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Definitioner  

EU  Europeiska Unionen  

IAS  International Accounting Standards  

IASB  International Accounting Standard Board 

IFRS  International Financial Reporting Standards (Eftergångare till IAS)  

Anskaffningsvärde Anskaffningsvärde är det belopp i likvida medel som erläggs när 

en tillgång införskaffas. Det kan ses som inköpspriset men även 

andra kostnader som uppstått vid köpet kan räknas med. 

Verkligt värde Det belopp till vilket en tillgång skulle kunna överlåtas mellan 

kunniga parter som är oberoende av varandra och som båda har ett 

intresse av att transaktionen genomförs. 

Förvaltningsfastigheter Fastigheter som genererar intäkter som utgörs av hyresintäkter 

eller värdestegring, och därmed är oberoende av övriga tillgångar i 

företaget. 

Försiktighetsprincipen Innebär att när bedömningar sker under osäkra förhållanden ska 

tillgångar och intäkter inte överskattas och skulder och kostnader 

inte underskattas. 

Realisationsprincipen Principen innebär att en intäkt är realiserad när risker och förmåner 

som är förknippade med prestationen övergår mellan parterna. 

  



 

 

Abstract 

Title: The choice affects the appearance. Valuation of investment properties at historical cost 

or fair value? 

Published: 2012 

Authors: Johanna Johansson and Malin Ullbrand 

Supervisor: Olle Westin 

Background and problem: In 2002 the European Union adopted a regulation meaning that 

listed companies in all member countries, from 2005, are obligated to comply consolidated 

accounts according to IFRS. The regulation was made in an attempt to achieve more 

comparable accounting information between countries. The real estate industry is the sector 

on the stock market that is most affected by the implementation of IFRS. Prior to introducing 

IFRS, investment properties where to be evaluated at historical cost. According to IFRS 

companies are now able to choose which valuation method to use, historical cost or fair value. 

Purpose: The purpose of this study is to compile and analyze scientific articles. Based on an 

analysis of the articles, which mostly focus on the valuation of investment properties, we 

intend to lead to a summary of the pros and cons of fair value and historical costs. 

Furthermore, we aim to draw conclusions about the stakeholders’ common views on 

relevance and reliability with the help from a meta-analysis.  

Methodology: This paper is a compilation of scientific articles and a meta-analysis of the 

collected articles.  

Conclusion: The present paper shows that stakeholders generally agree on the advantages and 

disadvantages with valuating investment properties at fair value versus historical cost. It is 

established that fair value measurement provides relevant information; however, the 

information is not reliable. The information in financial reports becomes more reliable when 

valuating investment properties at historical cost, but will lose in relevance. 

Keywords: Investment property, valuation, historical cost, fair value, stakeholder. 

  



 

 

Sammanfattning 

Titel: Valet påverkar utseendet. Värdering av förvaltningsfastigheter till anskaffningsvärde 

eller verkligt värde? 

Utgivningsår: 2012 

Författare: Johanna Johansson och Malin Ullbrand 

Handledare: Olle Westin 

Bakgrund & problem: Europa Unionen tog år 2002 ett omfattande beslut vilket innebar att 

alla börsnoterade företag inom EU ska koncernredovisa enligt IFRS med start år 2005. 

Beslutet fattades framförallt för att minska skillnader inom redovisningen mellan olika länder. 

Den bransch på börsen som påverkats mest av införandet av IFRS är fastighetsbranschen då 

de innan införandet skulle redovisa alla förvaltningsfastigheter till anskaffningsvärde. 

Införandet av IFRS medförde möjligheten för företag att välja värderingsmetod vid värdering 

av förvaltningsfastigheter, de kan nu välja mellan anskaffningsvärdet och verkligt värde. 

Syfte: Syftet med föreliggande studie är att sammanställa och analysera insamlade artiklar. 

Utifrån en analys av artiklarna, som mestadels handlar om värdering av 

förvaltningsfastigheter, ämnar vi leda fram till en sammanställning av för- och nackdelar med 

verkligt värde och anskaffningsvärde. Vidare syftar vi till att med en metaanalys dra slutsatser 

om intressenternas gemensamma syn på relevans och tillförlitlighet. 

Metod: Föreliggande uppsats är en sammanställning av vetenskapliga artiklar samt en 

metaanalys av insamlade artiklar. 

Resultat & Slutsats: Föreliggande studie visar att intressenter generellt är eniga om för- och 

nackdelar med värdering av förvaltningsfastigheter till verkligt värde och anskaffningsvärde. 

Det konstateras att värdering till verkligt värde ger relevant information, dock är 

informationen inte tillförlitlig. Information i årsredovisningar blir mer tillförlitlig om företag 

använder sig av anskaffningsvärde som värderingsmetod, men förlorar å andra sidan sin 

relevans då. 

Nyckelord: Förvaltningsfastigheter, värdering, anskaffningsvärde, verkligt värde, 

intressenter. 
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1. Inledning 

Kapitlet inleds med en presentation av bakgrunden till problematik vid värdering av 

förvaltningsfastigheter. Bakgrunden leder till en diskussion kring problemet där vi reflekterar 

utifrån befintliga debatter inom ämnet idag samt förtydligar kopplingen mellan intressenter, 

värdering och de kvalitativa egenskaperna. Diskussionen mynnar sedermera ut i ett syfte och 

undersökningsfrågor. Kapitlet avslutas med presentation av studiens bidrag. 

1.1 Bakgrund 

Syftet med den externa redovisningen är främst att förmedla ekonomisk information om 

företags verksamhet till intressenter, framförallt de externa användarna. Informationen som 

förmedlas ska visa företagets ekonomiska utveckling under en viss period samt en ekonomisk 

sammanställning vid periodens slut. Redovisningen ska även fungera som en 

kontrollfunktion, på grund av att redovisningen utger underlag för kontrollen av företagets 

verksamhet och därmed företagsledningens skötsel av företagets tillgångar. (Smith 2006) När 

fastighetsbolag värderar sina tillgångar spelar valet av värderingsmetod en avgörande roll för 

företagets redovisade resultat, på grund av att deras tillgångar till största del omfattar 

fastigheter. Sammanfattningsvis påverkar valet av värderingsmetod utseendet på 

årsredovisningen, som i sin tur är informationsunderlag för intressenter. (Sandell 2001)  

År 2002 tog EU-kommissionen ett omfattande beslut, vilket innebar att alla börsnoterade 

företag inom Europeiska Unionen ska tillämpa koncernredovisning enligt IFRS med start år 

2005. (Marton et al. 2008) Beslutet fattades framförallt för att minska skillnaderna mellan 

länder som tillhör olika traditioner, den kontinentala och den anglosaxiska traditionen. Den 

kontinentala traditionen grundar sig i lagar och regler där redovisningen är starkt kopplad till 

skattelagstiftningen. Den anglosaxiska traditionen är däremot principbaserat och baseras på 

praxis och sedvanerätt där professionen har stort inflytande. Införandet av IFRS medförde 

åtskilliga förändringar för svenska börsnoterade företags koncernredovisning. (Smith 2006) 

Peter Malmqvist som är ordförande i Sveriges Finansanalytikers Förening konstaterar att det 

är fastighetsbranschen som är den bransch på börsen som påverkats mest av införandet av 

IFRS. Samtidigt menar Bo Nordlund, redovisningsexpert på KPMG, att redovisning enligt 

IFRS endast riktar sig till de intressenter som investerar riskkapital i ett företag. Det är dock 

viktigt att komma ihåg att det finns andra intressenter också, exempelvis banker, kunder och 

leverantörer. (Bergstrand 2010) 
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Innan år 2005 redovisade alla företag i Sverige med innehav av förvaltningsfastigheter enligt 

Redovisningsrådets rekommendationer för förvaltningsfastigheter, RR24. Enligt 

rekommendationen ska alla förvaltningsfastigheter värderas till anskaffningsvärde. Efter år 

2005 ska alla noterade bolag som innehar förvaltningsfastigheter koncernredovisa i enlighet 

med IAS 40, Förvaltningsfastigheter. I denna standard anges alternativa värderingsmetoder 

och företagen kan välja att värdera sina förvaltningsfastigheter till verkligt värde eller 

anskaffningsvärde. Värt att poängtera är att om företag väljer att värdera 

förvaltningsfastigheter till anskaffningsvärde måste de i alla fall ange verkligt värde i en not 

till balansräkningen. (FAR 2011) 

1.2 Problemdiskussion 

Det cirkulerar en del debatter kring värdering av förvaltningsfastigheter, vilket kan tänkas 

bero på att lagstiftningen ger företag möjlighet att själva välja vilken värderingsmetod som 

ska användas vid värdering av förvaltningsfastigheter. Vetenskapliga artiklar, litteratur samt 

uttalanden i bland annat branschtidningar diskuterar för- och nackdelar med de båda 

värderingsmetoderna. Olika intressenter efterfrågar olika information och därmed förespråkar 

de oftast den ena eller den andra värderingsmetoden. Enligt Wolk et al. (2008) har värdering 

till anskaffningsvärde historiskt sett varit den vanligaste och mest använda metoden vid 

upprättandet av finansiella rapporter. Quagli & Avallone (2010) konstaterar att värdering till 

anskaffningsvärde är en stabil metod, och Johnson (2005) fastställer att metoden ger 

information som har högre tillförlitlighet än vid värdering till verkligt värde.  Däremot menar 

Nichols & Buerger (2002) att metoden inte tar hänsyn till tillgångars eventuella 

värdeökningar. I dagens ekonomi, med bland annat stigande priser och inflation, är 

anskaffningsvärdemetoden därför relativt begränsad. Särskilt när det gäller att ge en aktuell 

bild av dagens ekonomiska verklighet. (Wolk et al. 2008) Marton (2008) skriver i Balans nr 6-

7 att verkligt värde däremot anses ge mer tidsenlig information till intressenter då det på ett 

mer korrekt sett speglar den ekonomiska verkligheten idag. Johnson (2005) poängterar också 

att värdering till verkligt värde ger information som är mer relevant för intressenter än vad 

värdering till anskaffningsvärde gör. Uppskattningar av verkligt värde görs genom 

observationer av försäljningar av motsvarande tillgångar i andra företag. För fastigheter är 

marknaden ofta svag vilket gör att det kan vara svårt eller ibland omöjligt att bedöma 

försäljningsvärdet på fastigheten. (Smith 2006) Anskaffningsvärdet förespråkas just på grund 

av att den inte bygger på hypotetiska kostnader, och är därmed mer tillförlitlig för 
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intressenter.  Hypotetiska metoder, så som verkligt värde, kan å andra sidan anses ge bättre 

vägledning till intressenter gällande ekonomisk värdering, då anskaffningsvärdet ofta 

innefattar dolda tillgångar. (Wolk et al. 2008) Kjaer (2008) är dock tveksam till att värdering 

till verkligt värde kommer ge en rättvisande bild när konjunkturen går nedåt. Hon hyser 

farhågor för att informationens minskade tillförlitlighet vid värdering till verkligt värde kan 

skada förtroendet för årsredovisningarna och därmed försämra konjunkturen ytterligare. 

Sammanfattningsvis tycks det i hög grad handla om två olika läger, där intressenter antingen 

förespråkar tillförlitlighet eller relevans.  

Vi har tidigare nämnt är syftet med den externa redovisningen är att förmedla information om 

företags finansiella ställning till intressenter, och att valet av värderingsmetod i 

fastighetsbolag oftast har stor inverkan på den externa redovisningens utseende. 

Informationen i årsredovisningen är användbar för olika intressenter och ska vara 

beslutsunderlag i diverse olika ekonomiska sammanhang. För att informationen i 

årsredovisningen ska vara användbar för intressenterna krävs det att redovisningens 

kvalitativa egenskaper är uppfyllda. De som anses vara viktigast att uppmärksamma är 

begriplighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet. (FAR 2011) Vidare kommer extra 

tyngd läggas på begreppen tillförlitlighet och relevans. 

Med utgångspunkt i pågående diskussion om värdering av förvaltningsfastigheter till 

anskaffningsvärde kontra verkligt värde kommer vi i föreliggande studie fokusera på för- och 

nackdelar med värderingsmetoderna. Närmare bestämt kommer vi intressera oss för olika vis 

att se på för- respektive nackdelar med värdering till verkligt värde kontra anskaffningsvärde. 

Utifrån en litteraturstudie av vetenskapliga artiklar avser vi att göra en ny analys som 

eventuellt kan leda fram till nya tolkningar och slutsatser. 

1.3 Syfte 

Syftet med föreliggande studie är att sammanställa och analysera insamlade artiklar. Utifrån 

en analys av artiklarna, som mestadels handlar om värdering av förvaltningsfastigheter, ämnar 

vi diskutera för- och nackdelar med verkligt värde och anskaffningsvärde. Vidare syftar vi till 

att med en metaanalys dra slutsatser om intressenternas gemensamma syn på relevans och 

tillförlitlighet. 



4 

 

1.4 Undersökningsfrågor 

- Vilka för- och nackdelar identifieras i de insamlade artiklarna, utifrån olika 

intressenters perspektiv, vid värdering av förvaltningsfastigheter till verkligt värde 

kontra anskaffningsvärde? 

- Hur ser intressenternas gemensamma syn ut av relevans och tillförlitlighet, utifrån 

urvalet artiklar? 

1.5 Bidrag 

Studiens praktiska bidrag förväntas ges i form av en sammanställning av ett urval insamlade 

vetenskapliga artiklar inom området värdering till anskaffningsvärde och verkligt värde. Med 

denna sammanställning ges ett sammandrag om vad som finns publicerat inom ämnet 

samtidigt som slutsatser kan dras om likheter och skillnader mellan olika intressenters syn på 

värdering av förvaltningsfastigheter.  

Studien har även ett teoretiskt bidrag då den förväntas med hjälp av en metaanalys öka 

kunskapen kring hur intressenters gemensamma syn är på begreppen relevans och 

tillförlitlighet. 
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2. Teoretisk utgångspunkt 

För att få en djupare förståelse för studiens centrala begrepp inleds kapitlet med en 

genomgång av anskaffningsvärde och verkligt värde. Årsredovisningens utformning är starkt 

sammankopplad med de kvalitativa egenskaperna som även påverkar de två olika 

värderingsmetoderna. Således presenteras de kvalitativa egenskaperna. Kapitlet avrundas 

med en beskrivning av intressentmodellen som ligger till grund för vår utformade 

analysmodell som presenteras sist i avsnittet. 

2.1 Värderingsmetod 

Vid första redovisningstillfället ska en förvaltningsfastighet värderas till anskaffningsvärdet. 

Företag ska därefter ta ställning till vilken redovisningsprincip som ska användas vid framtida 

värderingar. Företag ges då möjlighet att välja att antingen fortsätta värdera 

förvaltningsfastigheter till anskaffningsvärde eller att fortsättningsvis värdera till verkligt 

värde. Ett företag med flera förvaltningsfastigheter måste tillämpa samma värderingsprincip 

för samtliga förvaltningsfastigheter. (FAR 2011) 

2.1.1 Verkligt värde 

Förvaltningsfastigheters verkliga värde definieras som det pris fastigheten skulle kunna säljas 

för i en transaktion mellan oberoende och kunniga parter, som har ett intresse av att 

transaktionen genomförs. Fastighetens verkliga värde ska återspegla marknadsvärdet på 

balansdagen. (FAR 2011) 

För att uppnå bästa uttrycket för verkligt värde vid värdering av förvaltningsfastigheter ska 

den som värderar utgå från aktuella priser på en aktiv marknad för likartade fastigheter, med 

samma läge, skick och liknande hyresavtal. Om aktuella marknadspriser på liknande marknad 

inte är tillgängliga finns det alternativa metoder att använda sig av. En metod är att utgå från 

aktuella priser på fastigheter av ett annat slag och sedan justera priserna med hänsyn till 

olikheterna där emellan. Den andra metoden är att utgå från de senaste priserna på likartade 

fastigheter fast på en mindre aktiv marknad och sedan justera för förändringar som skett sedan 

priset fastställdes. Ett tredje alternativ som kan väljas är att uppskatta värdet av de framtida 

betalningsströmmarna för fastigheten. (IAS 40, p.46) De eventuella värdeförändringar som 

sker i enlighet med värdering till verkligt värde korrigeras i balansräkningen som sedan ger 

effekt på resultaträkningen i form av upp- eller nedskrivning. (Wolk et al. 2008) Svårigheten 
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med verkligt värde som värderingsmetod kan vara dess komplexitet vid fastställandet av 

värdet på fastigheten på grund av att metoden grundar sig i subjektiva värderingar.  

2.1.2 Anskaffningsvärde 

Ett företag som väljer att värdera sina förvaltningsfastigheter till anskaffningsvärde ska göra 

det i enlighet med kraven som återfinns i IAS 16, Materiella anläggningstillgångar. 

Anskaffningsvärdet definieras som det belopp i likvida medel som betalas vid förvärv av en 

tillgång vid tidpunkten för förvärvet eller uppförande. Enklare förklarat, anskaffningsvärdet är 

kontantpriset per redovisningsdatumet. Förvaltningsfastigheten ska då redovisas till 

anskaffningsvärde efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuell ackumulerade 

nedskrivning. (FAR 2011) 

Anskaffningsvärdet är starkt sammankopplat med avskrivningar. (Smith 2006) En 

avskrivning definieras som en systematisk periodisering av en tillgångs avskrivningsbara 

belopp över dess nyttjandeperiod. (FAR 2011) Praktiskt sett görs en uppskattning på 

tillgångens ekonomiska livslängd och sedan fördelas anskaffningsutgiften över denna tid i 

form av årliga avskrivningar. (Smith 2006) Avskrivningarna tas upp som kostnader i 

resultaträkningen för respektive år, som i sin tur ger effekt på balansräkningen, i form av att 

tillgången minskar. (Wolk et al. 2008) Något som kan tyckas problematiskt med värdering till 

anskaffningsvärde är att tillgångar inte tas upp i balansräkningen om de är orealiserade. 

Värt att nämna är att valet av verkligt värde eller anskaffningsvärde som värderingsmetod 

påverkar siffrorna i redovisningen på olika sätt. Verkligt värde ger mer förutsägande och 

tidsriktiga resultatmått på grund av att denna värderingsmetod är orienterad mot framtida 

kassaflöden. Värdering till anskaffningsvärde är å andra sidan mer traditionell och ger en 

jämnare nivå på årsredovisningen, samt att värdeförändringar endast erkänns om de är 

realiserade.  (Quagli & Avallone 2010) 

2.2 Redovisningens kvalitativa egenskaper 

Syftet med de finansiella rapporterna är att förse intressenter med information om ett företags 

finansiella ställning och resultat. Informationen är användbar för olika intressenter och ska 

ligga som grund för beslut i ekonomiska sammanhang. Det är de olika kvalitativa 

egenskaperna som gör en årsredovisning användbar för intressenter. Dessa definieras i IASB:s 
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föreställningsram, och de egenskaper som anses vara särskilt viktiga att beakta är 

begriplighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet. (FAR 2011) Begreppen presenteras för 

att få en ökad förståelse för informationens innebörd. 

Begriplighet: Information som lämnas i finansiella rapporter ska vara begriplig och enkel att 

förstå. Det förutsätts dock att användarna av rapporten har en rimlig kunskap om 

affärskunskap, ekonomi och redovisning samt studerar informationen med viss noggrannhet. 

(FAR 2011) 

Relevans: För att information ska vara av värde krävs det att den är relevant som 

beslutsunderlag för intressenter. Information anses vara relevant om den underlättar 

användares granskning av inträffade, aktuella och framtida händelser. Relevans påverkas av 

informationens karaktär samt av dess väsentlighet. Information anses vara väsentlig om ett 

utelämnande kan påverka de beslut som intressenter fattar på basis av informationen i de 

finansiella rapporterna. Graden av väsentlighet beror på omständigheterna kring utelämnandet 

och väsentlighet är därför mer en fråga om en tröskelnivå än en grundläggande kvalitativ 

egenskap som informationen måste ha för att vara användbar. (FAR 2011) 

Tillförlitlig: För att information ska vara användbar krävs det att den är tillförlitlig. 

Information anses vara tillförlitlig när den inte innehåller betydande felaktigheter och inte är 

snedvinklad. Det är viktigt att intressenter kan förlita sig på att information i de finansiella 

rapporterna ger en så rättvisande bild som möjligt av den ekonomiska verkligheten. Det 

förekommer dock nästan alltid någon form av risk att den finansiella informationen inte ger 

en rättvisande bild av företaget. Risken utgörs oftast inte av vinklad information utan snarare 

av naturliga svårigheter att avbilda verkligheten. Det är viktigt att informationen redovisas i 

enlighet med ekonomisk innebörd och inte enbart i enlighet med juridisk form för att vara 

rättvisande. Ytterligare en egenskap för att information ska vara tillförlitlig är att den är 

upprättad på ett neutralt sätt, och därmed inte är vinklad. Vid upprättandet av finansiella 

rapporter uppstår lätt en viss osäkerhet som upprättaren måste kunna hantera. Denna 

osäkerhet hanteras genom att ge upplysningar i form av noter i årsredovisningen samt att 

försiktighetsprincipen tillämpas. (FAR 2011) 

Smith (2006) väljer däremot att förklara tillförlitlighet lite annorlunda än IASB och delar upp 

tillförlitlighet mellan validitet och verifierbarhet. Validitet syftar till att det finns en 

överrensstämmelse mellan språk och verklighet. Mer tydligt innebär det att redovisningen ska 
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avbilda de aspekter av verkligheten som avses att avbilda. Validitet delas i sin tur upp mellan 

neutralitet, innebörd och form, fullständighet och väsentlighet. Verifierbarhet innebär i 

redovisningssammanhang att man ska kunna verifiera sanningshalten av ett mått med någon 

form av stöd eller bevis, med en verifikation. Verifierbarhet är starkt sammankopplad till 

försiktighetsprincipen. (Smith 2006)  

Vi vill dock tillägga att ovan nämnda begrepp, verifierbarhet och validitet, inte finns med i 

IASB:s föreställningsram. Betydelsen finns emellertid fortfarande kvar men är ersatta med 

andra begrepp eller invävda i redan befintliga. Detta beroende på diverse missförstånd. Det 

främsta missförståndet var att många intressenter trodde att tillförlitlighet motsvarade 

verifierbarhet, därav gjordes ett par begrepp om i IASB:s föreställningsram. (Henry & 

Holzmann 2011) 

Jämförbarhet: Intressenter ska ha möjlighet att bilda sig en uppfattning om trender i företags 

resultat och ställning, detta genom att jämföra de finansiella rapporterna över en längre 

period. Det är också viktigt att intressenter kan jämföra olika företags årsredovisningar med 

varandra. Värderingsprinciper och presentationstekniker måste därför vara konsekvent under 

en längre tid. Kravet på jämförbarhet innebär att företag måste informera intressenter om 

tillämpade redovisningsprinciper vid upprättande av rapporterna, om eventuella ändringar 

samt om effekter av ändringar. (FAR 2011) 

Historiskt sett har tillförlitlighet haft större tyngd än relevans i redovisningssammanhang, och 

innebörden av begreppet grundar sig i att intressenter ska kunna lita på den redovisade 

informationen. (Schroeder et al. 2001) Däremot menar Smith (2006) att den primära 

kvalitativa egenskapen är relevans som i sin tur är nära sammankopplad med egenskaperna 

jämförbarhet och tillförlitlighet. Wolk et al. (2008) anser i sin tur att de primära egenskaperna, 

utifrån en beslutsfattande synpunkt, är fördelade både på relevans och på tillförlitlighet. IASB 

poängterar i sin föreställningsram att företag bör göra en avvägning mellan relevans och 

tillförlitlighet främst gällande tidsaspekten samt en avvägning mellan nytta och kostnad. Det 

är i praktiken ofta nödvändigt att välja mellan de kvalitativa egenskaperna. För att de 

finansiella rapporternas syfte ska uppfyllas måste målet vara att uppnå en lämplig balans 

mellan de olika egenskaperna. (FAR 2011) 
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2.3 Intressentmodell 

Det är oftast Freeman som ses som grundare till intressentmodellen, då han kom ut med en 

bok som handlade om företags förhållande till intressenter år 1984. Men det är även värt att 

poängtera att begreppet intressenter kunde hittas i managementlitteraturen redan år 1963. 

Freemans bidrag till det redan befintliga begreppet var att på ett kraftfullt och övergripande 

sätt argumentera för att företag ska ta hänsyn till intressenter när de gör sig en bild av 

företaget. Modellen illustrerar företaget som ett nav med ekrar där alla ekrar sluter samman 

med en cirkel som representerar de olika intressenterna. Denna skildring av 

intressentmodellen är dock en extrem förenkling, de olika intressenterna kan delas upp i 

ytterligare mindre grupper inom cirkeln. (Friedman & Miles 2002) 

Figur 1. Freemans (1984) intressentmodell. 

Modellens utgångspunkt är företagets strävan att uppnå ett stabilt förhållande till sin 

omgivning och därmed uppnå någon form av jämvikt. Det finns ett beroendeförhållande 

mellan företaget och dess intressenter, där företagets mål är att tillgodose intressenters behov. 

I vissa fall kan de olika intressenternas krav strida mot varandra, målet för företaget blir då att 

utgöra en kompromiss mellan alla dessas krav. Detta för att säkra företagets fortsatta 

verksamhet och utveckling. (Ax et al. 2009)  
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Trots den akademiska hängivenheten till intressentmodellen menar Donaldson & Preston 

(1995) att modellen fortfarande är relativt oklar och att det därför förekommer viss förvirring 

när det gäller modellens karaktär och syfte. På grund av denna förvirring används 

intressentmodellen mycket olika i olika sammanhang. (Friedman & Miles 2006) Orts & 

Strudler (2002) anser att på grund av vissa begränsningar i intressentmodellen missar den 

viktiga perspektiv när det gäller företagets verksamhetsfrågor. Exempel på begränsningar är 

att modellen inte tar hänsyn till lagar och miljö. Freemans ursprungliga avsikt med 

intressentmodellen var att erbjuda en resultatinriktad inställning till strategi och därmed 

uppmana organisationer att vara mer medvetna om intressenters påverkan på organisationen. 

(Friedman & Miles 2006) 

Nyare litteratur har kommit med förslag på en rad justeringar och förbättringar till modellen. 

(Laplume et al. 2008) Fassin (2010) utvidgar Freemans klassiska intressentmodell och menar 

att det inte uteslutande behöver vara en organisation i centrum, det går även att centrera 

exempelvis ett projekt, en process eller ett ämne. De som intresserar sig för det belysta 

området är intressenter, och tanken är då att intressenter ska ge eller få information av det 

belysta området. (http://www.2c8.com/sv/metoden/modeller/45-intressentmodell) Grafiska 

modeller har visats kunna underlätta förståelsen för intressenters inblandning i diverse 

situationer. Detta visar även på hur pass pedagogisk och givande Freemans intressentmodell 

är då den går att tillämpa på liknande sätt fast på nya ämnen. (Fassin 2010)  

Som bekant påverkar de olika värderingsmetoderna, anskaffningsvärde och värkligt värde, 

värdet på förvaltningsfastigheter på olika sätt. Värdet av förvaltningsfastigheter påverka 

årsredovisningens utseende som i sin tur ska förmedla information till intressenter. På denna 

väg har vi valt att sammankoppla värderingsproblematiken med intressentmodellen. 

2.4 Analysmodell 

Utifrån de teoretiska utgångspunkterna värderingsmetoder, kvalitativa egenskaper samt 

intressentmodellen konstrueras en analysmodell nedan. Analysmodellen kommer utgöra vårt 

verktyg vid tolkning och analys av insamlad data.  

Analysmodellen bygger i grunden på intressentmodellens utformning, vi har dock valt att 

centrera värdering av förvaltningsfastigheter istället för en organisation. Då företag kan välja 

att värdera förvaltningsfastigheter till anskaffningsvärde eller till verkligt värde så blir det 

indirekt dessa två värderingsmetoder som placeras i centrum. Orsaken till att vi valt att 

http://www.2c8.com/sv/metoden/modeller/45-intressentmodell
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centrera värdering av förvaltningsfastigheter är att på grund av valmöjligheten mellan 

anskaffningsvärde och verkligt värde uppstår den grundläggande problematiken till denna 

uppsats. Utifrån denna problematik är vi intresserade av att studera hur olika intressenter ser 

på och har för inställning till dessa två värderingsmetoder, således placeras intressenterna runt 

om värdering på förvaltningsfastigheter. Det finns många olika intressenter i 

intressentmodellen, dock intresserar sig alla dessa för en organisation. Vi har valt att titta på 

värdering av förvaltningsfastigheter och kommer fokusera på ett mindre antal intressenter. Vi 

väljer att utgå från fyra olika intressenters perspektiv i vår analysmodell för att avgränsa, men 

också för att få en mer grundligt förståelse för de valda intressenterna istället för flyktigt 

information om alla intressenter. Vi har valt långivare, revisorer, aktieägare och företaget på 

grund av dessas nära relationer till årsredovisningen, och således också till de olika 

värderingsmetoderna. 

Långivare är finansiärer till företag och är därför av naturliga skäl intresserade av hur det går 

för företaget, och därmed deras finansiella ställning. Information om företagets finansiella 

ställning tillhandahålls via årsredovisningar med anledning av att det är dessa som förmedlar 

information mellan företag och intressenter. Valet av värderingsmetod på 

förvaltningsfastigheter påverkar företagets finansiella ställning i årsredovisningen och därmed 

berörs långivare av vald värderingsmetod.  

Revisorer ansvarar för att utföra oberoende kvalitetsgranskningar och uttalanden om företags 

information i årsredovisningarna. Informationen i årsredovisningarna blir olika beroende på 

vilken värderingsmetod som företagen använder för sina förvaltningsfastigheter, med 

anledning av detta berörs även revisorer av valet då det är informationen som de granskar. 

Aktieägare är intresserade av ett företags utdelningar och vinster, det ter sig således naturligt 

att de intresserar sig för företagets finansiella ställning som de finner information om i 

årsredovisningen. Utifrån given information tar aktieägare olika beslut, exempelvis om de ska 

investera i ett företag eller inte. Som tidigare nämnts påverkar valet av värderingsmetod för 

förvaltningsfastigheter årsredovisningens innehåll, och därmed berörs även aktieägarna av 

valet. 

Företaget är de som ges möjlighet att välja vilken värderingsmetod de ska använda vid 

värdering av förvaltningsfastigheter, således berörs de i högsta grad av valet av 

värderingsmetod. 
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Vår intention är att utifrån den givna modellen kunna identifiera intressenters syn och 

inställning till de olika värderingsmetoderna för förvaltningsfastigheter. Pilarna i figuren är 

riktade åt båda hållen mellan värdering och intressenter, detta är på grund av att det är en 

ömsesidig påverkan mellan de båda. Pilen från värdering till intressenten representerar hur de 

olika värderingsmetoderna berör intressenten. Vidare representerar pilen som går från 

intressenten till värdering synen och inställningen till de olika värderingsmetoderna, i forma 

av de kvalitativa egenskaperna.  

 

Figur 2. Analysmodell. 
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3. Metod 

Syftet med kapitlet är att visa läsaren hur vår studie genomförts. Inledningsvis redogörs hur 

vi har gått tillväga under studiens gång. Genom ett kritiskt förhållningssätt argumenterar och 

motiverar vi sedermera för vald teoretisk utgångspunkt, insamlingen av data och hur data har 

analyserats. Kapitlet avslutas med att påvisa vår medvetenhet angående vald metod och 

källor där vi utreder både styrkor och svagheter i syfte att öka studiens trovärdighet. 

3.1 Tillvägagångssätt 

Under kursen externredovisning på avancerad nivå förstod vi i vilken stor omfattning företags 

resultat kan skilja sig åt beroende på vilken värderingsmetod som företagsledningen väljer att 

använda. Det var här vårt intresse för värderingsproblematiken startade. Vidare gjordes 

sökningar i branschtidningen balans där det har publicerats en rad debattartiklar angående 

värderingsproblematiken. Mer specifikt skrivs det mycket om problematiken vid värdering av 

förvaltningsfastigheter. Problematiken grundar sig i att standarden IAS 40 ger företag 

möjlighet att välja att värdera sina förvaltningsfastigheter till antingen anskaffningsvärde eller 

verkligt värde. Det gäller alla noterade börsbolag inom EU då det är obligatoriskt att 

koncernredovisa i enlighet med IFRS.  

Inledningsvis valde vi att sammanställa nio vetenskapliga artiklar som berörde 

värderingsproblemtiken kring förvaltningsfastigheter. Ambitionen var att först sammanställa 

värderingsmetodernas, anskaffningsvärde och verkligt värdet, för- och nackdelar vid 

värdering av förvaltningsfastigheter utifrån olika intressenters perspektiv. Således har vi 

utformat en analysmodell utifrån de teoretiska utgångspunkterna som presenteras i 

nästkommande stycke, 3.2. Redovisningens kvalitativa egenskaper utgör grunden för att 

årsredovisningens innehåll ska bli användbar för intressenter. Därav har vi haft de kvalitativa 

egenskaperna som utgångspunkt vid granskning av insamlad data samt vid utformningen av 

vår analysmodell. Ovan nämnda analysmodell utökades sedan i form av en metaanalys. En 

metaanalys är ett verktyg som används vid studier som har syftet att analysera tidigare 

studiers resultat inom utvalt område som sedan sammanfattas och jämförs för att hitta ett typ 

av mönster. Metaanalysen utfördes genom att urskilja specifika variabler, kvalitativa 

egenskaper, utifrån värderingsmetoderna som i sin tur ger effekt på intressenters bild av 

variabeln. En vidare förklaring om variablerna och effekten ges under stycke 3.5.1. 
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3.2 Teoretisk utgångspunkt 

Problematiken vid värdering av förvaltningsfastigheter grundar sig i att IAS 40 ger företag 

möjligheten att välja vilken värderingsmetod, anskaffningsvärde eller verkligt värde, som ska 

användas. För att få djupare förståelse för hur värdering av förvaltningsfastigheter sker i 

praktiken beskrivs inledningsvis värderingsmetoderna, anskaffningsvärdet samt verkligt 

värde. Vidare presenteras redovisningens kvalitativa egenskaper då begreppen ligger till 

grund för att informationen i finansiella rapporter ska vara användbar för intressenter. Utifrån 

antagandet om att alla individer är nyttomaximerande, kan det konstateras att intressenter har 

olika behov som ska tillgodoses, och därmed också olika krav på informationen som 

presenteras i årsredovisningen. Med hänsyn till intressenternas olika krav känns det naturligt 

att välja att presentera Freemans intressentmodell, eftersom modellen förespråkar vikten av att 

ta hänsyn till intressenters perspektiv. 

Ambitionen har varit att utifrån dessa tre teoretiska utgångspunkter; värderingsmetoder, 

kvalitativa egenskaper och intressentmodellen utarbeta och presentera en analysmodell i 

avsnitt 2.4. 

3.3 Analysmodell 

Modeller är ofta förenklade avbildningar av verkligheten som ska göra det lättare att få en 

överblick av verkligheten. Det är viktigt att vara medveten om att modeller lätt kan leda till att 

viktiga faktorer utelämnas och därmed ge en snedvriden bild av verkligheten. (Lundahl & 

Skärvad 1999) Vi är medvetna om att användandet av en analysmodell kan medföra att vissa 

aspekter förloras. Emellertid har vi haft ett öppet sinne för andra intressenters perspektiv som 

kan dyka upp under arbetets gång. Användandet av analysmodell har varit fördelaktigt på 

grund av att det har underlättat hantering, presentation och analys av de insamlade artiklarna.  

3.4 Insamling av tidigare forskning om värderingsproblematik  

Det finns olika sätt att samla in information för att svara på en frågeställning. Då vi gör en 

metaanalys består vår insamlade data av befintliga dokument i form av vetenskapliga artiklar. 

Dessa dokument klassas som sekundärkällor, vilket innebär att källorna har traderats. 

Tradering är ett annat ord för uppgifter som har gått i flera led. (Thurén 2005) Vid 

insamlingen av artiklarna har vi använt oss av Örebro universitets databas Libhub, samt 

Google scholar. Nyckelord vid sökningarna har varit valuation, faire value, historical cost, 

investment properties och stakeholders. 
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Vid insamling av artiklar gjordes ett urval av de artiklar som matchade sökorden. Det finns 

olika urvalsprinciper som används beroende på vilket perspektiv eller vinkel man ser en 

händelse utifrån. (Thurén 2005) Då vår händelse är problematiken vid värdering av 

förvaltningsfastigheter valdes artiklarna med anledning av att deras syften samt perspektiv 

skilde sig från varandra.  

Innan de insamlade artiklarna lästes diskuterade vi utifrån studiens syfte, vilka synsätt som vi 

planerade att använda. Valda synsätt har fungerat som utgångspunkt vid granskning av 

artiklarna för att underlätta fokus i granskningen. Ett excel-ark upprättades sedermera, där alla 

artiklars namn fördes in i kronologisk ordning och den äldsta placerades överst. Därefter 

tilldelas varje artikel en bokstav mellan A-I för att underlätta läsningen av presentation och 

analys av alla artiklar. I kolumnerna fördes också synsätten in. Följande synsätt valdes;  

 I vilket syfte artikeln är upprättad. 

 Utifrån vilket perspektiv artikeln är skriven. 

 För- och nackdelar med de olika värderingsmetoderna – som i de flesta fall visar sig 

vara några av de kvalitativa egenskaperna. 

 Övriga viktiga aspekter. 

En färg valdes till vartdera synsättet och när artiklarna lästes markerades väsentligt 

information med vald färg. När alla artiklar var lästa och väsentlig information var 

överstruken fördes informationen in i excel-arket. För att inte förbise information som kan 

vara av värde men inte innefattas i något av våra synsätt tog vi även med en kolumn för övrig 

information. Exel-arket användes för att underlätta vårt arbete med artiklarna samt för att få 

en översiktlig bild över materialet.  

Det är viktigt att presentation av sammanställd litteratur är tillräckligt detaljrik för att läsaren 

ska förstå hela sammanhanget, men samtidigt så läsvänligt som möjligt. (Nylén 2005) Vi har 

därför försökt att göra sammanställningen av litteraturen så förstålig som möjligt utan att 

förlora den akademiska innebörden. 

 

3.5 Presentation och analys av tidigare forskning 

I kapitel 4 har insamlad data presenterats samt analyserats utifrån angiven analysmodell. 

Arbetssättet har använts för att erhålla ett nytt synsätt på befintlig forskning samt för att få en 
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djupare förståelse om värderingsproblematiken vid värdering av förvaltningsfastigheter. 

Redan vid insamling av data har vi strukturerat studien för att skapa gynnsammare 

förutsättningar vid arbetet med analysen.  Inledningsvis presenteras ett schema över utvalda 

artiklar för att underlätta för läsaren och ge en översiktlig bild över artiklarna. Schemat följer 

samma kronologiska ordning som utarbetat excel-ark och är utökat med året artiklarna 

publicerades samt artikelförfattarens namn. Vidare är kapitlet uppdelat i fem delar där varje 

intressent i vår analysmodell utgör varsin del. Vi har även valt att kalla en del blandat då alla 

artiklar inte kunde placeras under ett enskilt intressentperspektiv. Inledningsvis presenteras 

vilken eller vilka artiklar som är placerad under varje intressent, samt syftet med varje artikel. 

Då anskaffningsvärde och verkligt värde är två centrala begrepp i studien, presenteras 

artiklarnas syn på dessa begrepp mer utförligt under varje intressent. Efter presentationen av 

anskaffningsvärde och verkligt värde följer en analyserande del. I slutet av kapitlet 

presenteras en sammanställning i form av ett schema, där både insamlad data och analysdelen 

ingår. Anledningen till att vi valt att göra en sammanställning av insamlad data och analys är 

för att förtydliga vad som har undersökts och vad vi har kommit fram till. Sammanställningen 

ämnar också fungera som ett hjälpmedel för att förstå redogörelsen för vår slutsats i nästa 

kapitel. Presentation av data samt analys har sammanförts i samma kapitel för att undvika 

upprepningar.  

3.5.1 Metaanalys 

En analys som omarbetas kan resultera i nya tolkningar. Genom att vi har analysera en utvald 

datamängd på ett annorlunda sätt än författarens ursprungliga, har en metaanalys utförts. En 

metaanalys är ett metodverktyg som innebär att resultaten från ett antal studier inom ett 

specifikt tema, kan sammanfattas och jämföras. Eftersom vi har fokuserat på problematiken 

vid värdering av förvaltningsfastigheter låg de nio utvalda artiklarna som berört ämnet till 

grund för vår utökade metaanalys. Artiklarna har sedan tidigare sammanfattats men i detta 

sammanhang har de också jämförts med varandra för att hitta likheter och skillnader vad 

gäller redovisningens kvalitativa egenskaper. Syftet med en metaanalys är att konstatera om 

en särskild variabel har en särskild effekt, genom att jämföra resultaten från olika analyser. På 

så sätt inkluderar metaanalysen en sammanslagning av resultat från olika studier. (Bryman & 

Bell 2005) 

Inledningsfasen i vår metaanalys var att identifiera variabeln i sammanhanget och det gjordes 

med hjälp av vår sammanfattning av data och analys. Vi konstatera att relevans och 
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tillförlitlighet var de kvalitativa egenskaperna som utmärker särskilt med hänsyn till 

värderingsmetoderna. Vi tolkade det som att värdering till verkligt värde kan kopplas samman 

med relevans då metoden framförallt ger relevant informationen samtidigt som värdering till 

anskaffningsvärde utmärks särskilt av att informationen är tillförlitlig och där med kopplas 

samman med denna egenskap. Jämförelsen i analysen har således haft fokus på relevans och 

tillförlitlighet och som också är de centrala variablerna i vår metaanalys. 

3.6 Metodkritik 

Det har forskats mycket kring värderingsproblematiken, således valde vi att sammanställa 

materialet utifrån olika intressenters perspektiv för att göra en ny analys som eventuellt kan 

leda fram till nya tolkningar. Det gjordes genom att studera värderingsproblematiken och hur 

denna problematik berör olika typer av intressenter. Enligt Bryman & Bell (2003) är ofta 

resultaten från företagsekonomiska studier inte färdiganalyserade. De ursprungliga forskarna, 

till de artiklar som har studerats, har analyserat data enbart utifrån egen frågeställning. Det är 

därför intressant att analysera samma data men utifrån ett annat perspektiv och utifrån vår 

frågeställnig. Även om det finns många positiva aspekter med en litteraturstudie finns det 

samtidigt vissa begränsningar. Det är viktigt att ta hänsyn till att material som analyseras i 

andra hand inte är helt bekant om man jämför med material som samlas in på egen hand. 

(Bryman & Bell 2003) Under insamling och analys av data har vi varit medvetna om att det 

finns vissa begränsningar med att endast använda sekundärdata. Men forskningen som 

används som andrahandsinformation i studien är forskning med hög trovärdighet. 

Sekundärdata är data som sammanställts i ett annat syfte än vad just föreliggande studie har, 

men som man ändå väljer att inkludera i ytterligare studie då det kan tänkas tillföra denna 

studie någonting också. (Thurén 2005) Vi har läst böckernas och publikationers förord eller 

motsvarande för att få en uppfattning om i vilket syfte sekundärdata skrivits.  

Det finns flera fördelar med att analysera data som har samlats in av andra forskare eller 

professionella organisationer som ett alternativ till att samla in data på egenhand. (Bryman & 

Bell) I vår litteraturstudie har det inneburit fördelar som tidsbesparing och framförallt att vi 

har tagit del av data av hög kvalitet. Sju av de nio vetenskapliga artiklarna som vi har 

analyserat är publicerade i en vetenskaplig journal. Sex av nio finns listade och rankade i ABS 

Journal Guide 2010 och en artikel finns listad i Economic Society of Australias, ranking of 

Journals. 
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3.7 Källkritik 

Det är viktigt att förhålla sig kritist till dokument som analyseras och det bör göras en 

bedömning angående dokumentens rimlighet. (Patel & Davidson 2003) Detta har gjorts 

genom att inledningsvis ta reda på var och när dokumenten tillkommit. I alla artiklar som har 

analyserats framgår det vilket universitet författarna har skrivit för och vilket år artikeln 

publicerades. Alla utom två artiklar har publicerats i en vetenskaplig journal vilket gör att 

artiklarna är trovärda. Vidare är det viktigt att ta ställning till varför dokumentet tillkom och 

vilket syfte författarna hade med artiklarna. (Patel & Davidson 2003) Valda artiklar har 

framställts med ändamålet att fördjupa sig inom ämnet eller att finna svar på luckor i redan 

befintlig redovisningsforskning. Vi har även haft i beaktning att författarna inte alltid varit 

objektiva kring värderingsproblematiken, utan vi har kunnat utläsa att vissa av författarna har 

argumenterat för den värderingsmetoden de själva förespråkar. Det betyder att författarnas 

enskilda syften skiljer sig åt beroende på om de har som mål att argumentera för sin åsikt eller 

om målet är att svara på en lucka som finns i redan existerande forskning. Vad gäller de två 

artiklar som har analyserats, men som inte har publicerats i en journal, har vi varit extra noga 

med att försöka utläsa om författarna har eller inte har velat argumentera för vilken 

ståndpunkt de själva har vad gäller värderingsproblematiken.  

I ett fåtal artiklar har författarna fokuserat på problematik vid värdering av materiella 

anläggningstillgångar. Dessa artiklar har tagits med i studien på grund av att en 

förvaltningsfastighet i grunden är en anläggningstillgång. Materiella anläggningstillgångar 

hanteras i IAS 16 där värdering till anskaffningsvärde anses vara huvudmetoden, till skillnad 

mot i IAS 40, men värdering till verkligt värde förklaras också. De både standarderna har 

olika utgångspunkter men innehållet är likvärdigt.  

Det bör också nämnas att vi medvetet har valt att innefatta en klassisk artikel från 30-talet för 

att finna grunden i det vi studerat. Vi har valt att ta med denna för att påvisa att 

värderingsproblematiken inte är något nytt fenomen. Författaren för redan år 1937 

diskussioner om både anskaffningsvärde och verkligt värde.   Vidare har vi fokuserat på 

artiklar från 2000-talet på grund av att vi är intresserade av den aktuella 

värderingsproblematiken kring förvaltningsfastigheter. Alla artiklar som har använts i 

föreliggande studie är skrivna på engelska. Vi är medvetna om att detta kan påverka 

informationens sanningshalt vid översättning till svenska. För att minimera en sådan händelse 



19 

 

har vi varit noga med att använda översättningslexikon även då vi tror oss redan innan veta 

betydelsen.  
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4. Presentation och analys av tidigare forskning 

I följande avsnitt presenteras tidigare forskning i form av utvalda artiklar. Kapitlet är indelat 

efter intressenter där artikelns syfte och perspektiv inledningsvis presenteras. Vidare 

presenteras artiklarnas ställningstagande till anskaffningsvärde och verkligt värde, samt ett 

analyserande avsnitt till varje intressent. Utöver analysmodellens intressentperspektiv tas 

ytterligare ett avsnitt med som har valts att kallas blandade perspektiv, då alla artiklar inte 

kan placeras i endast en av de utvalda intressenterna i analysmodellen. Kapitlet avslutas med 

en sammanställande anals/metaanalys. 

För att få en översiktlig bild presenteras nedan alla artiklarna som sammanställts utifrån år, 

namn på artikeln och författare. En bokstav mellan A-I fördelas till varje artikel för att 

underlätta läsningen av resterande arbete.   

Bokstav År Namn på artikel Författare till artikel 

A 1937 The valuation of property T. H. Sanders 

B 2002 An investigation of the effect of valuation 

alternatives for fixed assets on the decisions of 

statement users in the U.S an d Germany 

Linda M. Nichols, Kurt H. 

Buerger 

C 2006 The quality of fair value measures for property 

plant and equipment 

Don Herrmann, Shahrokh M. 

Saudagaran, Wayne B. 

Thomas 

D 2009 Historical cost versus fair value  Diana Ighian Cozma  

E 2010 Need for disclosure regarding property valuations 

in financial reports according to IFRS 

Bo Nordlund 

F 2010 Fair value or cost model? Drivers of choice for 

IAS 40 in real estate industry 

A. Quagli & F. Avallone 

G 2010 The reliability of investment property fair values 

under IFRS 

Thomas Nellessen & Henning 

Zuelch 

H 2011 A process design for auditing fair value Melek Akgün, Davut 

Pehlivanli, Meltem Gürünlü 

I 2011 Recent developments of the financial reporting 

model 

Matis Dumitru & Bonaci 

Carmen Giorgiana 
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4.1 Långivare 

Syftet med artikel B är att undersöka hur bankers lånebeslut påverkas av vilken 

värderingsmetod företag väljer att använda vid värdering av anläggningstillgångar. 

Undersökningen gjordes i Tyskland och i USA, två länder som ursprungligen har utvecklats i 

två olika redovisningstraditioner. (Nichols & Buerger 2002)  

4.1.1 Verkligt värde  

Verkligt värde har en stegvis förklarandekraft av tillgångars värdeökningar eller minskningar, 

som rent teoretiskt innebär upp- eller nedskrivningar av tillgången. Artikel B konstaterar även 

att värdering av anläggningstillgångar till verkligt värde ger mer relevant information till 

aktörer på kapitalmarknaden. Studiens resultat visar att banktjänstemän i Tyskland beviljar 

högre lån till företag som värderar anläggningstillgångar till verkligt värde än till de företag 

som värderar till anskaffningsvärde. Detta beror på att intressenter i Tyskland oftast granskar 

tillgångar och skulder vid beslutfattande. (Nichols & Buerger 2002) 

Det framgår i studien att långivare i olika länder fokuserar på olika delar av årsredovisningen 

när de tar beslut om utlåning.  Då verkligt värde anses ge mer relevant information till 

intressenter kan vi tro oss konstatera att långivare i Tyskland förespråkar den kvalitativa 

egenskapen relevans framför tillförlitlighet vid lånebeslut. Information anses vara relevant om 

den underlättar användares granskning av inträffade, aktuella och framtida händelser. (FAR 

2011) Skulder och tillgångar som värderas till verkligt ger sålunda en aktuell information, 

vilket långivare prioriterar vid utlåning av kapital. Anläggningstillgångar som värderas till 

verkligt värde har oftast ett högre värde jämfört med om de skulle vara värderade till 

anskaffningsvärde. Företag med högst värderade tillgångar blir således attraktivare som 

gäldenärer. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att långivare är överrens om att verkligt 

värde är fördelaktigt på grund av dess relevans och stegvisa förklaringsgrad vid 

värdeökningar, men att tillförlitligheten brister. 

4.1.2 Anskaffningsvärde 

I artikel B fastslås det att värdering av anläggningstillgångar till anskaffningsvärde ger 

tillförlitlig information till långivare. Författarna poängterar även att värdering till 

anskaffningsvärde inte förklarar tillgångars värdeökningar men att bankmän i USA beviljar 

högre lån till företag som värderar anläggningstillgångar till anskaffningsvärde. Anledningen 

till att intressenter och framförallt långivare i USA fokuserar på det finansiella resultatet beror 
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på erfarenheten av tidigare felaktiga vinstprognoser och marknadens reaktion på en sådan 

händelse. (Nichols & Buerger 2002) 

Långivare lånar ut sitt eget kapital till företag och det kan därför vara förståligt att de är 

intresserade av att kunna säkerställa att skulden betalas tillbaka. Vidare kan det noteras att 

långivare i USA förespråkar värdering till anskaffningsvärde eftersom företagets 

likviditetssituation är viktig och vetskapen om att företaget på ett säkert och snabbt sätt kan 

omvandlas till faktiska pengar. Bankmän i USA beviljar således högre lån till företag med 

anskaffningsvärde som värderingsmetod, och anledningen till detta anses vara att de väljer att 

fokusera på det finansiella resultatet. Försiktighetsprincipen är nära sammankopplad med 

värdering till anskaffningsvärde vilket gör att det finansiella resultatet blir mer säkert. Detta 

på grund av att långivarna är införstådda med att tillgångarna snarare är nedvärderade än 

övervärderade och vice versa med skulderna. Med andra ord verkar det vara tillförlitlighet 

som är den viktigaste kvalitativa egenskapen vid beviljande av lån i USA. Verifierbarhet är en 

egenskap som är förknippat med tillförlitlighet. Vidare kan en parallell dras till att värdering 

av förvaltningsfastigheter till anskaffningsvärde underlättar verifieringen av det finansiella 

resultatet. Vid värdering till anskaffningsvärde görs årliga avskrivningar för att matcha 

kostnaderna med intäkterna, vilket innebär att tillgången minskar i värde beroende på de 

årliga avskrivningarna. (Wolk et al. 2008) Men stämmer det överens med 

förvaltningsfastigheter? Dessa ökar snarare i värde än minskar, vilket innebär att värdering till 

anskaffningsvärde inte ger en rättvisande bild av verkligheten då posten i årsredovisningen 

innehåller orealiserade tillgångar. Det är därför viktigt att ha i åtanke att om en 

förvaltningsfastighet är inköpt för många år sedan påverkas årsredovisningens utseende 

eftersom hela fastigheten kan vara avskriven. Det innebär i sin tur att det då finns en stor 

tillgångspost i fastighetsbolaget som är orealiserad, vilket ger en vinklad information och 

avspeglar därför inte verkligheten. 

4.2 Revisorer 

Syftet med artikel H är att analysera möjliga problem som är relaterade till värdering till 

verkligt värde utifrån revisorers perspektiv, samt utveckla en modell som ska kunna förhindra 

dessa problem. Mer specifikt är målet att utveckla en begreppsmodell som refererar till en 

tidigare gjord fallstudie på revision av värdering av förvaltningsfastigheter. (Akgün, 

Pehlivanli & Gürünlü 2011) 
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4.2.1 Verkligt värde 

Artikel H konstater att värdering av förvaltningsfastigheter till verkligt värde karaktäriseras av 

att de finansiella rapporterna blir mer relevanta för användarna när de ska ta beslut om 

investeringar. Samtidigt fastställer de att värdering till verkligt värde är mindre tillförlitlig på 

grund av att värderingsmetoden inte är objektiv och verifierbar. Då värdering till verkligt 

värde bygger på uppskattningar finns en risk att redovisningen inte reflekterar det rådande 

marknadstillståndet. Vilket i sin tur kan leda till att revisorer riskerar att producera bristande 

information, som i sin tur påverkar aktieägares beslut felaktigt. Det är i dessa skeden som 

metoden kan förlora sin objektivitet. (Akgün, Pehlivanli & Gürünlü 2011) 

Utifrån revisorers perspektiv verkar det inte så konstigt att objektivitet och verifierbarhet tas 

upp som problematiskt, det är trots allt revisorerna som granskar och godkänner 

årsredovisningarna. Verifierbarhet handlar om att kunna verifiera sanningshalten av ett mått 

med någon form av stöd eller bevis. (Smith 2006) Karaktäriseras värderingen i företaget av 

subjektivitet kan detta utgöra ett problem för revisorer då det kan vara svårt att verifiera 

uppskattningar som gjorts. Däremot kan problemet med verifierbarhet förbättras genom 

användandet av flera oberoende värderare. Det kan också vara svårt att avgöra värderingens 

objektivitet då synen på rådande marknadstillstånd kan skilja sig mellan olika individer. 

Värdering till verkligt värde är en subjektiv värderingsmetod och graden av subjektivitet ökar 

för förvaltningsfastigheter då de inte verkar på en aktiv marknad.  

4.2.2 Anskaffningsvärde 

Det finns synnerligen lite information om värdering till anskaffningsvärde utifrån revisorers 

perspektiv. Det som kan utläsas i artikel H är att förespråkare för anskaffningsvärdet menar att 

verkligt värde går mot realisationsprincipen och att anskaffningsvärdet inte gör det, men 

också att anskaffningsvärdet är mer tillförlitligt. (Akgün, Pehlivanli & Gürünlü 2011) 

Att det nämns lite om anskaffningsvärde utifrån en revisors perspektiv beror på att endast en 

av nio artiklar är skriven utifrån detta perspektiv. Artikel H handlar dock om revision av 

verkligt värde, därav den tunna omfattningen av informationen om anskaffningsvärdet. Då det 

är objektivitet och verifierbarhet som anses vara problematiskt vid revision av verkligt värde 

kan vi då fundera på om anskaffningsvärde förespråkas av revisorer då denna 

värderingsmetod anses ge både objektivitet och verifierbarhet. Värderingsmetoden anses vara 

objektiv då subjektiva uppskattningar inte görs årsvis och metoden bygger heller inte på 

hypotetiska kostnader.  
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4.3 Aktieägare 

Syftet med artikel C är att argumentera för verkligt värde vid värdering av 

anläggningstillgångar. Forskning visar att uppskrivningar av anläggningstillgångar korrelerar 

med aktiepriset och kan därmed hjälpa till med att förutse framtida vinster. Att förutse 

framtida vinster är en aktieägares största utmaning då den finansiella utdelningen till 

företagets ägare baseras på verksamhetens vinst. (Herrmann, Saudagaran & Thomas 2006) 

4.3.1 Verkligt värde 

Verkligt värde ger mer relevant information med avseende på framtida utdelningar till 

aktieägare. Förutom att förbättra informationen om det framtida värdet, tillhandahåller 

verkligt värde även bättre information om redan inträffade händelser och mer aktuell 

information i jämförelse med informationen från anskaffningsvärde. Beträffande egenskapen 

tillförlitlighet, så ger verkligt värde en mer rättvisande bild och är mer neutral, dock anses 

verkligt värde vara mindre verifierbar. Vid värdering till verkligt värde är det problematiskt 

att på ett tillräckligt säkert sätt verifiera en tillgång. Studien visar att verkligt värde är 

överlägset bättre än anskaffningsvärde utifrån de kvalitativa egenskaperna jämförbarhet och 

konsekvent. Detta på grund av att värdering till verkligt värde redovisar tillgången i olika 

perioder för ett ge en jämförbar grund. Vad gäller egenskapen tillförlitlighet menar dock 

författarna att traditionella argument för att värdering till anskaffningsvärde ger mer 

tillförlitlig information än verkligt värde, kan utmanas och i sinom tid försvinna. (Herrmann, 

Saudagaran & Thomas 2006) 

I många diskussioner finner vi att verkligt värde brister beträffande tillförlitlighet, i artikel C 

konstateras däremot att det endast är verifierbarhet som saknas vid värdering till verkligt 

värde. Rättvisande bild och neutralitet som också innefattas i tillförlitlighet anses uppnås vid 

värdering till verkligt värde. Verifierbarhet handlar om sanningshalten (Smith 2006) och i 

sammanhanget handlar det om att intressenter ska få intyg på att en förvaltningsfastighet är 

värd vad som visas i årsredovisningen. Utifrån aktieägares perspektiv kan vi dock konstatera 

att just verifierbarhet inte är en kvalitativ egenskap som anses som den mest angelägna. 

Aktieägare är i huvudsak intresserade av vad företaget är värt idag, samt framtida vinster och 

utdelningar. För att kunna förutspå sådant är det viktigt att årsredovisningen är relevant. 

Enligt IASB:s föreställningsram ska en avvägning göras mellan relevans och tillförlitlighet för 

att få en balans mellan de båda egenskaperna. Här kan då tänkas att aktieägare gör en 

avvägning mellan relevans och verifierbarhet, som innefattas i tillförlitlighet, det är då inget 
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uppseendeväckande att relevans väger tyngre än verifierbarhet. Sammanfattningsvis kan det 

konstateras att aktieägare förespråkar värdering till verkligt värde, frågan är då om metoden är 

lämplig för värdering av förvaltningsfastigheter när det inte finns någon avsikt att avyttra 

dem?  

4.3.2 Anskaffningsvärde 

Anskaffningsvärdet anses vara mindre relevant än verkligt värde enligt artikel C. 

Tillförlitlighet är som tidigare nämnts nära sammankopplat med bland annat verifierbarhet. 

Enligt författarna är verifierbarhet den enda kvalitativa egenskapen som stödjer värdering till 

anskaffningsvärde. Beräkningar till anskaffningsvärde anses strida mot egenskaperna 

neutralitet och rättvisande bild på grund av uppskattningen av livslängden av tillgången och 

därmed avskrivningstiden, vidare gör detta att det bokförda värdet skiljer markant från det 

verkliga värdet. Tidigare forskning har också visat att vinster och förluster vid försäljning av 

tillgångar beräknade till anskaffningsvärdet kan användas för att styra resultatet. 

Anskaffningsvärde anses inte vara jämförbart på grund av att metoden inte identifierar 

likheter mellan lika objekt och särskiljer inte olikheter mellan olika objekt. (Herrmann, 

Saudagaran & Thomas 2006) 

Det kan konstateras att värdering av anläggningstillgångar till anskaffningsvärde brister i alla 

kvalitativa egenskaper, med undantag för verifierbarhet. Som anges i IASB:s 

föreställningsram är det viktigt att göra en avvägning mellan de kvalitativa egenskaperna vid 

upprättandet av årsredovisningar. Att aktieägare inte förespråkar verifierbarhet ter sig ganska 

naturligt eftersom de använder sig av informationen i årsredovisningarna som 

beslutsunderlag. Kraven på hög verifierbarhet kommer i samband med att information ska 

granskas och inte användas. Jämförbarhet är en av de kvalitativa egenskaperna som 

rangordnas som en av de viktigaste enligt IASB. Värdering till anskaffningsvärde kritiseras på 

grund av att informationen inte anses vara jämförbar. Exempel på denna problematik är när 

olika fastighetsbolag har två, nästan identiska, förvaltningsfastigheter som är köpta vid olika 

tidpunkter. Dessa nästan identiska förvaltningsfastigheter kommer ha olika värde i de olika 

företagens balansräkningar på grund av att inköpen skett vid olika tidpunkter. 

4.4 Företaget 

Av de nio artiklarna som valts ut kan vi utläsa att tre av dessa är skrivna utifrån företagets 

perspektiv, då de olika artiklarna syftar till att utgå från företagets uppfattning eller 

utföranden. Artikel F syftar till att analysera vad som kan ha inverkan på valet av 
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värderingsmetod för förvaltningsfastigheter (Quagli & Avallone 2010), medan artikel E:s 

syfte är att diskutera hur kraven på informationsutlämnanden om förvaltningsfastigheter i 

årsredovisningen kan uppnås. I artikel F väljer författarna även att se problematiken utifrån 

analytikers perspektiv, men då det är företagsperspektivet som är mest omfattande väljer vi att 

placera artikeln under företaget. (Nordlund 2010) Syftet med artikel G är att undersöka 

tillförlitlighetsfunktionen av verkligt värde vid redovisning av förvaltningsfastigheter, och 

därmed kunna utläsa den generella uppfattningen om bedömningar till verkligt värde på 

förvaltningsfastigheter. (Nellessen & Zuelch 2010) 

4.4.1 Verkligt värde  

Både artikel E och G är eniga om att värdering av förvaltningsfastigheter till verkligt värde är 

bristande på grund av att metoden bygger på uppskattningar. Artikel E konstaterar att till följd 

av dessa uppskattningar ökar risken för manipulation av årsredovisningar. Detta på grund av 

att det är väldigt svårt att bedöma det verkliga värdet på just förvaltningsfastigheter. 

(Nordlund 2010) Författarna till artikel G menar att begränsningar vid uppskattningarna av 

verkligt värde av förvaltningsfastigheter bidrar till bristande tillförlitlighet i 

årsredovisningarna. (Nellessen & Zuelch 2010) I artikel F kan det däremot utläsas en positiv 

bild av verkligt värde, här förespråkas verkligt värde på grund av sin höga och uppdaterade 

informationsnivå. (Quagli & Avallone 2010) 

Värdering av förvaltningsfastigheter till verkligt värde anses inte ge information som är 

tillförlitlig. Det grundar sig i att uppskattningarna på fastigheterna bygger på subjektiva 

bedömningar vilket i sin tur medför risk för manipulation av årsredovisningen så de inte ger 

en rättvisande bild av företaget. Det är viktigt att konstatera att det i de flesta fall antagligen 

inte beror på vinklad information, utan troligtvis svårigheten att avbilda verkligheten av 

fastigheterna, på grund av att det inte finns en aktiv marknad för dessa. Värdering av 

förvaltningsfastigheter till verkligt värde förespråkas av författarna i artikel F på grund av 

dess uppdaterade informationsnivå. Vidare kopplar vi samman uppdaterad informationsnivå 

med relevans och drar därmed slutsatsen att verkligt värde även här anses vara relevant. 

4.4.2 Anskaffningsvärde 

Artiklarna E och G skriver endast om värdering till verkligt värde och därför skrivs ingenting 

om värdering till anskaffningsvärdet. Enligt författarna till artikel F är fördelen med att 

värdera förvaltningsfastigheter till anskaffningsvärde att metoden är kontinuerlig och stabil. 

De konstaterar även att anskaffningsvärde innehar en periodiserad kvalité som beror på att en 
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värdeförändring inte tas upp i balansräkningen förrän det är realiserat. (Quagli & Avallone 

2010) 

Att värdering av förvaltningsfastigheter till anskaffningsvärde förespråkas på grund av dess 

stabilitet och kontinuerlighet känns berättigat i dagens föränderliga värld. Med erfarenhet av 

de senaste årens stora upp- och nedgångar i konjunkturen samt diverse finansiella kriser tycks 

anskaffningsvärde vara den metod som gör den finansiella informationen säker. I jämförelse 

med värdering till verkligt värde, som vid stora upp- och nedgångar behöver skrivas upp och 

ner, kan värdering till anskaffningsvärde plana ut konjunktursvängar och justera samt jämna 

ut fastighetsbolags resultat över tiden.  

4.5 Blandade perspektiv 

Artiklarna A, D och I har inte kunnat delas in i analysmodellens förvalda intressentperspektiv.  

Anledningen till det är att författarna inte har något entydigt perspektiv i sina artiklar. 

Värderingsproblematiken är antingen angripen utifrån flera olika perspektiv eller har en mer 

generell utgångspunkt där inget speciellt perspektiv speglas. 

Artikel A är upprättad i syfte att recensera James C. Bonbrights bok ”The Valuation of 

Property”, där en diskussion förs om bokens innehåll. Flera olika perspektiv har kunnat 

urskiljas och dessa är domstolar, värderare, revisorer samt ägare. Författaren till artikeln 

menar att innebörden av värde kan variera beroende på vilket syfte som ska uppnås med 

värdet. I artikel A konstateras även att diverse relevanta problem kan lösas genom att minska 

skillnaderna mellan professionen och forskare. (Sanders 1937) Syftet med artikel D är att 

förklara och öka förståelsen för värdering till verkligt värde och anskaffningsvärde. 

Författarna till artikeln utgår från olika intressenters perspektiv när de lyfter fram svagheter 

och styrkor med värderingsmetoderna. Slutligen menar författarna att verkligt värde och 

anskaffningsvärdet inte utesluter varandra utan tvärtom, de båda kompletterar varandra 

eftersom båda metoderna har både styrkor och svagheter. (Cozma 2009) Syftet med artikel I 

är att analysera hur utformningen av finansiella rapporter har utvecklats utifrån värdering till 

verkligt värde. Författarna har i artikel I en generell utgångspunkt där för- och nackdelar har 

sammanställs utifrån befintlig redovisningslitteratur. (Dumitru & Giorgiana 2011) 

4.5.1 Verkligt värde 

Trots att artikel A är från år 1937 förs redan här en diskussion om värdering till verkligt 

värde. Författaren konstaterar att det är en minoritet som förespråkar verkligt värde på grund 
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av att det anses vara problematiskt att mäta. Om företag eller värderare mot förmodan lyckas 

att mäta och värdera till verkligt värde blir det till mycket ungefärliga mått. (Sanders 1937) 

Enligt artikel D ökar värdering till verkligt värde jämförbarheten genom att liknande 

tillgångar och skulder värderas på likartat sätt. Författarna menar dock att metoden är väldigt 

subjektiv och därmed också lätt att manipulera. Vid värdering till verkligt värde ökar 

informationens relevans men tillförlitligheten minskar. (Cozma 2009) Författarna i artikel I 

konstaterar att det finns en motsättning mellan de olika värderingsmetoderna vid värdering av 

tillgångar. Även i artikel I skriver författarna att värdering till verkligt värde ger mer relevant 

information samtidigt som den blir mindre tillförlitlig. Författarna tydliggör också att det är 

viktigt att skilja på benämningen mellan verkligt värde och marknadsvärde. Vid värdering till 

verkligt värde ska värderaren ta hänsyn till marknadsvärdet men också flera andra aspekter för 

att uppnå en korrekt beräkning. (Dumitru & Giorgiana 2011) 

Det är intressant att det redan år 1937 diskuterades om att värdering till verkligt värde var 

problematiskt, trots att det har gått åtskilliga år konstateras det i artikel D att problematiken 

fortfarande kvarstår år 2009. Trots svårigheter vid mätning av verkligt värde ökar 

jämförbarheten. Detta är enligt IASB en viktig egenskap för att intressenter ska kunna jämföra 

olika företag med varandra, samt samma företag över tid. Som alla tidigare artiklarna 

konstateras även här att verkligt värde ger högre relevans än anskaffningsvärde. Viktigt att 

komma ihåg är dock att tillförlitligheten begränsas för tillgångar som befinner sig på en 

marknad som inte är aktiv. 

4.5.2 Anskaffningsvärde  

Författaren i artikel A förespråkar värdering till anskaffningsvärde. Värderingsmetoden 

förespråkas på grund av den osäkra tillvaron som karaktäriserades av den tidpunkten som 

recensionen framställdes. Författaren förespråkar att försiktighetsprincipen ska tillämpas. 

Försiktighetsprincipen uppmärksammas genom att företag inte övervärderar tillgångar och 

undervärderar skulder. (Sanders 1937) I artikel D menar författarna att värdering till 

anskaffningsvärdet är en allmänt accepterad metod bland revisorer på grund av dess objektiva 

natur. Värdering till anskaffningsvärde anses vara objektiv på grund av att den bygger på 

transaktioner som redan skett, samt att metoden generellt anses vara enkel att förstå för 

intressenter. Emellertid menas det att värdering till anskaffningsvärde inte längre ger relevant 

information eftersom tillgångar ofta är undervärderade. Vidare medför detta att informationen 

blir mindre jämförbar. (Cozma 2009) Artikel I konstaterar att det förekommer en motsättning 
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mellan värderingsmetoderna anskaffningsvärde och verkligt värde. Det fastslås att värdering 

till anskaffningsvärde är tillförlitlig men samtidigt irrelevant. (Dumitru & Giorgiana 2011) 

Redan på 1930-talet språkas det om att vi befinner oss i en osäker värld och därför anses 

värdering till anskaffningsvärde vara fördelaktigt. Innebär det då att världen är mer säker idag 

än på 30-talet eftersom verkligt värde används i större utsträckning idag? Att värdering till 

anskaffningsvärde är irrelevant på grund av att tillgångarna ofta är undervärderade kan i 

högsta grad kopplas samman med värdering av förvaltningsfastigheter. Dessa verkar inte på 

en aktiv marknad och då kan en parallell dras till att fastighetsbolagen inte köper och säljer 

förvaltningsfastigheter frekvent i verksamheten. Vidare medför det att många av de 

innehavande förvaltningsfastigheterna är inköpta för åtskilliga år sedan. Då fastigheter 

generellt ökar i värde ökar risken för att förvaltningsfastigheterna är undervärderade om 

värdering sker till anskaffningsvärde. Det för med sig att informationen i årsredovisningarna 

inte blir relevant samt mindre jämförbar på grund av att liknande fastigheter med olika 

tidpunkt för inköp kommer värderas olika. Även här kan konstateras att revisorer anser att 

anskaffningsvärde är fördelaktigt på grund av värderingsmetodens objektivitet. Som tidigare 

nämnts uppfattas det som naturligt då revisorernas uppgift är att granska informationen. 

Anskaffningsvärde anses även vara begriplig för användare, detta kan dock tänkas höra 

samman med att det hittills är den mest använda och erkända värderingsmetoden. 
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4.6 Sammanställning av data och analys 

Intressenter Verkligt Värde Anskaffningsvärde Artiklar 

 Fördel Nackdel Fördel Nackdel  

Långivare Ökad relevans 

Stegvisa 

värdeökningar 

Minskad 

tillförlitlighet 

Ökad tillförlitlighet Minskad 

relevans 

B 

Revisorer Ökad relevans 

 

Minskad 

tillförlitlighet 

Bygger på 

uppskattningar 

Inte objektiv 

Minskad 

verifierbarhet 

Ökad tillförlitlighet 

Följer 

realisationsprincipen 

Minskad 

relevans 

H 

Aktieägare Ökad relevans, 

rättvisande bild, 

neutralitet, 

jämförbarhet och 

konsekvent 

 

Minskad 

verifierbarhet 

Ökad verifierbarhet Minskad 

relevans, 

rättvisande bild, 

neutralitet, 

jämförbarhet och 

konsekvent 

Ökad risk för 

manipulering 

C 

Företaget Ökad relevans 

Uppdaterad 

information 

Subjektiv metod 

Ökad risk för 

manipulering 

Minskad 

tillförlitlighet 

Kontinuerlig metod 

Ökad stabilitet 

 E, F, G 

Blandade 

perspektiv 

Ökad jämförbarhet 

Ökad relevans 

 

Svår att mäta 

Subjektiv metod 

Minskad 

tillförlitlighet 

Följer 

försiktighetsprincipen 

Ökad objektivitet 

Ökad tillförlitlighet 

 

Minskad 

relevans 

Minskad 

jämförbarhet 

A, D, I 

 

4.6.1 Metaanalys 

Utifrån ovangivna sammanställning kan det utläsas att det råder en övergripande gemensam 

inställning gällande verkligt värde och anskaffningsvärde när det kommer till relevans och 

tillförlitlighet. Vidare ska vi föra en analys för att se vad som kan ha inverkan på de olika 

intressenters sätt att se på relevans och tillförlitlighet.  
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4.6.1.1 Relevans 

Intressenterna i urvalet artiklar är alla överrens om att verkligt värde ger information som är 

relevant. Information anses vara relevant om den underlättar användares granskning av 

inträffade, aktuella och framtida händelser. (FAR 2011) Här är dock inte syftet att vidare titta 

på definitionen av relevans, utan studera om det föreligger en särskild effekt av intressenters 

bild av just relevans. För att kunna utläsa ett mönster av intressenternas bild av relevans 

presenteras nedan vad de olika intressenterna, i urvalet artiklar, lägger vikt på inom relevans. 

Långivare i Tyskland framhäver relevansens betydelse på grund av den aktuella information 

som den frambringar. Revisorer å andra sidan fokuserar på graden av subjektivitet som ofta 

ökar i och med ökad relevans i årsredovisningar. Subjektivitet uppstår när värderingar bygger 

på uppskattningar och därmed hypotetiska värden, det kan i sin tur även öka risken för 

manipulering av årsredovisningar. För aktieägare är det rättvisande bild som centreras som 

den del med mest vikt inom relevans. Att relevant information ger en rättvisande bild grundar 

sig i att informationen visar indikationer på både då, nu och framtid. Även 

företagsperspektivet fokuserar på subjektivitet som en viktig del inom relevans, men också 

den uppdaterade informationsnivån som ges på grund av att det speglar nutiden på ett 

relevant vis.  

Att subjektiviteten går hand i hand med relevans och grundar sig i hypotetiska värden som 

vidare kan bidra till manipulering av årsredovisningarna är bara en sida av myntet. Dessa 

hypotetiska värden ligger även som grund till att aktuell information kan tillhandahållas. Den 

aktuella informationen som tyska långivare väljer att fokusera vid kan även kopplas samman 

med den rättvisande bilden som aktieägare lägger vikt vid. Den rättvisande bilden grundar sig 

i att informationen visar indikationer på både då, nu och framtid och den aktuella 

informationen syftar alltså på nutiden. Även information om framtiden bygger på hypotetiska 

värden då det endast går att sia om framtiden. Den uppdaterade informationsnivån kan 

parallelldras till aktuell information vilket innebär att även detta begrepp har de hypotetiska 

värdena att tacka för att kunna kännetecknas som relevant. Trots att definitionen av relevans 

är den samma för alla intressenter så är det olika effekter och delar av relevans som är av 

betydelse för de olika intressenterna. Dock är ett sammanfattande mönster att alla dessa olika 

delar och effekter av relevans i slutänden handlar om att ge en information som är anpassad 

till nutid. 
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4.6.1.2 Tillförlitlighet 

De flesta artiklarna i urvalet är eniga om att värdering till anskaffningsvärde ger information 

med hög tillförlitlighet. Även här vill vi studera om det föreligger en särskild effekt av 

intressenters bild av tillförlitlighet och därmed även utläsa ett mönster av intressenternas bild 

av begreppet. Långivare i USA betonar tillförlitlighetens betydelse med anledning av den 

höga verifierbarhet som det även frambringar. Revisorer framhäver istället vikten av 

tillförlitlighet på grund av dess objektivitet. Värden med hög tillförlitlighet är oftast objektiva 

på grund av att det är en faktisk händelse har skett. Aktieägarna fokuserar även de på delen 

verifierbarhet inom tillförlitlighet. Verifierbarhet uppstår i och med att värdering sker utifrån 

det tidigare redovisade värdet. Utifrån företagets perspektiv tas kontinuitet och stabilitet upp 

som två viktiga begrepp inom tillförlitlighet. Är årsredovisningen tillförlitlig är den oftast 

också kontinuerlig och stabil bland annat på grund av att det inte tas hänsyn till konjunkturen 

vid värdering till anskaffningsvärdet.  

Stabilitet och kontinuitet på grund av att hänsyn inte tas till konjunkturen kan kopplas till 

objektivitet då det oftast handlar om faktiska händelser sedan tidigare. Objektiviteten skulle 

rent teoretiskt kunna bidra till att information därmed blir stabil och kontinuerlig. Det är även 

de faktiska händelserna i sig som bidrar till att information blir verifierbar, därmed är även 

objektiviteten och verifierbarhet nära sammankopplat inom tillförlitlighet. Även här är 

definitionen av begreppet tillförlitlighet den samma för alla intressenter men det är olika 

effekter och delar av tillförlitlighet som är av betydelse för de olika intressenterna. 

Övergripande mönster är att alla delar och effekter av tillförlitlighet handlar om att 

information i årsredovisningen ska vara säker. 

4.6.1.3 Vad har metaanalysen bidragit med för kunskap? 

Den utformade analysmodellen visas återigen nedan och här kan vi utläsa förställningen av 

problemet innan analysen genomförts. Det har visat sig att för att få en djupare bild av 

problemet så krävs en mer ingående analys av just de kvalitativa egenskaperna som i den 

ursprungliga analysmodellen kännetecknas av pilarna. Föreställningen innan analysen 

genomfördes var att de utvalda intressenterna har olika syn och inställning till de olika 

värderingsmetoderna, anskaffningsvärde och verkligt värde. Tanken var dessutom att de olika 

inställningarna och synen skulle kunna identifieras som kvalitativa egenskaper. De olika 

kvalitativa egenskaperna har identifierats under analysens gång, och extra stor vikt läggs på 

egenskaperna relevans och tillförlitlighet. Dock har det fastställts att synen på värdering inte 
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4.6.1.2 
Tillfölitlighet 

4.6.1.1 
Relevans 

skiljer sig så mycket åt mellan de olika intressenterna. Med vår metaanalys där vi granskat de 

insamlade vetenskapliga artiklarna på ett samlat vis har vi kunnat utläsa att det finns en 

gemensam bild av relevans och tillförlitlighet, men också att uppfattningen om vad som är 

viktigast inom de olika begreppen kan skilja sig åt. Detta skede visas i Figur 3 när pilarna 

ringas in och sedan bildar en ny figur med relevans och tillförlitlighet. Den nya figuren visar 

vår metaanalys där ett mönster hos de båda begreppen utläses, mer om dessa mönster står i 

4.6.1.1-4.6.1.2.  

Det är alltså inte på så vis att olika intressenter har olika syn på de olika värderingsmetoderna, 

anskaffningsvärde och verkligt värde. Utan i själva verket verkar de flesta intressenterna vara 

eniga om att verkligt värde ger information som är mer relevant än vad anskaffningsvärde gör. 

Samtidigt som värdering till anskaffningsvärde ger information som är mer tillförlitlig än vad 

verkligt värde gör. Med vår metaanalys har vi däremot visat att trots att definitionen för 

begreppen är lika för alla intressenter så uppfattas olika delar av relevans och tillförlitlighet 

som olika viktigt hos olika intressenter.  

 

 

 

 

Figur 3. Egen 

 

 

Värdering 
förvaltnings-

fasigheter 

Företaget 

Revisorer 

Långivare 

Aktieägare 



34 

 

5. Slutsatser och diskussion 

I detta avsnitt redovisas de slutsatser vi drar utifrån studiens data och analys. För att lättare 

kunna återkoppla slutsatserna till studiens undersökningsfrågor återges dessa innan varje stycke 

som svarar på frågan. Vidare kommer diskussion föras om eventuella brister och övriga bidrag 

som inte är kopplat till syftet. Slutligen kommer förslag på vidare forskning ges. 

5.1 Slutsatser 

Syftet med uppsatsen är att genom en litteraturstudie sammanställa befintlig forskning om de 

värderingsmetoder, anskaffningsvärde och verkligt värde, som används vid värdering av 

förvaltningsfastigheter. Nedan dras slutsatser utifrån föreliggande uppsats resultat och analys, 

samt att svar på studiens undersökningsfrågor ges. Slutsatserna som dras är utifrån urvalet 

artiklar så några generella slutsatser som går att applicera allomfattande ges inte. 

- Vilka för- och nackdelar identifieras i de insamlade artiklarna, utifrån olika 

intressenters perspektiv, vid värdering av förvaltningsfastigheter till verkligt värde 

kontra anskaffningsvärde? 

Det framgår tydligt i studien att långivare, revisorer, aktieägare och företaget, i urvalet 

artiklar, är eniga om att värdering av förvaltningsfastigheter till verkligt värde ger information 

som är relevant för användare av årsredovisningar. Långivare menar även att 

värderingsmetoden är fördelaktig då den tillhandahåller information om eventuella stegvisa 

värdeökningar eller minskningar av fastigheterna. Även företagsperspektivet poängterar 

fördelen med att värdera förvaltningsfastigheter till verkligt värde då metoden ger uppdaterad 

information i redovisningen. Enligt aktieägare ger värdering till verkligt värde både en 

rättvisande bild, neutralitet, jämförbarhet och en konsekvent bild av informationen i 

årsredovisningar. Långivare, revisorer och företagsperspektivet är överrens om att värdering 

av förvaltningsfastigheter till verkligt värde inte ger information som är tillförlitlig. 

Aktieägare menar dock att så inte är fallet då de anser att det endast är egenskapen 

verifierbarhet som förloras vid värdering till verkligt värde. Revisorer och företaget 

konstaterar även att värderingsmetoden grundar sig i hypotetiska kostnader som ofta bygger 

på subjektivitet.  

I studien konstateras det att långivare och revisorer är ense om att värdering av 

förvaltningsfastigheter till anskaffningsvärde tillhandahåller information som är tillförlitlig. 

Revisorer fastställer även att värderingsmetoden är fördelaktig på grund av dess objektiva 



35 

 

karaktär, samt att den är verifierbar. Enligt företagsperspektivet ger värdering till 

anskaffningsvärde en stabilitet i årsredovisningen på grund av att företag då redovisar ett 

jämnt resultat över tid. En nackdel med värdering av förvaltningsfastigheter till 

anskaffningsvärde är enligt långivare, revisorer och aktieägare att metoden inte ger relevant 

information. Aktieägare menar att anskaffningsvärde inte heller ger en rättvisande, neutral, 

jämförbar och konsekvent bild av företaget. Att värderingsmetoden inte ger uppdaterad 

information i årsredovisningarna tas även upp som en negativ egenskap utifrån 

företagsperspektivet. 

- Hur ser intressenternas gemensamma syn ut av relevans och tillförlitlighet, utifrån 

urvalet artiklar? 

Utifrån urvalet artiklar har vi genom vår metaanalys kunnat urskilja intressenters 

gemensamma bild av relevans. Det sammanfattande mönster är att alla olika delar och 

effekter av relevans i slutänden handlar om att ge en information som är anpassad till nutid. 

Mönstret som vi har kunnat urskilja på tillförlitlighet är att effekter och delarna av egenskapen 

handlar om att informationen i årsredovisningen ska vara säker och baserar sig därför på 

redan inträffade händelser. Sammantaget syftar de båda egenskaperna till att ge användbar 

information men har helt skilda utgångspunkter, då relevans baseras på aktualitet och 

tillförlitlighet på dåtid. 

5.2 Diskussion  

5.2.1 Egna reflektioner 

Denna studie avser att sammanställa tidigare forskning i form av vetenskapliga artiklar 

gällande problematiken vid värdering av förvaltningsfastigheter. Vi har analyserat innehållet i 

artiklarna utifrån förvalda synsätt för att kunna utläsa eventuellt dolda budskap, vidare har 

artiklarna delats in i olika intressentperspektiv. Genom att använda de kvalitativa 

egenskaperna drar vi slutsatsen att olika intressenter förespråkar olika värderingsmetoder vid 

värdering av förvaltningsfastigheter. Vi är emellertid medvetna om att denna slutsats inte kan 

generaliseras med anledning av antalet analyserade artiklar i föreliggande studie.  

Vår allmänna uppfattning efter studien är att forskare är eniga om att värdering till verkligt 

värde ger relevant information till intressenter medan värdering till anskaffningsvärde anses 

ge tillförlitlig information. Vi ser oss kunna konstatera att beroende på vilken kvalitativ 
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egenskap intressenterna värdesätter mest i sammanhanget påverkar detta även om de 

förespråkar anskaffningsvärde eller verkligt värde. Vid värdering av förvaltningsfastigheter 

verkar det vara mellan egenskaperna relevans och tillförlitlighet som dispyten ligger. Det 

handlar om att göra en avvägning mellan dessa egenskaper för att ge en rätt och balanserad 

information i årsredovisningarna. Vi kan utläsa att det i början av 1900-talet gjordes en 

avvägning mot tillförlitlighet, på grund av förvaltningsfastigheter värderades till 

anskaffningsvärde. Idag ser vi däremot oss befinna oss i en övergångsfas där avvägningen 

mellan tillförlitlighet och relevans vid värdering av förvaltningsfastigheter inte är lika 

självklar. Vidare är vår generella uppfattning att denna typ avvägning med sinom tid kommer 

vägas mer mot relevans än tillförlitlighet. Mestadels på grund av utvecklingen mot ett starkare 

informationssamhälle där efterfrågan på relevant information antagligen kommer öka. En 

ytterligare anledning kan vara att intressenter blir både fler och mer utspridda till följd av en 

ökad globalisering.  

Under arbetets gång tycker vi oss kunna utläsa att problematiken vid värdering av 

förvaltningsfastigheter uppstår till följd av att IASB i sin föreställningsram samt i standarden 

IAS 40 öppnar upp för valmöjligheter vid värderingen. Standarden anger att det finns 

möjlighet att välja mellan att värdera förvaltningsfastigheter till anskaffningsvärde eller 

verkligt värde. Vi vill dock poängtera att det inte hade varit problemfritt om möjligheten att 

välja inte fanns. Hade införandet av IFRS inneburit att alla förvaltningsfastigheter skulle 

värderas till verkligt värde är vi övertygade om att problematiken antagligen varit mer 

omfattande än vad den idag är. Vi tror att IASB medvetet har utformat IFRS med 

valmöjlighet i grunden på grund av att problematiken anses vara mindre nu än vad den kunde 

ha varit om IFRS beslutat att samtliga börsnoterade företag tvunget ska värdera till verkligt 

värde. Vidare förmodar vi att valmöjligheten som orsakar problemet idag kommer att övergå 

till en självklarhet att välja värdering av förvaltningsfastigheter till verkligt värde.  

Vi har tidigare nämnt att det inte finns en aktiv marknad för förvaltningsfastigheter vilket 

bidrar till att information i årsredovisningar inte är tillförlitlig vid värdering till verkligt värde. 

Hur framtiden artar sig för förvaltningsfastigheter är svårt att förutspå, men om marknaden 

vidgas och blir mer aktiv innebär det att värdering av förvaltningsfastigheter till verkligt värde 

ger mer tillförlitlig information än tidigare. Finns det i sådana fall någon anledning till att 

använda anskaffningsvärde som värderingsmetod när verkligt värde ger information som är 

både relevant och tillförlitlig? Men om marknaden för förvaltningsfastigheter inte vidgas och 
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blir mer aktiv kan det då tänkas att värdering till verkligt värde ökar i tillförlitlighet? 

Gissningsvis kan metoden ge mer tillförlitlig information om majoriteten av företag använder 

verkligt värde. Ponera att metoden används mer frekvent av allt fler fastighetsbolag, det 

kommer medföra att fler fastigheter värderas till verkligt värde och det kommer då finnas fler 

likvärdiga fastigheter att jämföra priser med. Kan värdering till verkligt värde anses öka i 

tillförlitlighet även då?  

En fundering som har uppstått under studiens gång som vi tycker är intressant att 

uppmärksamma, är de motsägelserna om vilken värderingsmetod vid värdering av 

förvaltningsfastigheter som ger utrymme för manipulering av resultatet. Utifrån 

företagsperspektivet kan vi utläsa att en nackdel med värdering till verkligt värde är att 

metoden baseras på subjektiva bedömningar och hypotetiska kostnader vilket ökar risken för 

manipulation. Det kan ske genom att företagen väljer att över- eller undervärdera tillgångar 

och skulder. I motsats till företaget menar aktieägare att vinster och förluster vid försäljning 

av tillgångar beräknade till anskaffningsvärdet kan användas för att styra resultatet. Ger båda 

metoderna utrymme för manipulering av resultatet och kan valet av värderingsmetod då ses 

som en företagsstrategi? 

5.2.2 Förslag på vidare forskning 

Ovan har det förts en diskussion om diverse konstaterande som inte är kopplade till studiens 

syfte. Vidare har vi fört en kortare debatt om vad som kan tänkas ske i framtiden runt 

problematiken vid värdering av förvaltningsfastigheter. Nedan presenterar vi förslag på vad 

som kan tänkas vara intressant att undersöka vidare. 

- Att med utgångspunkt i värdering av tillgångar undersöka om relationen mellan 

verkligt värde och tillförlitlighet kan förbättras, och i så fall hur. 

- Det skulle även vara intressant att med hjälp av beräkningar utreda hur resultatet i 

företag skiljer sig beroende på vald värderingsmetod. Samt utifrån beräknat resultat 

utreda om valet av värderingsmetod är en typ av strategi av företaget. 
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