovisningstraditioner fortsatt 
existerar, vilket påverkar upprättandet av de finansiella rapporterna (Nobes & Parker, 2016). 
Det kan bland annat förklaras med att redovisningen vanligtvis delas in i två olika synsätt; 
kontinental och anglosaxisk. En central skillnad mellan dem är synen på försiktighet i 
redovisningen. Historiskt sett är den kontinentala traditionen i större utsträckning präglad av 
försiktighet vid värdering av tillgångar. Med andra ord är det vanligare att tillgångarna 
undervärderas och företagen bildar reserver för att underlätta vid eventuella minusresultat i 
framtiden (Hellman, 2008). Därmed blir en jämförelse mellan just dessa traditioner intressant. 
I den här undersökningen beaktas Sverige som representerar det kontinentala och 
Storbritannien som härstammar från det anglosaxiska synsättet. 
  
Syftet med redovisningen är som tidigare förklarats att öka kvaliteten i de finansiella 
rapporterna, vilket bland annat innebär förbättrad jämförbarhet mellan företag och länder. De 
tidigare nämnda synsätten kan utgöra ett problem vid framtagandet av nya 
standarder.  D’Arcy (2001) menar att IASB är starkt präglat av den anglosaxiska traditionen 
när de skapar redovisningsstandarder. Därmed kan det bli svårare för de kontinentala länderna 
att anpassa redovisningen efter IASBs regelverk (Hellman, 2008). Det berör alltså den 
svenska redovisningen där försiktighet traditionellt har varit en dominerande princip vid 
värdering av tillgångar. Med andra ord måste de börsnoterade företagen i Sverige numera 
undgå försiktighet i en helt ny utsträckning. Då väcks frågan om den svenska redovisningen 
har lyckats anpassa sig mot IASBs standarder eller om tidigare redovisningspraxis fortsatt har 
en inverkan. 
  
Det finns tidigare forskning som undersöker hur applicering och harmonisering av 
redovisningsstandarder har fungerat i olika kontexter. Haller & Wehrfritz (2013) gjorde en 
undersökning på börsnoterade företag i Tyskland och Storbritannien mellan åren 2005-2009. 
Där framgick det att nationella redovisningstraditioner fortsatt har en signifikant inverkan. 
Ball (2006), Nobes (2006) och Zeff (2007) finner liknande resultat och hävdar att 
redovisningstraditioner fortfarande överlever på grund av IASBs relativt öppna regelverk. Det 
innebär att praktiker i viss mån tillåts göra egna tolkningar eftersom standarderna är vagt 
formulerade. IASBs öppna regelverk bekräftas även av Wehrfritz & Haller (2014). De 
undersökte och jämförde hur tyska respektive brittiska redovisare löste identiska 
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redovisningsproblem. Studien fann signifikanta bevis på att tyska praktiker kom fram till en 
mer konservativ lösning i ett av tre problem. Gee, Haller & Nobes (2010) har istället 
undersökt harmonisering med avseende på skatt i Tyskland och Storbritannien. Tysk 
redovisning är starkt präglad av det kontinentala synsättet och där har skattens roll 
traditionellt haft en större inverkan än i den anglosaxiska skolan. Studien visade att skattens 
betydelse inom redovisningen har avtagit sedan införandet av IASBs standarder (Gee, Haller 
& Nobes, 2010). Det finns alltså både indikationer på att nationella redovisningstraditioner 
fortsatt existerar, men samtidigt exempel på harmoniseringsprocessens framsteg. 
  
Tidigare studier har till stor del fokuserat på hur Tyskland applicerat IASBs standarder. Det är 
möjligt att undersöka harmonisering av redovisningsstandarder på flera olika sätt, exempelvis 
genom skattens betydelse i redovisningen. Den här studien kommer istället fokusera på 
graden av relevans och försiktighet vid värdering av förvaltningsfastigheter. För att belysa 
relevansen i värderingen undersöks avvikelsen mellan bokfört värde och realt försäljningspris 
på förvaltningsfastigheter. Graden av försiktighet undersöks istället via andelen under-
/övervärderingar. Harmoniseringen förknippas vanligen med begreppet jämförbarhet, vilket 
innebär att användare av finansiella rapporter inte ska behöva ha nationell redovisningspraxis 
i åtanke vid granskning. Om graden av relevans och försiktighet i värderingarna är jämförbara 
tyder det på en harmoniserad redovisning. Eftersom studien görs över elva år möjliggörs en 
analys av harmoniseringens resultat under den tidshorisonten.  
  

1.3 Syfte 
	  
Studien ämnar undersöka harmoniseringen mellan svensk och brittisk redovisning. Syftet 
uppnås genom att jämföra värderingar av förvaltningsfastigheter mellan svenska och brittiska 
fastighetsbolag under åren 2005-2015. Harmoniseringens resultat bedöms utifrån graden av 
relevans och försiktighet i fastighetsvärderingarna. Vidare undersöks bakomliggande faktorer 
med avseende på relevans och försiktighet i svenska respektive brittiska fastighetsbolag.  
  

1.4 Frågeställning 
	  
Hur har svensk och brittisk redovisning harmoniserats med avseende på fastighetsvärderingar 
under åren 2005-2015? 
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2. Genomgång av tidigare forskning 
  
Det här kapitlet syftar till att presentera den tidigare forskning som är relevant för 
problemområdet. Först ges en bakgrund till harmoniseringsprocessen, vilket sedan leder in 
på verkligt värde-metodens roll i processen. Därefter förklaras begreppen relevans och 
försiktighet, vilka fungerar som den här studiens mätinstrument för harmonisering. Vidare 
presenteras även ett antal olika hinder som kan störa harmoniseringen mellan länder. 
Avslutningsvis introduceras tre förklaringsvariabler som kommer användas vid analys av 
studiens resultat.  
 

2.1 Harmoniseringsprocessen 
	  
Under en längre period har världsekonomin blivit allt mer integrerad. Det har i sin tur medfört 
en ökad ekonomisk aktivitet och nya krav på jämförbarhet i de finansiella rapporterna. 
Företag gör idag allt fler transaktioner och expanderar verksamheten till nya länder. Med 
företag och investerare från olika delar av världen ökar harmoniseringsbehovet i de finansiella 
rapporterna. Därför har det under en längre tid funnits en efterfrågan på harmoniserade 
redovisningsstandarder för användarna av de finansiella rapporterna (Nobes, 2013).  
  
Harmonisering av redovisningen kan liknas vid en dynamisk process där utvecklingen sker 
kontinuerligt och förändras i takt med omgivningen. En viktig aktör i 
harmoniseringsprocessen är det normgivande organet IASB, vars syfte är att förbättra 
redovisningskvaliteten och således främja harmoniseringen mellan länder. Som tidigare 
nämnts utfärdar de därför olika redovisningsstandarder och på senare tid har allt fler länder 
antagit standarderna, vilket innebär att harmoniseringen inom redovisningen har tilltagit.  
  
Harmoniseringen i praktiken brukar ske på två olika nivåer. Först och främst måste det ske ett 
gemensamt antagande av redovisningens regelverk. Det innebär att länder anpassar sina 
nationella redovisningsregler till ett internationellt accepterat regelverk, exempelvis 
IAS/IFRS. Därefter måste företagen som använder regelverket redovisa enligt de bestämda 
föreskrifterna (Artsberg, 2005). I den här studien undersöks börsnoterade fastighetsbolag i 
Sverige och Storbritannien som alltså båda följer IASBs regelverk. Mer specifikt anpassar de 
sig efter standarderna IAS 40 och IFRS 13 när de värderar sina förvaltningsfastigheter. Det 
här innebär med andra ord att harmoniseringens första nivå redan har uppnåtts.  
  
Lorentzon (2011) menar att den största utmaningen med harmoniseringen är att få företag att 
följa redovisningsstandarder i praktiken. Det är också den problematiken som kommer att 
undersökas i den här studien. Som redan nämnts är harmoniseringens första nivå verkställd, 
men hur utvecklar sig harmoniseringen mellan svenska och brittiska fastighetsbolag i 
praktiken?  
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2.2 Verkligt värde som harmoniseringsverktyg 
	  
I den här undersökningens analyseras värdering till verkligt värde. Metoden anses fungera 
som en pådrivare av harmoniseringen då det höjer jämförbarheten mellan olika företag. 
Harmonisering beskrivs ofta som en biprodukt av de nya ekonomiska förhållandena där 
framförallt IT spelar en viktig roll. Det har som tidigare sagts bidragit till allt fler 
internationella marknader, multinationella företag samt ökad ekonomisk integration. För att 
globaliseringen ska fungera i praktiken förlitar sig olika aktörer på att den finansiella 
informationen är av hög kvalitet oavsett var de befinner sig (Barlev & Haddad, 2007). 
Eftersom IASB syftar till att göra redovisningen mer harmoniserad har värdering till verkligt 
värde under de senaste decennierna använts som verktyg. Numera värderas allt fler tillgångar 
och skulder inom företagen till verkligt värde, vilket förklaras med att metoden anses höja 
redovisningskvaliteten. En av tillgångarna där verkligt värde-metoden dominerar är som 
tidigare nämnts förvaltningsfastigheter och framställs i IAS 40 (Ighian, 2010). Efter 
införandet av värdering till verkligt värde har IASB arbetat med att utveckla och förbättra 
tillämpningen av metoden. Därför utfärdades IFRS 13 som trädde i kraft år 2013, vilket 
syftade att ta harmoniseringen ytterligare ett steg i rätt riktning (Busso, 2014).  
  
IASB menar alltså att värdering till verkligt värde är den mest gynnsamma metoden vid 
värdering av förvaltningsfastigheter. Därför blir det intressant att analysera relevansen och 
försiktigheten i fastighetsvärderingarna mellan åren 2005-2015. Frågan är då om det via dessa 
egenskaper går att utläsa några tendenser till harmonisering mellan Sverige och 
Storbritannien.  
  

2.3 Mätinstrument för harmonisering 
	  
Den här studien har som tidigare förklarats valt att undersöka harmoniseringen via relevans 
och försiktighet vid värdering av förvaltningsfastigheter. Nedan följer därför en redogörelse 
för dessa egenskaper, vilka benämns som mätinstrument för harmonisering.  
 

2.3.1 Relevans 
	  
Egenskapen relevans är central i den här studien då den beskriver hur väl det verkliga värdet 
återspeglar marknadsvärdet. Ju närmare det bokförda värdet förhåller sig det reala 
försäljningspriset desto högre är relevansen i värderingen. Mer specifikt handlar det om 
relevans för de användare som granskar värderingen. IASB menar att relevans uppnås då den 
påverkar användarnas beslut genom att underlätta bedömningen av inträffade, aktuella och 
framtida händelser eller genom att bekräfta/korrigera tidigare bedömningar (IASB, §26). 
Branschorganisationer i Sverige har arbetat fram riktlinjer för en rimlig avvikelse mellan det 
reala försäljningspriset och det bokförda värdet. Den avvikelsen får då högst vara tio procent 
för att värderingen ska anses som godtagbar (LMV-rapport, 2004:3).  
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Tidigare forskning menar att relevansen har ökat efter övergången till verkligt värde. 
Anledningen till varför verkligt värde höjer relevansen anses vara för att det är en mer 
uppdaterad metod och därför återspeglas det rådande marknadsvärdet på ett bättre sätt 
(Dietrich, Harris & Muller, 2000). Annan forskning visar även att relevansen med verkligt 
värde ökar särskilt mycket i områden där investerare får starkare rättsskydd. Där är relevansen 
hög oavsett vilken nivå som uppnåtts i värderingshierarkin. I länder med svagare 
investerarskydd är däremot endast nivå 1 i värderingshierarkin användbar för investerare 
(Siekkinen, 2016). Rättsskydd för investerare kommer att förklaras tydligare längre fram i det 
här kapitlet. 
  
Det finns även problem med värdering till verkligt värde som kan innebära att relevansen 
istället påverkas negativt. Enligt Jaggi, Winder & Lee (2010) skapar verkligt värde-metoden 
en tvivelaktig bild av tillgångarnas marknadsvärde under finansiell oro. Det beror på att 
fastighetsmarknaden blir instabil under sådana perioder vilket medför att metoden förlorar 
tillförlitlighet. Laux & Leuz (2010) finner liknande resultat och menar att värdering till 
verkligt värde är komplicerat vid finansiella kriser som under åren 2008-2009.  
  

2.3.2 Försiktighet 
	  
Ett problem i arbetet med att harmonisera redovisningen internationellt är länders olika syn på 
hur försiktighet ska hanteras. Med försiktighet menas i den här studien vilken tendens 
fastighetsbolag har att undervärdera sina förvaltningsfastigheter. Försiktighet är som tidigare 
förklarats ett vanligt fenomen i kontinentaleuropeiska länder (Hellman, 2008). Det kopplas 
ihop med försiktighetsprincipen som är ett utbrett begrepp i den svenska redovisningen. 
Enligt försiktighetsprincipen ska företagets tillgångar/intäkter inte överskattas och 
skulder/kostnader inte underskattas (IASB, §37). Förespråkare för försiktighet menar att det 
är den mest fördelaktiga metoden för att skydda långivare då deras krav prioriteras högre än 
vad aktieägarnas krav gör (Haller & Eierle, 2004). I kontinentala länder finns det även en 
stark koppling mellan redovisning och skatt, därför spelar försiktighet en särskilt viktig roll 
för de länderna. Det beror på att försiktiga värderingar av tillgångar och skulder leder till lägre 
beskattningsbar inkomst. I de kontinentala länderna anses det även vara mindre försiktigt att 
rapportera inkomster högre än det krav som finns på utdelning och bonusar (Ball, Kothari & 
Robin, 2000).  
  
Det uppstår ett problem i de konservativa länder som adopterar IAS/IFRS, eftersom IASB har 
sitt säte i Storbritannien och den anglosaxiska traditionen har som bekant en helt annan syn på 
försiktighet. Där anses konservatism istället ge ett missvisande resultat och år 2010 tog IASB 
ett avsteg från denna idé då hela konceptet kring försiktighet raderades ur 
föreställningsramen. Innan fanns både försiktighet och neutralitet med i föreställningsramen, 
men IASB ansåg att attributen motsatte varandra och valde därför att ta bort begreppet 
försiktighet. Åtgärden fick dock kritik och år 2014 valde IASB att återinföra försiktighet i 
föreställningsramen (Barker, 2015). Hursomhelst är det tydligt att IASB inte värdesätter 
försiktighet särskilt högt, vilket kan leda till en svår omställning när exempelvis svenska 
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företag ska adoptera IASBs regelverk. Det är då möjligt att den konservativa synen följer med 
i de svenska företagens redovisningar och därmed blir det svårare för användarna av de 
finansiella rapporterna att jämföra länder med olika åsikter kring försiktighet. 
  

2.4 Hinder mot harmonisering 
	  
Ambitionen att göra redovisningen mer harmoniserad är en ständigt pågående process. En 
problematik som uppstår i harmoniseringsprocessen är att IASBs standarder ibland öppnar för 
fria tolkningar. Det medför att företagen som applicerar regelverket i vissa fall kan använda 
sig av egna tillämpningar. Därför är det inte självklart att införandet av nya 
redovisningsstandarder bidrar till ökad harmonisering inom redovisningen (Haller & 
Wehrfritz, 2013). De fria tolkningarna i IASBs regelverk leder till att länder fortsatt kan 
influeras av nationella redovisningstraditioner även efter införandet av internationella 
standarder. Det resulterar alltså i att redovisningen kan avvika internationellt trots ett 
gemensamt regelverk. 
  
De internationella avvikelserna som uppstår inom redovisningen är till stor del baserad på de 
kulturella skillnader som finns mellan länder (D’Arcy, 2001). Den här problematiken leder 
tillbaka till uppdelningen som vanligtvis används när det kommer till redovisningshistoria, där 
kontinental kontra anglosaxisk tradition framställs. Svensk redovisning härstammar från den 
kontinentala traditionen medan Storbritannien är mer präglad av den anglosaxiska skolan 
(Nobes, 1998). Skillnaderna mellan dessa traditioner kommer att förklaras mer utförligt i de 
kommande avsnitten. Sedan finns det visserligen forskare som är kritiska till den här 
indelningen inom redovisningen. De menar exempelvis att rättssystemen i Storbritannien och 
USA skiljer sig åt och därför inte kan klassificeras i samma anglosaxiska grupp (Alexander & 
Archer, 2000).  
  
Den skillnad som finns mellan länders redovisning styrs alltså indirekt av den rådande 
kulturen inom landet. Kort förklarat finns det ett samband mellan länders kultur, institutioner 
och redovisning. Den ekonomiska kulturen inom landet påverkar institutionernas uppfattning 
om hur redovisningen ska utföras, därmed blir länders redovisning indirekt influerad av den 
rådande kulturen. De som använder IAS/IFRS för att få fram finansiell information bör 
därigenom ha vetskap om att rapporterna inte liknar varandra, vilket till stor del beror på 
företagens land och kultur. För att helt eliminera de kulturella skillnaderna borde 
appliceringen av IAS/IFRS regleras på internationell nivå, men det skulle samtidigt kunna 
uppfattas av praktiker som överstatligt tryck (Cieslewicz, 2014). Därmed är det tänkbart att 
fastighetsbolagen påverkats av den rådande kulturen inom landet vid värdering av 
förvaltningsfastigheter. Det beror på att de följer lagar, regler och riktlinjer från landets 
myndigheter och institutioner som samtidigt påverkas av landets kultur samt traditioner.  
  
Tidigare forskning menar alltså att internationella skillnader fortsatt kan existera inom 
redovisningen. Det betyder därmed att länder i många fall har olika nivåer av kvalitet i de 
finansiella rapporterna. Enligt Soderstrom & Sun (2007) påverkas redovisningskvaliteten av 



	  
	  

10	  

landets politiska system samt rättssystem. Framställandet av redovisningsstandarder kan 
liknas vid en politisk process där exempelvis skattemyndigheter, banker och aktieägare 
indirekt påverkar de som utformar standarderna (Soderstrom & Sun 2007). Det här kan med 
andra ord vara några förklaringar till varför värderingar av förvaltningsfastigheter avviker 
mellan länder. De förklaringar som belyses i den här studien är rättssystem, 
finansieringsstruktur och skattens roll.  
  

2.4.1 Rättssystem 
	  
Soderstrom & Sun (2007) menar att en anledning till redovisningens avvikelse internationellt 
är de juridiska system som länderna följer. Vanligtvis brukar rättssystemen delas in i två 
grupper; Common law och Codified roman law. Common law är i högre grad uppbyggd på 
subjektiva antaganden där domstolen tolkar varje specifikt fall och därefter kommer fram till 
ett beslut. Det har påverkat redovisningen på ett liknande sätt. Traditionellt har det inte funnits 
några detaljerade regler kring hur företag ska upprätta sina finansiella rapporter, utan 
revisorer har etablerat egna redovisningsregler som sedan utvecklades till rekommendationer 
och praxis. Rättssystemet framställdes i Storbritannien och liknande system går även att hitta i 
länder som USA, Australien och Indien (Nobes & Parker, 2016).  
  
Codified roman law är däremot mer reglerad i lag och där har staten ett stort inflytande på 
redovisningen. Varje fall har med andra ord en generell regel som lösning och reglerna är 
starkt kopplade till rättvisa och moral. I kontinentaleuropeiska länder som Sverige och 
Tyskland är Codified roman law mer vanligt förekommande och redovisningsreglerna i dessa 
länder är av striktare karaktär (Jaggi & Low, 2000). Det finns dock motståndare till den här 
uppdelningen av juridiska system. De menar att distinktionen är fel metod för att förstå 
inkonsekvenserna som uppstår i redovisningen, eftersom det även finns skillnader inom ett 
och samma rättssystem (Lindahl & Schadéwitz, 2013).  
  
Eftersom IASB grundades i Storbritannien har Common law-systemet haft en inverkan på 
deras redovisningsregler. Som tidigare nämnts är IASB mer baserat på principer, vilket 
betyder att revisorer förhåller sig till mer generella riktlinjer istället för bestämda regler (Ball, 
2006). Därmed kan det tänkas att Common law-länder har enklare att applicera IASBs 
standarder. Soderstrom & Sun (2007) menar att redovisningskvaliteten tenderar att vara högre 
i Common law-länder. Det beror bland annat på att redovisningen i dessa länder fokuserar 
mer på att tillfredsställa investerares behov av information. 
  

2.4.2 Finansieringsstruktur 
	  
Redovisningen kan även avvika på grund av andra anledningar såsom olika typer av 
organisationer och ägarskap inom företag. I vissa länder förses kapital i högre grad av 
banker/staten och det finns en större andel små familjeägda företag. Systemet är främst 
förekommande i den kontinentala traditionen där alltså Sverige brukar sorteras in. Motsatsen 
till det här systemet är att företag istället förlitar sig på en stor grupp av privata aktieägare 
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som finansiärer. Det är särskilt förekommande i Storbritannien och andra anglosaxiska länder, 
således spelar aktiemarknaden historiskt sett en betydligt viktigare roll där jämfört med 
exempelvis Sverige (Nobes, 2014). De tidigare nämnda rättssystemen har även betydelse vid 
val av finansieringsstruktur. En studie visade att det finns en tydlig koppling mellan länder 
med Common law som rättssystem och starka aktiemarknader. Föreliggande undersökning 
förklarar också att Common law-länder har starkare rättsskydd för investerare jämfört med 
Codified roman law-länder (La Porta, Lopez-de-Silanes, Shleifer & Vishny, 1998).  
  
Företag i länder med starkare rättsskydd tenderar att ge mer utförlig information kring 
företagets verksamhet i de finansiella rapporterna (Soderstrom & Sun, 2007). En anledning 
till den utförliga informationen är att företag i Common law-länder vanligen ägs av en större 
andel aktieägare, där inte alla har tillgång till insiderinformation. Därför finns en efterfrågan 
från aktieägarna att tillgå information om företaget via de finansiella rapporterna. I Codified 
roman law-länderna tenderar istället företag historiskt sett att vara ägda av enskilda privata 
ägare. Eftersom dessa ägare besitter insiderinformation har det inte funnits samma behov att 
göra redovisningen lika omfattande (Ball, Kothari & Robin, 2000). Idag ägs alltfler företag i 
Sverige via börsen och har därmed fler antalet aktieägare. I den här studien kommer enbart 
börsnoterade fastighetsbolag analyseras, men företagens historiska finansieringsstruktur kan 
fortsatt ha en betydelse i sättet att redovisa. 
  

2.4.3 Skatt 
	  
Det övergripande syftet med de finansiella rapporterna kan uppfattas olika mellan 
kontinentala och anglosaxiska länder. Det beror till stor del på skattens roll i redovisningen. I 
kontinentala länder ämnar redovisningen visa på hur stor del utav resultatet som tillfaller 
skattemyndigheten. Redovisningen i anglosaxiska länder syftar istället till att vara mer av en 
informationskälla för företagets intressenter (Soderstrom & Sun, 2007).  
  
Svensk redovisning är traditionellt drivet av beskattning, vilket ursprungligen härstammar 
från den tyska redovisningstraditionen. För de länder som ursprungligen kommer från 
kontinental redovisning är kopplingen mellan skatt och redovisning stark (Blake, Amat, 
Gowthorpe & Pilkington, 1998). Som tidigare nämnts är den kontinentala redovisningen i 
högre grad präglad av försiktighet. Genom att tillgångar undervärderas blir företagens årliga 
resultat lägre, vilket således resulterar i en lägre beskattningsbar inkomst (Hellman, 2008). 
Soderstrom & Sun (2007) menar att undervärdering av tillgångar i syfte att minska skatt, 
medför minskad transparens och kvalitet i de finansiella rapporterna. 
  
En studie som undersökte två anglosaxiska länder (Storbritannien och USA) mot två 
kontinentala länder (Frankrike och Tyskland), påvisade att det fanns en skillnad mellan vilken 
inverkan skatten har på redovisningen. Kopplingen visades vara stark i de kontinentala och 
svagare i de anglosaxiska länderna. I de kontinentala länderna kan redovisningsreglerna mer 
eller mindre betraktas likt skatteregler. Därmed blir det svårare för länder som Sverige att 
harmonisera redovisningen till IFRS/IAS (Lamb, Nobes & Roberts, 1998). Som tidigare 
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förklarats har dock skattens betydelse sedan införandet av IASBs standarder minskat i tyska 
finansiella rapporter (Gee, Haller & Nobes, 2010). Trots att skatten inte längre har lika stor 
påverkan i Tyskland kan det fortfarande vara en förklaring till skillnader mellan svensk och 
brittisk redovisning när det kommer till graden av försiktighet. 
  

2.5 Förklaringsvariabler 
  
Studien ämnar som tidigare nämnts undersöka och kartlägga graden av relevans respektive 
försiktighet vid värdering av förvaltningsfastigheter. För att närmare undersöka relevansen 
samt försiktigheten har tre förklaringsvariabler som eventuellt har en betydelse på resultatet 
valts ut. De tre variablerna är (1) skuldsättningsgrad, (2) avkastning på totalt kapital och (3) 
likviditet. Det är med andra ord nyckeltal som hämtas direkt från fastighetsbolagens 
finansiella rapporter. Tidigare forskning har påvisat att dessa nyckeltal inverkar på 
värderingarnas relevans, vilket förklaras nedan i det här avsnittet. Den här studien beaktar 
dessutom försiktighet och faktorerna nedan anses vara intressanta undersökningsvariabler 
även i det avseendet.  
 

2.5.1 Skuldsättningsgrad 
	  
Totala skulder/Eget kapital 
 
En faktor som kan påverka fastighetsbolags sätt att värdera förvaltningsfastigheter är graden 
av skuldsättning i företaget. Skuldsättningsgraden visar hur stor del av företagets tillgångar 
som är finansierat av skulder. Det räknas ut genom att addera både kortsiktiga och långsiktiga 
skulder för att sedan dividera det med företagets egna kapital. Beroende på hur stor del av 
fastighetsbolagens tillgångar som är finansierade med eget/lånat kapital kan värderingarna 
utföras på olika sätt. Eftersom värdering till verkligt värde öppnar upp för en viss subjektivitet 
kan företagsledare anpassa värderingar utifrån ett önskat resultat. Enligt Dietrich, Harris & 
Muller (2000) manipuleras värderingarna särskilt då fastighetsbolaget har en hög 
skuldsättningsgrad. De menar att fastighetsbolag med stora mängder skulder tenderar att 
värdera upp sina förvaltningsfastigheter och således erhålla större årliga värdeförändringar. 
Nellessen & Zuelch (2011) har gjort en liknande undersökning på skuldsättningsgrad och 
värderingarnas relevans, men visar ett motsatt resultat. De menar istället att företag med hög 
skuldsättningsgrad associeras med en lägre avvikelse mellan bokfört värde och realt 
försäljningspris. Det kan bero på att företag som innehar en stor andel långsiktiga skulder 
granskas noggrannare av långivare. Därmed krävs en högre transparens i hur värderingarna 
till verkligt värde har framställts (Nellessen & Zuelch, 2011). Med andra ord finns det två 
tidigare studier om skuldsättningsgrad som kommer fram till helt skilda resultat. Således blir 
det intressant att undersöka hur fastighetsvärderingar och skuldsättningsgrad yttrar sig i 
Sverige jämfört med Storbritannien. 
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2.5.2 Avkastning på totalt kapital 
	  
(Rörelseresultat + Finansiella intäkter)/Totalt kapital 
 
Det kan även vara intressant att undersöka ett lönsamhetsmått i sammanhanget. Ett vanligt 
nyckeltal är då avkastning på totalt kapital, vilket används för att se hur väl företaget använder 
sina tillgångar för att generera inkomster. Avkastning på totalt kapital räknas ut genom att 
addera rörelseresultatet med finansiella intäkter och sedan dividera det med företagets totala 
kapital. Det här nyckeltalet har visat sig ha en inverkan på värderingar till verkligt värde på 
förvaltningsfastigheter. Enligt Barkham & Ward (1999) har fastighetsbolag med hög 
avkastning en benägenhet att värdera sina förvaltningsfastigheter mer korrekt. Avvikelsen 
mellan det bokförda värdet och det reala försäljningspriset är alltså mindre, vilket med andra 
ord innebär en högre relevans i fastighetsvärderingen. En mer uppdaterad undersökning av 
avkastningens betydelse på värderingar till verkligt värde har gjorts av Nellessen & Zuelch 
(2011). De kan dock inte konstatera att avkastningen har en signifikant inverkan på 
fastighetsvärderingar likt tidigare forskning visade. Återigen finns det alltså skilda meningar 
kring nyckeltalens betydelse på värderingens relevans. Därför ämnar den här studien 
undersöka vilken inverkan avkastning på totalt kapital har på graden av relevans och 
försiktighet i svenska respektive brittiska fastighetsbolags värderingar. 
 

2.5.3 Likviditet 
	  
Omsättningstillgångar/Kortfristiga skulder 
 
En annan aspekt som kan vara intressant att beakta är den övergripande risken i 
fastighetsbolagen. Nellessen & Zuelch (2011) menar att en lägre företagsrisk medför mindre 
avvikelser i fastighetsvärderingar. Det beror på att incitamenten att manipulera resultatet 
minskar då risken i företaget är låg. Ett vanligt sätt att mäta företagsrisk är genom graden av 
likviditet. Nyckeltalet räknas ut genom att dividera företagets omsättningstillgångar med de 
kortfristiga skulderna. Likviditeten kan ses som ett mått på företagets kapacitet att betala 
kortsiktiga skulder. En hög likviditet är åtråvärt då det medför att företaget har större 
möjligheter att bemästra oväntade utgifter. Det beror på att de kortsiktiga tillgångarna som 
snabbt kan omvandlas till likvida medel är större i relation till de kortfristiga skulderna. På så 
vis kan omsättningstillgångarna omvandlas till likvida medel då företag råkar ut för utgifter 
som inte var planerade. Därför kommer den genomsnittliga likviditeten i de svenska 
respektive brittiska fastighetsbolagen vara en förklaringsvariabel då graden av relevans och 
försiktighet analyseras.  
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2.6 Analysmodell 
  
 

 
Figur 1. Analysmodell 
  
Studiens analysmodell är konstruerad för att möjliggöra en analys av harmoniseringens 
resultat mellan svensk och brittisk redovisning. Det första steget är att granska graden av 
relevans och försiktighet vid värdering av förvaltningsfastigheter. För att finna förklaringar 
till graden av relevans och försiktighet undersöks även tre variabler. Som framgår i 
analysmodellen är förklaringsvariablerna skuldsättningsgrad, avkastning på totalt kapital samt 
likviditet. De här nyckeltalen fungerar som eventuella förklaringar till varför 
fastighetsbolagen i respektive land värderar som de gör. När dessa steg har genomförts 
möjliggörs en analys av harmoniseringen mellan svensk och brittisk redovisning utifrån 
graden av relevans och försiktighet vid värdering av förvaltningsfastigheter. De streckade 
delarna i modellens avslutande del illustreras eftersom studien gör en bedömning om och på 
vilka sätt redovisningen har harmoniserats mellan länderna under åren 2005-2015.  
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3. Metod 
  
Det här kapitlet syftar till att presentera studiens metodval och motiveringar till dessa. Till att 
börja med framgår studiens tillvägagångssätt, urval och operationalisering. Därefter 
förklaras studiens insamling av resultat och vidare hur det ska analyseras. Avslutningsvis 
diskuteras studiens trovärdighet utifrån begreppen reliabilitet och validitet. 
  

3.1 Val av metod 
	  
Studiens syfte var att undersöka harmoniseringen mellan svensk och brittisk redovisning. För 
att harmonisera redovisningen arbetar IASB kontinuerligt med att applicera nya standarder. 
De menar att verkligt värde-metoden är det bästa alternativet vid värdering av tillgångar och 
därför ämnade studien att undersöka hur verkligt värde fungerar i praktiken. I den här studien 
koncentrerades harmoniseringen till graden av relevans och försiktighet vid värdering av 
förvaltningsfastigheter.  
  
För att möjliggöra studien valdes värdering till verkligt värde med avseende på 
förvaltningsfastigheter ut. De behandlade standarderna blev således IAS 40 och IFRS 13. Det 
finns fler exempel på tillgångar där värderingen har övergått från anskaffningsvärde till 
verkligt värde, men förvaltningsfastigheter ansågs vara mest intressant. Ämnet bedömdes som 
intressant eftersom problematiken med värdering till verkligt värde är särskilt påtaglig i 
fastighetsbranschen där det ofta saknas en aktiv marknad. Därefter behövdes också två länder 
från olika redovisningstraditioner och därför har studien fokuserat på fastighetsbolag i Sverige 
och Storbritannien. 
  
Något som tidigare nämnts är att i princip alla börsnoterade företag numera redovisar enligt 
verkligt värde-metoden, vilket i sin tur har möjliggjort den här undersökningen. 
Fastighetsbolagens värderingar till verkligt värde framgår i årsredovisningarna och därför har 
den här studien baserats på finansiella rapporter.  Anledningen till att årsredovisningarna 
ansågs som relevanta var på grund av att fastighetsbolagen redogör för sålda 
förvaltningsfastigheter, vilket medför möjlighet till jämförelse mellan dem. Eftersom studien 
inte syftar till att inkludera personers bedömningar av verkligt värde, valdes intervjuer bort 
som metod vid datainsamling. Grundtanken med studien var att få en objektiv bild över 
förvaltningsfastigheternas värderingar samt hur tidigare redovisningspraxis har påverkat 
harmoniseringen. Därför föll valet på insamling av data via årsredovisningar. Resultatet från 
undersökningen har presenterats och analyserats som en sammanslagning av 
fastighetsbolagen i Sverige respektive Storbritannien.   
  
Studien sträcker sig mellan åren 2005-2015 och valet av den här tidsperioden grundas i ett 
antal olika anledningar. Först och främst var målsättningen att göra en tillförlitlig studie och 
därför valdes en relativt lång tidshorisont. Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & 
Wängnerud (2017) menar att det är enklare att styrka studiens slutsats när fler antal fall har 
blivit undersökta. Orsaken till att undersökningen började år 2005 var på grund ut av att 
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börsnoterade företag i Sverige och Storbritannien då blev skyldiga att följa IASBs regelverk. 
Många företag applicerade IAS/IFRS redan innan år 2005, men i syfte att skapa en försäkring 
om att alla börsnoterade fastighetsbolag följer samma regelverk valdes 2005 som inledande 
år. Studien sträcker sig sedan över elva år och avslutas med årsredovisningarna för 
verksamhetsåret 2015. Anledningen till att årsredovisningarna från år 2016 inte beaktas i 
studien är att vissa fastighetsbolags rapporter vid datainsamlingstillfället ännu inte hade 
publicerats. Valet av den här tidsperioden har inneburit att finanskrisen år 2008-2009 
inkluderades i studien. Den finansiella oron under dessa år har beaktats i analysen och särskilt 
när det kommer till diskussionen kring graden av relevans och försiktighet i 
fastighetsvärderingarna. En annan extern händelse under den här perioden var Storbritanniens 
val att lämna EU år 2016, vilket benämns som Brexit. Utträdet har också beaktats i analysen 
eftersom diskussionen har pågått under flera år och kan därför medfört osäkerhet på 
fastighetsmarknaden.  
 
3.2 Urval 
	  
Studiens avsikt var till en början att undersöka harmoniseringen inom redovisningen. Därefter 
valdes värdering till verkligt värde ut som ett intressant ämne, detta på grund av den ökade 
omfattning som metoden har fått på senare tid. Valet av undersökningsobjekt gjordes sedan i 
olika steg. Till att börja med utsågs fastighetsbranschen som ett intressant område att 
undersöka och därmed föll valet på standarderna IAS 40 och IFRS 13. Som tidigare nämnts 
kan standarderna ses som IASBs verktyg för ökad harmonisering mellan länders 
redovisningar. När valet av bransch var bestämd uppstod diskussioner kring huruvida verkligt 
värde i själva verket gav en trovärdig bild av företags tillgångar. Eftersom redovisningen 
historiskt delats in i kontinental och anglosaxisk tradition valdes två länder som båda följer 
IAS/IFRS, men som representerar varsitt synsätt. Genom att dessa synsätt historiskt sett har 
olika syn på försiktighetens roll vid värdering av tillgångar, blev valet desto intressantare. 
Följden av det var att flera länder kunde väljas ut som undersökningsobjekt. Med bakgrund av 
att EU år 2005 antog IASBs standarder valdes två länder ur den populationen ut. De länder 
som jämfördes var Sverige vilket i den här studien representerade det kontinentala synsättet, 
mot Storbritannien som representerade det anglosaxiska. Processen att välja ut ett visst antal 
undersökningsobjekt ur en större population menar Esaiasson et al (2017) är ett strategiskt 
urval. I ett sådant urval blir det svårare att göra en generalisering för en hel population 
eftersom undersökaren på egen hand väljer ut studieobjekten. 
 
När valet av undersökningens länder fastställts fortsatte urvalsprocessen med att välja 
fastighetsbolag i Sverige och Storbritannien. Eftersom studien ämnar undersöka 
harmoniseringen via fastighetsvärderingar avgränsades urvalet till fastighetsbolag som har 
utfört försäljningar under verksamhetsåren 2005-2015. Därför utgick exempelvis 
Hufvudstaden, som till börsvärde är ett av Sveriges större fastighetsbolag, till följd av bristen 
på fastighetsförsäljningar. Yin (2014) menar att undersökaren alltid ska sträva efter att göra 
studien så generaliserbar som möjligt. Därför valdes en större population ut vid valet av 
fastighetsbolag, där 13 av dem var brittiska och 12 var svenska. Eftersom börsnoterade 
företag sedan år 2005 måste redovisa enligt IAS/IFRS undersöktes fastighetsbolag som är 
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noterade på Stockholm- respektive Londonbörsen. Vid val av fastighetsbolag fanns kravet att 
de skulle varit börsnoterade innan år 2005. Därför har flera fastighetsbolag på respektive 
börslista valts bort på grund av att de inte varit börsnoterades innan den uppsatta gränsen. Det 
finns dock undantag för två företag i Sverige, fastighetsbolaget Diös noterades år 2006 samt 
Corem Property Group som gjordes om till fastighetsbolag år 2008. Anledningen till att Diös 
och Corem ändå inkluderades i undersökningen är på grund ut av att företagen resterande år 
varit aktiva med försäljning av förvaltningsfastigheter. 
 
Eftersom undersökningen granskade Sveriges fastighetsvärderingar mot Storbritanniens blev 
inte enskilda bolags resultat lika relevant, som det totala per land. Studien syftade till att 
undersöka harmoniseringen mellan de två länderna och därför eftersöktes den genomsnittliga 
graden av relevans och försiktighet i respektive lands fastighetsvärderingar. På grund av 
möjlighet till generalisering av resultatet har totalt 25 fastighetsbolag valts ut. Anledningen 
till den relativt stora populationen var för att öka studiens tillförlitlighet. Större urval 
möjliggör enligt Lantz (2014) det för undersökaren att analysera samt anta resultatet som 
generaliserat. Nedan presenteras de bolag som studien utförts på. 
  

 
Tabell 1. Val av fastighetsbolag. 
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Tabell 1 demonstrerar de fastighetsbolag som valts ut i respektive land. Kolumnen 
“Börsnotering” visar vilket år företagen listades på börsen. Kolumnen “Antal år av 
försäljning” ger svar på hur många år under den utvalda perioden som fastighetsbolagen gjort 
fastighetsförsäljningar. Om fastighetsbolaget gjort försäljningar under alla granskade år blir 
det totala antalet observationer alltså elva stycken. Ett problem i studien är dock att det inte 
framgår enskilda fastighetsförsäljningar i årsredovisningarna, utan avvikelsen mellan bokfört 
värde och realt försäljningspris är summan av samtliga försäljningar under året. Därigenom är 
det möjligt att fastighetsbolagen har gjort både över- och undervärderingar under samma år, 
vilket har medfört en avvikelse som är mindre än den verkliga avvikelsen. Det här betyder 
alltså att resultatet hade kunnat vara annorlunda om enskilda transaktioner granskats. Mot 
bakgrund av den problematiken har ett stort antal fastighetsbolag samt år valts ut för att göra 
undersökningen mer trovärdig. En annan aspekt är att försäljningarna inträffat olika långt 
ifrån tillfället då värderingen skedde. Försäljningar som har gjorts exempelvis en månad efter 
värdering bör vara mer relevanta än de som har inträffat senare. Den här problematiken har 
identifierats och är ännu en orsak till det relativt stora urvalet av fastighetsbolag samt år. 
 

3.2.1 Borttagna årsredovisningar 
  

 
Tabell 2. Sammanställning av borttagna årsredovisningar. 
  
Med allt inräknat blev nio stycken årsredovisningar borttagna av totalt 275 studerade. De 
finansiella rapporterna från Storbritannien var i vissa fall problematiska att få tillgång till. 
Totalt sett var det tre årsredovisningar som inte fanns tillgängliga och de förklaras i Tabell 2 
som “Uppgift saknas”. Vidare uteslöts årsredovisningar från verksamhetsår där företaget inte 
varit börsnoterat. Det innebar att en årsredovisning exkluderades från fastighetsbolaget Diös, 
vilket visas i Tabell 2 som “Inte börsnoterat”. Tre av Corems årsredovisningar uteslöts med 
bakgrund av att de bedrev annan verksamhet än fastighetsförvaltning, vilket benämns som 
“Annan orsak” i Tabell 2.  
 
Sedan togs även beslutet att utesluta försäljningar som hade en betydande avvikelse från 
mängden. Det gjordes eftersom de ansågs påverka resultatet i alltför stor utsträckning, vilket 
hade inneburit ett missvisande resultat. Totalt var det två stycken extremvärden som 
identifierades, ett i respektive land, vilket visas som “Extremvärden” i Tabell 2. Anledningen 
till uteslutning av dessa försäljningar var på grund ut av att fastighetsbolagen själva 
kommunicerade dem som avvikande. Exempelvis förklarades ett av extremvärdena med att 
fastighetsbolaget enbart sålt mark under året. I det fallet avvek försäljningspriset i den 
utsträckningen att de skulle påverkat studiens resultat negativt. Markförsäljningen medförde 
nämligen att företaget procentuellt gjorde en stor realiserad vinst, men i reala summor var 
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förtjänsten av mindre vikt. Det kan självklart vara så att flera fastighetsförsäljningar varit 
avvikande. De årsredovisningar som den här studien valt att inte ta med i resultatet är således 
nio stycken, med reservation för andra oidentifierade avvikelser. 
  

3.3 Operationalisering 
  

3.3.1 Harmonisering 
	  
Harmonisering har i den här studien bedömts genom att analysera graden av relevans och 
försiktighet vid värdering av förvaltningsfastigheter i svenska och brittiska fastighetsbolag. 
Eftersom undersökningen har gjorts mellan åren 2005-2015 blev det möjligt att klargöra hur 
harmoniserade värderingarna har blivit över den studerade perioden. Om graden av relevans 
och försiktighet har tenderat att bli mer samstämmiga mellan länderna över tid är det med 
andra ord ett tecken på en lyckad harmonisering.  
  

3.3.2 Relevans 
	  
Egenskapen relevans är som tidigare nämnts alltså den ena komponenten för att mäta 
harmonisering. Graden av relevans i fastighetsvärderingarna fastställdes genom avvikelsen 
mellan bokfört värde och realt försäljningspris på förvaltningsfastigheter. Ju mindre den 
nämnda avvikelsen var, desto högre var relevansen i fastighetsvärderingen.  
  

3.3.3 Försiktighet 
	  
Den andra komponenten vid mätning av harmonisering var graden av försiktighet i 
fastighetsbolagens värderingar. Försiktigheten definierades utifrån andelen under-
/övervärderingar på sålda förvaltningsfastigheter. Ju större andel undervärderingar av 
fastigheterna, desto mer försiktiga har företagen varit. 
  

3.3.4 Förklaringsvariabler 
	  
Vidare har relevans och försiktighet analyserats utifrån skuldsättningsgrad, avkastning på 
totalt kapital och likviditet. Tidigare forskning såsom Barkham & Ward (1999); (Dietrich, 
Harris & Muller (2000) och Nellessen & Zuelch (2011) har undersökt vilka samband dessa 
förklaringsvariabler har till graden av avvikelse i fastighetsvärderingar. Utöver relevansen har 
den här studien även inkluderat graden av försiktighet vid analys av dessa förklaringar. 
Anledningen var för att undersöka om exempelvis hög skuldsättningsgrad kunde vara en 
förklaring hög grad av försiktighet.  
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3.4 Insamling av litteratur- och datamaterial 
	  
Litteraturinsamling i form av vetenskapliga artiklar har i första hand hämtats från Örebro 
universitetsbibliotek och dess tillhörande databaser. Den databas som har använts i största 
utsträckning är ABI/Inform eftersom den innehåller vetenskapliga artiklar inom ekonomi och 
organisation. För att hitta relevanta artiklar till den här studien användes sökord som fair 
value, harmonization, accounting quality, conservatism, value relevance, investment property, 
IAS 40 samt IFRS 13. Information om de berörda standarderna har inhämtats från den digitala 
informationstjänsten FAR Online. 
  
Det empiriska datamaterialet samlades in via fastighetsbolagens årliga finansiella 
rapporter.  För att få tillgång till årsredovisningarna har Avanza Bank och London Stock 
Exchange tillhörande hemsidor använts samt sökportalen Retriever Business. Med hjälp av 
dessa har åtkomst till respektive fastighetsbolags hemsida möjliggjorts, där 
årsredovisningarna funnits tillgängliga.   
  
När datamaterialet samlades in var det två delar som var särskilt betydelsefulla för studien. 
Första delen gällde det bokförda värdets genomsnittliga avvikelse från försäljningspriset på 
fastighetsbolagens sålda förvaltningsfastigheter, vilket gav svar på relevans. Den andra delen 
av datamaterial som eftersöktes var fastighetsbolagen under- och övervärderingar, vilket gav 
svar på graden av försiktighet. För att få fram informationen behövdes en uträkning från ett 
antal poster i fastighetsbolagens årsredovisningar. Differensen mellan det reala 
försäljningspriset på förvaltningsfastigheterna under året och det bokförda värdet från året 
innan bildar den realiserade värdeförändringen. Uppgifter om fastighetsbolagens värderingar 
av förvaltningsfastigheter samt reala värdeförändringar hämtades in från noterna i de 
finansiella rapporterna. Vanligtvis benämndes noterna som Förvaltningsfastigheter i Sverige 
och som Investment Property i Storbritannien. I några fall erhölls informationen från andra 
noter där företaget presenterade värdeförändringar separat. 
 
Om fastighetsbolagets realiserade värdeförändring var positiv innebar det att 
försäljningspriset överskred det bokförda värdet på förvaltningsfastigheterna under året. Med 
andra ord har fastighetsbolagen då gjort en undervärdering och tvärtom när den realiserade 
värdeförändringen var negativ. Det gav i sin tur svar på hur stor andel av värderingarna som 
var försiktiga, vilket var av intresse i den här studien. Vidare divideras den realiserade 
värdeförändringen med det bokförda värdet från året innan, något som gjordes för att få fram 
den genomsnittliga avvikelsen. Genom att använda den här uträkningen besvarades hur väl 
värdering till verkligt värde återgav ett korrekt marknadsvärde för respektive år. Nedan visas 
uträkningen i mer sammanfattad form. 
 
Realiserad värdeförändring/Bokfört värde = Avvikelse 
 
För att närmare undersöka graden av relevans samt försiktighet har tre faktorer som eventuellt 
har en förklaring på resultatet valts ut. De här förklaringsvariablerna är som tidigare nämnts 
skuldsättningsgrad, avkastning på totalt kapital och likviditet. För att få fram den önskade 
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informationen användes fastighetsbolagens resultat- och balansräkning. Datamaterialet 
inhämtades från samtliga fastighetsbolags årsredovisningar 2005, 2010 och 2015. På så vis 
möjliggjordes en jämförelse mellan ländernas genomsnittliga grad av skuldsättning, 
avkastning och likviditet. Nedan presenteras uträkningarna för respektive förklaringsvariabel. 
 
Totala skulder/Eget kapital = Skuldsättningsgrad 
(Rörelseresultat+Finansiella intäkter)/Totalt kapital = Avkastning på totalt kapital 
Omsättningstillgångar/Kortfristiga skulder = Likviditet 
 
Vid presentation av det sammanställda datamaterialet underlättar det för läsaren att ta del av 
resultatet i tabellformat (Lantz, 2014). Resultaten från det insamlade datamaterialet har därför 
presenterats i olika typer av tabeller i syfte att göra det enkelt för läsaren att tolka samt bilda 
sig en uppfattning om siffrorna. 
  

3.5 Analysmetod 
	  
Den här studien designades för att bedöma om och på vilka sätt fastighetsvärderingar mellan 
Sverige och Storbritannien blivit harmoniserade. Därför baserades studien på att undersöka 
relevansens och försiktighetens roll vid värdering av förvaltningsfastigheter. Resultaten i 
undersökningen har sedan brutits ner till tre olika förklaringsvariabler som tidigare forskning 
tagit upp som faktorer till skillnader i fastighetsvärderingar. De faktorerna var som tidigare 
nämnts skuldsättningsgrad, avkastning på totalt kapital och likviditet. Vidare utvärderades i 
vilken utsträckning de finansiella rapporterna blivit harmoniserade och vilka skillnader som 
fortsatt existerar mellan länderna. 
  
För att analysera datamaterialet användes en typ av statistisk metod, vilket i det här fallet 
betecknas som deskriptiv statistik eller beskrivande statistik (Denk, 2002). Metoden tillämpas 
med fördel vid insamlingar av större datamaterial och de mått som användes i studiens analys 
för att presentera datamaterialet var medelvärde och procent (Esaiasson et al., 2017). 
Resultaten demonstrerades via tabeller och diagram för att skapa förståelse, något Svenning 
(2003) menar underlättar för läsaren. Med syfte att tydliggöra ytterligare för läsaren fanns 
beskrivningar som förklarar illustrationerna. 
  
Eftersom studiens syfte var att undersöka harmoniseringen mellan Sverige och Storbritannien 
har den deskriptiva statistiken varit en lämplig metod för att analysera det empiriska 
resultatet. En stor del av den här studiens fokus har varit att jämföra de genomsnittliga 
värdena för samtliga fastighetsbolag i respektive land. Därigenom har den deskriptiva 
statistiken med exempelvis medelvärde spelat en central roll. Det fanns självklart andra sätt 
att analysera datamaterialet på, exempelvis med hjälp av en regressionsanalys. Metoden hade 
eventuellt kunnat vara lämplig vid analys av förklaringsvariablernas samband med relevans 
och försiktighet. Eftersom undersökningen enbart fokuserade på jämförelsen mellan svenska 
och brittiska fastighetsbolag fungerade dock deskriptiv statistik väl. Denk (2002) menar att 
den här analysmetoden erbjuder tillräckligt med logiska kriterier för att genomföra 
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komparativa analyser när enbart ett fåtal länder jämförs. Genom att sammanställa de 
genomsnittliga värdena på relevans och försiktighet samt skuldsättningsgrad, avkastning på 
totalt kapital och likviditet blev skillnaderna mellan länderna tydliga.  
  

3.6 Studiens trovärdighet 
	  
Många val har gjorts under studiens gång vilket har medfört att vissa aspekter inte har 
beaktats. En problematik är att fastighetsbolagen äger olika typer av fastighetsbestånd i form 
av exempelvis bostäder, kontor och lager. Det är inget som den här studien har valt att beakta, 
vilket kan ses som en viss brist. Undersökningen har istället valt att studera andra faktorer 
såsom skuldsättningsgrad, avkastning på totalt kapital och likviditet vid analys av avvikelse 
samt under-/övervärderingar. Resultaten från fastighetsbolagens värderingar har summerats 
per land och därmed framgick inga bolagsspecifika detaljer, vilket kan uppfattas som en 
svaghet för studien. Valet baserades på att undersökningen skulle ge svar på om det fanns 
skillnader mellan Sverige och Storbritannien, därför har fastighetsbolagens resultat av 
försäljningarna summerats för att ge en mer generell bild. Den här studien besitter alltså vissa 
svagheter, men de val som gjorts har ansetts vara intressanta vid framställande av resultat 
samt vidare analys.  
  

3.6.1 Reliabilitet 
	  
I syfte att åstadkomma en så välgjord undersökning som möjligt brukar begreppen reliabilitet 
och validitet beaktas. Resultaten ska vara tillförlitliga, för att uppnå en hög tillförlitlighet bör 
två undersökningar med samma syfte och metod ge liknande resultat. Reliabiliteten är särskilt 
viktig i just kvantitativa undersökningar eftersom resultaten i högre grad ska vara möjliga att 
generalisera (Svenning, 2003). Eftersom den här studien har grundats på data från finansiella 
rapporter bör reliabiliteten vara hög. Det beror på att fastighetsbolagens värderingar inte 
behövde tolkas, utan siffrorna hämtades direkt från årsredovisningarna. Värdena är statiska 
över tid, vilket innebär att samma siffror nyttjas oavsett vem som samlar in dem. Med 
reservation för att inhämtning av uppgifterna kan ha blivit fel insamlade. Det grundas bland 
annat i att några fastighetsbolags årsredovisningar var svårare att identifiera det eftersökta 
datamaterialet. De årsredovisningar som varit svårare att inhämta siffror från har 
informationen granskats flera gånger, i syfte att öka tillförlitligheten på det insamlade 
materialet. Det innebär alltså att resultatet med största sannolikhet blir detsamma om 
undersökningen upprepas i framtiden.  
  

3.6.2 Validitet 
	  
Det andra begreppet som en studie bör sträva efter att uppnå är hög validitet. Svenning (2003) 
definierar validitet med hänsyn till hur väl en undersökning lyckats fånga verkligheten. Med 
andra ord beskriver validiteten hur väl undersökningen mäter det som avsetts att mätas. Syftet 
med den här studien har varit att undersöka i vilken utsträckning värderingarna blivit mer 
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samstämmiga över tid, vilket ger svar på harmoniseringen. För att kunna mäta 
harmoniseringsresultaten har bland annat avvikelsen mellan bokfört värde och realt 
försäljningspris samt andelen under-/övervärderingar använts. Det får anses vara en lämplig 
metod för att mäta harmoniseringen mellan Sverige och Storbritannien i verkligheten, vilket 
således innebär att den övergripande validiteten är hög. 
  
Validitet brukar vanligen delas in i en intern och en extern del. Den interna validiteten handlar 
enligt Denk (2002) om hur analysen kan förklaras med olika faktorer och hur de relaterar till 
den beroende faktorn. I den här studien handlar det huruvida graden av försiktighet och 
relevans kan förklaras med skuldsättningsgrad, avkastning på totalt kapital och likviditet. Det 
fanns självklart flera olika förklaringar till resultatet som både är bolags- och landsspecifika. 
De förklaringar som valdes ut i den här studien ansågs vara lämpliga för att förklara graden av 
relevans samt försiktighet i fastighetsvärderingarna. 
  
Den yttre validiteten behandlar istället studiens möjlighet att generalisera resultatet till en hel 
population (Denk, 2002). I både Sverige och Storbritannien har fastighetsbolag med 
börsnotering innan år 2005 eftersökts och valts ut. Studien saknar med andra ord en 
representation av onoterade fastighetsbolag, vilket begränsar generaliserbarheten till viss del. 
Vidare är generaliserbarheten större i Sverige jämfört med Storbritannien eftersom en större 
andel av de börsnoterade fastighetsbolagen undersöktes. Resultatet är inte generaliserbart för 
övriga kontinentala och anglosaxiska länder. Det kan dock visa på om eventuella skillnader i 
fastighetsvärderingarna fortsatt existerar mellan de olika synsätten och därmed om det är 
möjligt att harmonisera redovisningen. 
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4. Resultat 
  
Det här kapitlet syftar till att åskådliggöra de resultat som i slutändan möjliggör studiens 
analys och slutsats. Först presenteras graden av relevans och försiktighet som är 
huvudkomponenterna för att avgöra harmoniseringsresultaten mellan länderna. Sedan 
redovisas förklaringsvariablerna skuldsättningsgrad, avkastning på totalt kapital och 
likviditet. 
  

4.1 Relevans 
  

 
Tabell 3. Genomsnittlig avvikelse per fastighetsbolag (Sverige) 
  

 
Tabell 4. Genomsnittlig avvikelse per fastighetsbolag (Storbritannien) 
  
Här presenteras avvikelsen mellan det bokförda värdet och det reala försäljningspriset på 
förvaltningsfastigheter. Därför visar Tabell 3 och 4 den genomsnittliga avvikelsen mellan 
bokfört värde och försäljningspris per fastighetsbolag i respektive land. För att uppnå en hög 
relevans bör alltså avvikelsen vara så nära 0 % som möjligt. I tabellerna presenteras 



	  
	  

25	  

avvikelsen genom både medelvärde och median för att få en tydlig bild av ländernas 
värderingar. Medelvärdet har beräknats genom att dividera avvikelsen för varje år med antalet 
år som fastighetsbolaget har sålt förvaltningsfastigheter. Det ska även förtydligas att 
avvikelsen är neutral, vilket betyder att beräkningen inte tar hänsyn till positiva respektive 
negativa värderingar. Med andra ord visas enbart den totala avvikelsen från bokfört värde. 
Om ett fastighetsbolag först har gjort en undervärdering med exempelvis 10 % och därefter en 
övervärdering på 10 % blir den genomsnittliga avvikelsen likaså 10 %. Det blir alltså inte 0 % 
som skulle kunna tänkas då värderingarna jämnar ut varandra.  
  
Vidare presenteras även fastighetsbolagens max- och minvärde, vilket beskriver de år som 
fastighetsförsäljningarna har avvikit mest respektive minst från det bokförda värdet. Det leder 
sedan till tabellernas sista kolumn som visar värderingarnas standardavvikelse från 
medelvärdet. På så vis klargörs fastighetsbolagens fluktuationer i värderingarna. I den 
svenska tabellen är det exempelvis tydligt att Atrium Ljungberg haft stora fluktuationer i sina 
fastighetsvärderingar. De har ett år gjort en undervärdering på 34,68 % men samtidigt en 
övervärdering på 25,41 % ett annat år, vilket sedan har bidragit till den relativt höga 
standardavvikelsen på 15,37 %.  
  
Den genomsnittliga kolumnen längst ner i Tabell 3 och 4 är egentligen mest intressant 
eftersom det är länderna som jämförs och inte specifika fastighetsbolag. Där framgår det alltså 
att den genomsnittliga avvikelsen i Sverige är 10,50 %, medan Storbritanniens värderingar har 
en marginellt högre avvikelse på 11,38 %. Medianen visar samma tendenser där den brittiska 
avvikelsen är snäppet högre än i Sverige. Vidare går det även att se en högre fluktuation i de 
brittiska värderingarna då den genomsnittliga standardavvikelsen är 11,15 %, jämfört med 
Sveriges 8,88 %. Den tydligaste differensen är dock ländernas minimivärde där de brittiska 
fastighetsbolagens största övervärdering i genomsnitt är betydligt högre (12,51 %) än de 
svenska (2,23 %).  
 
  

 
Tabell 5. Genomsnittlig avvikelse per år (Sverige) 
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Tabell 6. Genomsnittlig avvikelse per år (Storbritannien) 
  
För att se hur värderingarna har utvecklats över tid visar Tabell 5 och 6 respektive lands 
genomsnittliga avvikelse mellan åren 2005-2015. De här tabellerna har samma upplägg som 
de senast presenterade tabellerna med medelvärde, median, maxvärde, minvärde samt 
standardavvikelse. Medelvärdet har i det här fallet räknats ut genom att ta fastighetsbolagens 
avvikelse för året i fråga dividerat med antalet fastighetsbolag som faktiskt har gjort 
försäljningar under det året. Precis som i de bolagsspecifika tabellerna är det den neutrala 
avvikelsen som beaktas.  
  
De genomsnittliga avvikelserna blir således desamma som i tidigare tabeller eftersom det är 
samma värderingar som medräknas. Skillnaden är alltså att avvikelsen presenteras per år 
istället för fastighetsbolag. På så vis kan den här studien undersöka hur relevansen har 
utvecklats sedan år 2005 med avseende på värdering till verkligt värde. För att tydligare visa 
värderingarnas utveckling över tid kommer diagram som jämför länderna presenteras senare i 
analysen.  
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4.2 Försiktighet 
  

 
Tabell 7. Andel under-/övervärderingar per år (Sverige) 
  

 
Tabell 8. Andel under-/övervärderingar per år (Storbritannien) 
  
För att bedöma harmoniseringens resultat undersöks även graden av försiktighet i 
fastighetsvärderingar. Fastighetsbolagen anses som försiktiga då de gör undervärderingar på 
sina förvaltningsfastigheter. Därför visar Tabell 7 och 8 andelen under-/övervärderingar i 
Sverige respektive Storbritannien. Andelen har räknats ut genom att ta samtliga 
undervärderingar dividerat med de totala värderingarna (över och under) i procentuella tal. 
Exempelvis gjorde de brittiska fastighetsbolagen år 2012 en genomsnittlig undervärdering 
med andelen 82,05%, vilket således betyder att resterande 17,95% var övervärderingar.  
  
Som Tabell 7 och 8 visar finns det en viss differens i andelen under-/övervärderingar mellan 
länderna. I Sverige har fastighetsbolagen en andel undervärderingar på 95,92%, medan 
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Storbritannien uppvisar 81,58%. Det finns alltså en genomsnittlig skillnad mellan länderna, 
och då uppstår frågan hur värderingarna har utvecklats över tid. Därför visar Tabell 7 och 8 
även andelen under-/övervärderingar för varje år mellan 2005-2015. På så vis undersöks om 
graden av försiktighet i Sverige och Storbritannien närmat sig varandra med åren. För att 
tydligare uppfatta ländernas värderingar över tid presenteras diagram senare i analysen.  
  

4.3 Förklaringsvariabler 
	  
Värderingarnas relevans samt försiktighet i respektive land har nu beräknats och presenterats. 
För att finna eventuella förklaringar till resultaten klargörs skuldsättningsgraden, 
avkastningen på totalt kapital samt likviditeten i de svenska och brittiska fastighetsbolagen. 
Nedan presenteras därför de tre faktorerna mer specifikt. 
 

4.3.1 Skuldsättningsgrad 
  

 
Tabell 9. Genomsnittlig skuldsättningsgrad 
  
I Tabell 9 visas den genomsnittliga skuldsättningsgraden för fastighetsbolagen i respektive 
land. Som tidigare förklarats har datamaterialet samlats från åren 2005, 2010 och 2015, vilket 
framgår i den nämnda tabellen. Vidare presenteras även den totala genomsnittliga 
skuldsättningsgraden för samtliga tre år i Sverige respektive Storbritannien. På så vis klargörs 
eventuella skillnader som finns i ländernas sätt att finansiera sina tillgångar. I det här 
sammanhanget visar Tabell 9 att finns en tydlig diskrepans mellan fastighetsbolagen i de olika 
länderna. Skuldsättningsgraden i Sverige är 2,17, medan Storbritanniens dito endast är 1,15. 
Det får anses vara en betydlig differens och särskilt då studien inkluderar en stor mängd 
fastighetsbolag och år. Under de tre utvalda åren visas också en signifikant skillnad då de 
svenska fastighetsbolagens skuldsättningsgrad är högre under samtliga år. Det här betyder 
med andra ord att de svenska fastighetsbolagen i större utsträckning finansierar sina tillgångar 
med lån. 
 

4.3.2 Avkastning på totalt kapital 
  

 
Tabell 10. Genomsnittlig avkastning på totalt kapital 
  
I Tabell 10 visas den genomsnittliga avkastningen på totalt kapital för fastighetsbolagen i 
respektive land. På samma sätt som tidigare visas resultaten specifikt för åren 2005, 2010, 
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2015 och sedan även ett genomsnittlig värde för samtliga år. Som Tabell 10 demonstrerar 
finns det relativt stora differenser mellan länderna även med avseende på avkastning. De 
svenska fastighetsbolagen har i genomsnitt 7,13 % avkastning på totalt kapital, i jämförelse 
med Storbritanniens 11,34 %. Under samtliga tre granskade år har avkastningen på totalt 
kapital varit genomsnittligt högre i de brittiska fastighetsbolagen. Det innebär således att 
dessa företag är mer lönsamma då de genererar högre inkomster i relation till tillgångarna. 
 

4.3.3 Likviditet 
  

 
Tabell 11. Genomsnittlig likviditet 
  
I Tabell 11 visas den genomsnittliga likviditeten för fastighetsbolagen i respektive land. I linje 
med tidigare tabeller presenteras resultaten för åren 2005, 2010, 2015 och avslutas sedan med 
ett genomsnittligt värde för de tre granskade åren. Resultaten i det här fallet är återigen 
intressanta i den aspekten att det finns en påtaglig avvikelse mellan fastighetsbolagen i 
Sverige och Storbritannien. Likviditeten i de svenska bolagen är i genomsnitt 37,93 %, vilket 
är betydligt lägre än 176,76% som de brittiska företagen har. Det här innebär alltså att den 
kortsiktiga betalningsförmågan är bättre i brittiska fastighetsbolag. Den relativt svaga 
likviditeten i Sverige kan därmed tolkas som att företagsrisken är hög i svenska 
fastighetsbolag, eftersom de har svårare att betala kortsiktiga skulder. 
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5. Analys 
	  
Det här kapitlet syftar till att analysera den insamlade empirin med bakgrund i studiens 
teoretiska referensram. Först analyseras graden av relevans och försiktighet vid värderingar 
av förvaltningsfastigheter. Därefter undersöks förklaringsvariablerna skuldsättningsgrad, 
avkastning på totalt kapital samt likviditet med graden av relevans respektive försiktighet. 
Avslutningsvis analyseras harmoniseringen mellan Sverige och Storbritannien samt 
förklaringar till de funna resultaten. 
  

5.1 Relevans 
  

 
Diagram 1.  Genomsnittlig avvikelse per år 
  
Diagram 1 demonstrerar respektive lands genomsnittliga avvikelser som skett under den 
studerade perioden. Y-axeln visar på hur stora avvikelserna mellan bokfört värde och realt 
försäljningspris har varit i procentuella tal. Den heldragna linjen illustrerar avvikelsen för 
respektive land och år, medan den streckade linjen visar den totala genomsnittliga avvikelsen 
per land. 
  
Som Diagram 1 demonstrerar är den genomsnittliga avvikelsen mellan bokfört värde och realt 
försäljningspris relativt jämlik i Sverige och Storbritannien. De svenska fastighetsbolagen 
uppvisar en avvikelse på 10,50 %, medan Storbritannien är något högre på 11,38 %. Således 
är relevansen i de svenska värderingarna lite högre jämfört med de brittiska. Båda ländernas 
resultat befinner sig dock strax över den gräns på 10 % som olika svenska 
branschorganisationer anser vara en godtagbar avvikelse. Enligt Siekkinen (2016) tenderar 
relevansen att vara högre i Common law-länder än i Codified roman law-länder. Resultaten i 
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den här studien överensstämmer dock inte med den slutsatsen. Sverige härstammar från 
Codified roman law och har lägre genomsnittliga avvikelser. Det ska dock förtydligas att 
skillnaderna i genomsnittlig avvikelse är små, men det finns mer tydliga skillnader då varje år 
granskas specifikt.  
  
Fastighetsbolagen i Sverige tenderade mellan åren 2005-2010 att ha en avvikelse med ca 10 
%. Det innebär med andra ord att finanskrisen inte har påverkat avvikelsen i någon vidare 
utsträckning. Under perioden 2008-2009 då finanskrisen rådde går det ändå att tyda en något 
högre avvikelse än den genomsnittliga på 10,50 %. Värderingarnas avvikelse var cirka 12 % 
under båda dessa år, vilket är i linje med Jaggi, Winder & Lee (2010) samt Laux & Leuz 
(2010) resultat. De menar att värderingar till verkligt värde försvåras under finansiell oro och 
de svenska fastighetsbolagens avvikelser tyder även på det. Efter år 2010 går det att se en 
trend att avvikelsen blivit mer volatil. Den största förändringen sker mellan åren 2012 och 
2013 då avvikelsen minskade med närmare 6 %. En möjlig förklaring till den minskade 
avvikelsen är att IFRS 13 infördes och det blev tydligare riktlinjer för värdering till verkligt 
värde. Det finns förmodligen andra förklaringar som kan vara mer marknadsrelaterade, men 
införandet av IFRS 13 var just under det året som avvikelsen minskade. År 2014 går det att se 
en uppgång, men avvikelsen är fortsatt under 10 %. Mellan åren 2014-2015 minskar 
avvikelsen och värdet blir närmare 5 %.  
  
Som Diagram 1 visar tenderar de brittiska avvikelserna att ha stora fluktuationer över hela 
tidsperioden. Det kan utläsas från den genomsnittliga standardavvikelsen som är 11,15 % i de 
brittiska fastighetsbolagen och 8,88 % i Sverige. Mellan åren 2005-2007 är avvikelserna 
relativt höga, men är ändå på en jämn nivå runt ca 14 %. Avvikelserna under åren 2008-2011 
är istället mer volatila och varierar i stor utsträckning. Under den här perioden rådde en 
finanskris vilket kan vara en förklaring till svårigheten med värdering av 
förvaltningsfastigheterna. Avvikelserna har därefter blivit jämnare under studiens avslutande 
fyra år. En intressant observation är att de brittiska avvikelserna följer samma mönster som de 
svenska mellan åren 2013-2015. Några sådana mönster har inte identifierats tidigare och en 
möjlig förklaring till det här skulle återigen kunna vara införandet av IFRS 13. Den 
genomsnittliga avvikelsen i Storbritannien skiljer sig relativt påtagligt i jämförelse med 
Dietrich, Harris & Mullers (2000) resultat. De fann att avvikelsen var 6 %, medan den här 
undersökningen visade en större avvikelse på hela 11,38%. 
 
Det är svårt att ge ett rakt svar på relevansens förbättring över tid. I Sverige är det dock 
möjligt att se en ökad relevans efter år 2013, vilket således innebär en förbättrad 
redovisningskvalitet för användarna av de finansiella rapporterna. De här resultaten 
överensstämmer med Dietrich, Harris & Muller (2000) som menar att relevansen ökar vid 
övergång till verkligt värde. Det är däremot svårare att tyda någon ökad relevans i de brittiska 
värderingarna. Avvikelserna har fluktuerat under åren, men tenderar att fortsatt vara på en hög 
nivå. En förklaring till varför fastighetsbolagen i Storbritannien tenderar att ha större 
fluktuationer vid värdering av förvaltningsfastigheter kan vara Brexit. Storbritanniens utträde 
ur EU har debatterats under de senaste åren, vilket kan ha skapat osäkerhet bland investerare. 
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Det kan i sin tur ha medfört att fastighetspriserna i Storbritannien varit mer volatila jämfört 
med de svenska. 
  

5.2 Försiktighet 
  

 
Diagram 2. Andel under/övervärderingar per år 
  
Diagram 2 presenterar andelen under/övervärderingar mellan åren 2005-2015. Y-axeln visar 
på hur stor andel av fastighetsförsäljningarna som varit undervärderade. Om den heldragna 
linjen är 100 % innebär det att samtliga förvaltningsfastigheter har undervärderats det året. 
Den streckade linjen åskådliggör den genomsnittliga andelen undervärderingar som skett i 
Sverige och Storbritannien.  
  
Något som tydligt framgår av Diagram 2 är att de svenska fastighetsbolagen tenderar att 
undervärdera förvaltningsfastigheterna i högre grad än de brittiska bolagen. Den 
genomsnittliga försiktigheten avviker på så vis att Sveriges andel undervärderingar är 95,92 
%, medan Storbritanniens är 81,58 %. Det här resultatet stödjer således Hellman (2008) om 
att försiktighet är ett vanligare fenomen i den kontinentala redovisningstraditionen. Svensk 
redovisning är som tidigare nämnts mer präglad av den kontinentala traditionen och således 
överensstämmer resultatet i den här studien med tidigare forskning. Det här kan kopplas 
samman med Hellmans (2008) förklaring om att företag undervärderar tillgångar för att på det 
viset minska den årliga beskattningsbara resultatet. Samtidigt menar Soderstrom & Sun 
(2007) att undervärdering av förvaltningsfastigheter i syfte att minska skatt försämrar 
transparensen och kvaliteten i de finansiella rapporterna. Eftersom Sveriges andel 
undervärderingar är hela 95,92 % finns det således en risk att de svenska företagen har sämre 
transparens och kvalitet i redovisningen.  Det ska dock förtydligas att försiktighet även spelar 
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en stor roll i de brittiska fastighetsvärderingarna eftersom 81,58 % är undervärderingar. I 
jämförelse med de svenska värderingarna utläses ändå en lägre grad av genomsnittlig 
försiktighet.  
  
Diagram 2 visar även graden av försiktighet i fastighetsvärderingarna över tid. Under studiens 
tre första år har både Sverige och Storbritannien en hög grad av undervärderingar. År 2008 
sker dock en stor förändring i ländernas värderingar där framförallt Storbritannien överger 
försiktighet till en helt ny nivå. En rimlig förklaring till den här plötsliga förändringen är 
finanskrisens begynnelse år 2008. Under den här tiden finns antagande om att 
fastighetspriserna fallit och fastighetsbolagens värderingar har då inte lyckats följa samma 
utveckling. De svenska värderingarna återgick sedan till att bli mer försiktiga efter 
finanskrisens inträffande. Därmed har i princip alla fastigheter värderats med hög försiktighet 
i Sverige bortsett från år 2008. Fastighetsbolagen i Storbritannien tenderade istället att ha en 
större andel övervärderingar under hela finanskrisen.  
  

5.3 Förklaringsvariabler 
	  
Ovan har graden av relevans och försiktighet i respektive land analyserats. För att undersöka 
resultaten ytterligare inkluderas förklaringsvariablerna skuldsättningsgrad, avkastning på 
totalt kapital samt likviditet nedan. Det görs i syfte att finna eventuella förklaringar till graden 
av relevans och försiktighet vid fastighetsvärderingar. I Tabell 12 sammanställs samtliga 
variablers värden för att skapa en överblick kring resultaten.  
  

 
Tabell 12. Förklaringsvariabler och graden av relevans samt försiktighet 
  

5.3.1 Skuldsättningsgrad 
 
Det går att se en tydlig differens mellan ländernas genomsnittliga grad av skuldsättning där de 
svenska fastighetsbolagen är belånade i en betydligt större utsträckning. Nellessen & Zuelch 
(2011) menar att fastighetsbolag med hög skuldsättningsgrad tenderar att ha lägre avvikelser 
och därmed högre relevans vid värdering av förvaltningsfastigheter. Resultaten i den här 
studien kan till viss mån stödja den forskningen. De genomsnittliga avvikelserna mellan 
Sverige och Storbritannien skiljer inte i någon vidare utsträckning, men den något högre 
relevansen i de svenska värderingarna tyder ändå på liknande resultat som Nellessen & 
Zuelch (2011).  
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Det finns dock ett starkare samband mellan skuldsättningsgrad och försiktighet i 
fastighetsvärderingar. Som Tabell 12 visar tenderar de svenska fastighetsbolagen att 
undervärdera sina förvaltningsfastigheter i högre grad jämfört med de brittiska. Enligt 
Dietrich, Harris & Muller (2000) är det vanligt förekommande att fastighetsbolag med hög 
skuldsättningsgrad övervärderar förvaltningsfastigheter i syfte att erhålla större 
värdeförändringar. Den här studien visar därmed på motsatt resultat eftersom de svenska 
fastighetsbolagen har högre skuldsättningsgrad, men samtidigt undervärderar sina 
förvaltningsfastigheter i större utsträckning. Enligt Nobes (2014) är företag i kontinentala 
länder historiskt sett mer finansierade av banker. Den här undersökningen kan dra en parallell 
till den studien då de svenska fastighetsbolagen har en högre genomsnittlig skuldsättningsgrad 
jämfört med de brittiska. Haller & Eierle (2004) menar att försiktighet är den mest 
fördelaktiga metoden för att skydda långivare och deras krav prioriteras högre än aktieägares. 
Därför kan den jämförelsevis höga skuldsättningsgraden vara en förklaring till varför de 
svenska fastighetsbolagen fortsatt tenderar att undervärdera förvaltningsfastigheterna, 
eftersom långivarna ställer krav på försiktighet vid värdering.   
  

5.3.2 Avkastning på totalt kapital 
 
Vid jämförelse av den genomsnittliga avkastningen på totalt kapital går det också att urskilja 
en relativt tydlig differens. De brittiska fastighetsbolagen lyckas överlag generera högre 
inkomster i förhållande till tillgångarna. Barkham & Ward (1999) menar att fastighetsbolag 
med högre avkastning tenderar att ha en högre relevans vid värdering av 
förvaltningsfastigheter. Den här studien finner inte samma resultat då de svenska 
fastighetsbolagens avvikelser är av något mindre grad jämfört med de brittiska. Eftersom 
avvikelserna i Sverige och Storbritannien är relativt likvärdiga går det varken att bekräfta eller 
dementera Barkham & Wards (1999) studie. Därmed har den här studiens resultat likheter 
med Nellessen & Zuelchs (2011) slutsats att avkastning inte har någon större inverkan på 
avvikelserna mellan bokfört värde och realt försäljningspris. 
  
Det finns dock ett något starkare samband mellan avkastning och graden av försiktighet vid 
värdering av förvaltningsfastigheter. De här resultaten är logiska sett utifrån att 
värdeförändringar påverkar fastighetsbolagens resultaträkningar. Försiktiga värderingar 
medför lägre orealiserade värdeförändringar, vilket i sin tur bidrar till en lägre avkastning. 
Visserligen blir de realiserade värdeförändringarna högre vid försiktiga värderingar, men de 
orealiserade värdeförändringarna är av större betydelse för fastighetsbolagens resultat. Mot 
bakgrund av att de svenska fastighetsvärderingarna är mer försiktiga i jämförelse med de 
brittiska går det att finna likheter till vad tidigare forskning har kommit fram till. Ball, Kothari 
& Robin (2000); Blake et al. (1998) och Soderstrom & Sun (2007) menar att det historiskt sett 
funnits en stark koppling mellan redovisning och skatt i kontinentala länder. Försiktiga 
värderingar av tillgångar leder till lägre beskattningsbart resultat och därmed finns det ett 
samband mellan skatt och försiktighet (Ball, Kothari & Robin, 2000). Eftersom de svenska 
fastighetsbolagen i genomsnitt har en avkastning på 7,13 % medan de brittiska har 11,34 % 
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går det att se skattens historiska roll som förklaring till den högre graden av försiktighet i 
svensk redovisning.  
  

5.3.3 Likviditet 
	  
Det går även att urskilja en betydande skillnad i fastighetsbolagens grad av likviditet. De 
svenska fastighetsbolagen har en likviditet på 37,93 %, medan de brittiska har 176,76 %. 
Således kan fastighetsbolagen i Storbritannien enklare lösa kortsiktiga skulder, vilket bidrar 
till en lägre övergripande företagsrisk. Enligt Nellessen & Zuelch (2011) tenderar 
fastighetsbolag med lägre risk att ha mindre avvikelser i fastighetsvärderingar. På samma sätt 
som i de tidigare fallen är det svårt att dra några slutsatser kring relevansen då den är relativt 
likvärdig i Sverige och Storbritannien. Den här studien stödjer med andra ord inte Nellessen 
& Zuelchs (2011) slutsats om att hög likviditet leder till lägre avvikelser.  
  
Graden av försiktighet i fastighetsvärderingarna kan förklaras med hög respektive låg 
likviditet. Eftersom hög likviditet möjliggör för företag att smidigare betala oväntade utgifter 
är det en möjlig förklaring till varför svenska fastighetsbolag i större utsträckning 
undervärderar förvaltningsfastigheter. Med anledning av den lägre graden av likviditet i 
Sverige kan värderare vara mer försiktiga och därmed undervärdera vid rädsla för prisfall på 
marknaden. De svenska fastighetsbolagen har inte samma möjlighet att betala oväntade 
utgifter och därför kan det vara medvetet att undervärdera förvaltningsfastigheterna. De 
brittiska fastighetsbolagen har större möjlighet att betala oväntade utgifter och kan därigenom 
försöka värdera fastigheterna närmare verkligt värde. 
  

5.4 Harmonisering 
	  
Studiens syfte är att undersöka harmoniseringen mellan svensk och brittisk redovisning med 
avseende på graden av relevans och försiktighet i fastighetsvärderingar. Vid jämförelse av 
värderingarnas genomsnittliga relevans är fastighetsbolagen i de olika länderna relativt 
harmoniserade då det endast skiljer cirka 1 %. När värderingarna istället analyseras per år 
uppmärksammas dock differenser mellan länderna. Ländernas värderingar följer inte samma 
mönster och de brittiska fastighetsbolagen tenderar att vara volatila i en större utsträckning. 
Det här försvårar för investerare och andra intressenter som jämför finansiella rapporter och 
således är harmoniseringen inte lika framgångsrik som den genomsnittliga avvikelsen visar.  
  
Den bristfälliga harmoniseringen förtydligas ytterligare då graden av försiktighet vid 
värdering av förvaltningsfastigheter analyseras. Där har de svenska fastighetsbolagen en 
genomsnittlig andel undervärderingar som är större än de brittiska. Det här demonstreras i 
Diagram 2 där det även är svårt att tyda några tendenser till att graden av försiktighet blivit 
mer harmoniserad mellan länderna över tid. De svenska fastighetsbolagen fortsätter att ha en 
hög grad av försiktighet över hela perioden, medan försiktigheten i Storbritannien istället är 
mer fluktuerande och varierar mellan åren. Harmoniseringen mellan fastighetsbolagens 



	  
	  

36	  

värderingar i Sverige och Storbritannien har med andra ord inte lyckats i någon högre 
utsträckning. 
  
Svårigheten att harmonisera redovisningen i praktiken har tidigare uppmärksammats av bland 
annat Cieslewicz (2014); D’Arcy (2001) och Haller & Wehrfritz (2013). Den här studien 
finner således liknande resultat som dessa forskare. Eftersom försiktighet historiskt sett har 
präglat den kontinentala redovisningen vid värdering av tillgångar, är det alltså tydligt att 
nationella redovisningstraditioner fortsatt har en inverkan.   
  
Ett problem som den här studien har uppmärksammat är de stora skillnaderna som finns i 
skuldsättningsgrad, avkastning på totalt kapital samt likviditet mellan ländernas 
fastighetsbolag. När de finansiella nyckeltalen avviker väsentligt skapas skäl att värdera 
tillgångar annorlunda, vilket i sin tur är negativt för harmoniseringen. Det hade säkerligen 
främjat harmoniseringen om dessa nyckeltal varit mer likvärdiga mellan svenska och brittiska 
fastighetsbolag, men här finns en tendens till att nationella redovisningstraditioner fortsatt 
utgör ett hinder. 
  
Som tidigare nämnts utgör finansieringsstruktur och skatt ett hinder mot harmonisering. 
Ländernas historiskt sett skilda syn på finansieringsstruktur och skatt bidrar till den betydande 
avvikelsen mellan fastighetsbolagens finansiella nyckeltal. Ett annat problem vid 
harmonisering av redovisningen är IASBs relativt öppna regelverk. Enligt Ball (2006); Haller 
& Wehrfritz (2013); Nobes (2006) och Zeff (2007) kan nationella redovisningstraditioner 
överleva på grund av att regelverket i viss mån tillåter fria tolkningar. Den här studien stödjer 
dessa forskare eftersom graden av försiktighet fortsatt har en stark inverkan i svensk 
redovisning. De fria tolkningarna kan kopplas ihop med ländernas skilda rättssystem. 
Codified roman law är som tidigare förklarats mer reglerad och varje fall har en generell regel 
och lösning, redovisningsreglerna i Sverige har historiskt sett således varit av striktare 
karaktär (Jaggi & Low, 2000). Därför är det möjligt att svenska redovisningspraktiker följer 
föreskrifterna kring försiktighet i IASBs regelverk mer noggrant. 
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6. Slutsats 
	  
Det här kapitlet syftar till att diskutera och sammanfatta de resultat som besvarar studiens 
problemformuleringar. Vidare diskuteras även studiens teoretiska och praktiska bidrag.  
  
IASB arbetar aktivt för att redovisningen ska bli mer harmoniserad världen över. Det finns 
skilda meningar kring hur framgångsrika harmoniseringsresultaten har varit och särskilt 
beträffande verkligt värde på förvaltningsfastigheter. Därför har syftet med den här studien 
varit att undersöka redovisningens harmonisering mellan Sverige och Storbritannien. Mer 
specifikt ämnade studien besvara följande frågeställning: 
  
Hur har svensk och brittisk redovisning harmoniserats med avseende på 
fastighetsvärderingar under åren 2005-2015? 
  
Den här studien har funnit skillnader i hur svenska och brittiska fastighetsbolag värderar sina 
förvaltningsfastigheter. Graden av relevans och försiktighet avviker på olika sätt, vilket 
försvårar för användare av de finansiella rapporterna som önskar att jämföra svenska och 
brittiska fastighetsbolag. Tidigare forskning har på olika sätt uppmärksammat svårigheter med 
att harmonisera redovisningen i praktiken. Där har framför allt harmoniseringen mellan 
Storbritannien och Tyskland undersökts. Forskningen visar i många fall att nationella 
redovisningstraditioner fortsatt existerar trots införandet av IASBs standarder. Den här 
studien har istället fokuserat på harmoniseringen mellan svensk och brittisk redovisning och 
mer specifikt hur fastighetsbolag värderar sina förvaltningsfastigheter med avseende på 
relevans samt försiktighet. Eftersom resultaten påvisar skillnader mellan länderna finner även 
den här studien svårigheter att harmonisera redovisningen i praktiken.  
  
Vid en första anblick kan relevansen i värderingarna uppfattas som relativt harmoniserad 
mellan länderna. Den genomsnittliga avvikelsen mellan bokfört värde och realt 
försäljningspris är 10,50 % i de svenska fastighetsbolagen, medan den brittiska avvikelsen är 
11,38 %. Därmed är båda ländernas avvikelser strax över den nivå som svenska 
branschorganisationer anser vara acceptabel på 10 %. Avvikelserna har också ökat relativt 
mycket sedan åren 1988-1996 där tidigare forskning visade en genomsnittlig avvikelse i 
Storbritannien på 6 %.  Då relevansen istället granskas per år uppenbaras differenser mellan 
länderna som gör att fastighetsvärderingarna inte är så harmoniserade i praktiken. De brittiska 
värderingarna varierar i större utsträckning från år till år, medan de svenska fastighetsbolagen 
har mindre fluktuationer i avvikelserna. Det här visar sig i den genomsnittliga 
standardavvikelsen där Storbritannien har 11,15 % och Sverige 8,88 %. Eftersom 
värderingarna inte följer liknande mönster och varierar från år till år går det därmed inte att 
anse relevansen som harmoniserad.  
  
En ytterligare brist i harmoniseringen urskiljs när graden av försiktighet i 
fastighetsvärderingar studeras. Den genomsnittliga andelen undervärderingar är hela 95,92 % 
i de svenska fastighetsbolagen, medan den brittiska andelen är 81,58 %. Eftersom båda 
ländernas fastighetsbolag tenderar att undervärdera förvaltningsfastigheter i hög grad kan 
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resultatet antas vara relativt harmoniserat. Det går dock att urskilja en systematisk 
undervärdering från de svenska fastighetsbolagen under hela tidsperioden. Fastighetsbolagen i 
Storbritannien undgår dock försiktigheten i högre grad och särskilt under finanskrisen 
uppmärksammas skillnader mellan ländernas värderingar. Därmed stödjer resultaten i den här 
studien tidigare forskning om att kontinentala länder är mer präglat av försiktighet. Således 
finns det tecken på att tidigare redovisningstraditioner fortsatt har en påverkan vid värdering 
av förvaltningsfastigheter. Sedan införandet av IASBs standarder inom EU år 2005 fram tills 
år 2015 har Sveriges värderingar fortsatt haft samma höga grad av försiktighet. Därmed är det 
svårt att urskilja redovisningen som harmoniserad under de undersökta åren. Det är dock svårt 
att avgöra vilken grad av försiktighet som är lämplig vid fastighetsvärderingar, men för att 
uppnå harmonisering hade det optimala varit en mer liknande nivå i båda länderna.  
  
Studiens resultat tyder alltså på att det fortfarande finns nationella redovisningstraditioner 
som påverkar fastighetsvärderingar. För att finna eventuella förklaringar till skillnaderna i 
värderingarnas relevans och försiktighet har de tre förklaringsvariablerna skuldsättningsgrad, 
avkastning på totalt kapital och likviditet undersökts. I samtliga fall fann studien intressanta 
skillnader mellan ländernas fastighetsbolag. Skuldsättningsgraden var 2,17 i Sverige och 1,15 
i Storbritannien. Det här resultatet är logiskt utifrån tidigare forskning som menar att företag i 
kontinentala länder historiskt sett är mer finansierade av banker. Försiktiga värderingar är 
eftertraktat av banker och det kan således vara en förklaring till varför de svenska 
fastighetsbolagen undervärderar i större utsträckning. Avkastningen på totalt kapital var i 
Sverige 7,13 % och i Storbritannien 11,34 %. De här nyckeltalen är också logiska utifrån 
tidigare forskning som menar att skatten spelar en stor roll i kontinentala länder. Försiktiga 
värderingar leder till lägre beskattningsbar inkomst och det kan således vara en förklaring till 
de svenska fastighetsbolagens höga andel undervärderingar. Likviditeten var 37,93 % i 
Sverige och 176,76 % i Storbritannien. Det här betyder att de svenska fastighetsbolagen har 
svårare att betala kortsiktiga skulder och därför kan det vara medvetet att systematiskt 
undervärdera förvaltningsfastigheterna. De brittiska fastighetsbolagen uppvisar alltså stabilare 
nyckeltal överlag och det kan vara en förklaring till varför de inte har lika hög grad av 
försiktighet som de svenska bolagen.  
  

6.1 Bidrag 
	  
Tidigare forskning har till stor del fokuserat på hur tyska företag har applicerat IASBs 
standarder i syfte att undersöka harmoniseringens resultat. Harmoniseringen mellan länders 
redovisning kan undersökas på många olika sätt. Den här studien bidrar med perspektiv från 
relevans och försiktighet i fastighetsvärderingar mellan svenska och brittiska fastighetsbolag.  
 
Resultaten i studien tyder på att fastighetsvärderingar mellan Sverige och Storbritannien 
avviker i olika avseenden och det är inte möjligt att urskilja en förbättrad harmonisering under 
åren 2005-2015. Därmed stödjer den här studien tidigare forskning om svårigheten till 
harmonisering i praktiken, vilket är det teoretiska bidraget. Det praktiska bidraget är mer 
riktat mot investerare och andra användare av de finansiella rapporterna. Genom att klargöra 



	  
	  

39	  

graden av relevans och försiktighet i fastighetsbolagens värderingar underlättas intressenters 
beslutsfattande. För de som jämför finansiella rapporter i svenska och brittiska fastighetsbolag 
kan det vara användbart att ha kännedom om den högre graden av försiktighet i Sverige. 
Värderingarna har en direkt inverkan på företags resultaträkningar och därmed kan 
exempelvis försiktigheten vara en förklaring till de relativt svaga nyckeltalen i svenska 
fastighetsbolag. 
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7. Avslutande diskussion 
	  
Harmoniseringens resultat har i den här studien visat sig vara problematiskt att tolka och dra 
slutsatser kring. Det här grundar sig i att det skapas utrymme för subjektiva bedömningar om 
vad en harmoniserad redovisning innebär. Den deskriptiva statistiken som användes vid 
studiens analys har visat på skillnader mellan ländernas fastighetsbolag och därför har det 
varit möjligt att analysera resultatet och dra slutsatser kring redovisningens harmonisering. I 
efterhand går det dock att vara kritisk till valet av analysmetod. En mer avancerad statistisk 
analys hade kunnat ge svar på exempelvis samband mellan olika variabler och ett mer 
statistiskt säkerställt resultat. Den deskriptiva statistiken har dock frambringat intressanta och 
tillräckliga resultat för att kunna dra slutsatser om harmoniseringen mellan svensk och brittisk 
redovisning.  
 
Som tidigare nämnts arbetar IASB för att harmonisera redovisningen mellan länder. Den här 
studien och tidigare forskning kan se att det fortsatt råder skillnader mellan olika nationers 
redovisning trots att de följer samma regelverk. De skillnader som finns förklaras med den 
historiskt sett skilda synen på redovisningen. Med bakgrund av att länder har skilda 
rättssystem, finansieringsstruktur samt olika syn på skattens roll leder det till att applicering 
av IASBs standarder och därmed harmonisering försvåras. För att möjliggöra en eliminering 
av dessa skillnader borde IASBs standarder undervisas på högskolor och universitet istället 
för att lära ut tidigare praxis. En stor del av praktikerna i respektive land använder 
förmodligen tidigare redovisningspraxis vid exempelvis värdering av förvaltningsfastigheter. 
Det kan vara en förklaring till varför försiktighet i större utsträckning fortsatt praktiseras i 
Sverige jämfört med Storbritannien. Det är troligtvis svårt att helt komma ifrån skillnader 
mellan länderna, men för att IASBs standarder ska ha full verkan på harmoniseringen borde 
praktiker utbildas kring hur de ska tolkas.   
 
En ytterligare problematik i harmoniseringsarbetet är IASBs relativt vaga regelverk. Många 
föreskrifter tillåter praktiker att göra egna tolkningar, vilket ökar risken för skillnader i 
redovisningen. Ett exempel där redovisningen är en aning diffus berör begreppet försiktighet. 
Det är en kvalitativ egenskap som finns med i IASBs föreställningsram, men det är svårt att 
tyda vilken nivå av försiktighet som är önskvärd. Således kan praktiker fortsatt förhålla sig till 
nationella redovisningstraditioner och värderingar till verkligt värde blir avvikande. En mer 
strikt formulering kring försiktighet hade möjligtvis reducerat den här problematiken. 
Samtidigt finns det säkerligen en tanke bakom IASBs relativt öppna standarder. I nuläget är 
det många länder som har eller planerar att applicera det internationella regelverket. De 
stundtals vaga redovisningsreglerna underlättar då ländernas övergång till de nya 
standarderna. Det har säkerligen hjälpt de svenska fastighetsbolagen på flera olika sätt. Om de 
svenska fastighetsbolagen skulle omvärdera sina förvaltningsfastigheter utifrån 
Storbritanniens grad av försiktighet, skulle det leda till stora värdeförändringar. 
Fastighetsbolagens resultat skulle därmed bli höga, vilket innebär mer skatt och det är som 
bekant inte eftertraktat i den kontinentala redovisningstraditionen. Omställningen vore ännu 
mer förödande för de brittiska bolagen som istället skulle erhålla ett negativt resultat med 
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Sveriges grad av försiktighet. Det här är alltså en process som behöver ta tid eftersom stora 
förändringar påverkar de finansiella rapporterna i hög grad. Samtidigt är det givetvis 
bekymmersamt att ländernas värderingar inte tenderar att ha blivit mer harmoniserade under 
åren 2005-2015.  
 
Det finns säkerligen flera olika förklaringar till varför svenska fastighetsbolag fortsatt 
tenderar att undervärdera förvaltningsfastigheterna. De faktorer den här studien valt visar på 
intressanta resultat och de kan i sin tur förklara graden av undervärderingar. Det kan helt 
enkelt vara så att svenska fastighetsbolag måste värdera mer försiktigt med tanke på svagare 
finansiella nyckeltal jämfört med de brittiska. Bara för att Sverige tenderar att i större 
utsträckning undervärdera fastigheterna jämfört med Storbritannien innebär det inte att 
värderingarna är mer trovärdiga. Om svenska bolag systematiskt värderar fastigheterna lägre 
mot det verkliga värdet finns anledning att se det som minskad transparens. De brittiska 
bolagen kan därmed i större utsträckning försöka värdera till verkligt värde, vilket i sin tur 
kan vara en förklaring till ökad volatilitet i värderingarna.  
  

7.1 Förslag till vidare forskning 
	  
Det skulle vara möjligt att undersöka fastighetsbolagen mer specifikt och exempelvis dela in 
dem efter bransch för att se om det finns skillnader mellan olika fastighetsbestånd. Där kan en 
framtida studie undersöka eventuella skillnader mellan bolag som till större delen äger kontor, 
lokaler eller bostäder. En sådan studie skulle kunna besvara vilket typ av bestånd som 
tenderar att ha fluktuerande värderingar. Det går alltså att ha samma urval men göra 
undersökningen på annorlunda sätt, dels kan andra förklaringsvariabler användas och 
därigenom andra nyckeltal. Eftersom den här studien visar på att nyckeltalen skiljer mellan 
länderna kan en framtida studie kunna undersöka mer kring begreppet risk. Exempelvis vilka 
förklaringar som finns till ett högre risktagande av fastighetsbolagen. Förslag på faktorer är; 
bolagsstorlek, fastighetsbestånd och aktieägare. 
  
Om några år vore det intressant att göra en mer uppdaterad undersökning och studera om 
Brexit har haft en påverkan på fastighetsvärderingarna i Storbritannien.  
  
Den här undersökningen har utförts via en kvantitativ metod, vidare forskning skulle istället 
kunna göra en kvalitativ metod och utföra intervjuer. Studien kan då få svar på 
fastighetsbolagens samt externa värderares syn på försiktighetens roll vid värdering av 
förvaltningsfastigheter. Därmed går det att undersöka hur de kommunicerar kring tidigare 
redovisningspraxis samt undersöka om exempelvis språk kan ha betydelse för skillnader inom 
redovisningen. 
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