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Abstract	  
The ongoing harmonization process aims to incorporate IFRS regulations into the 
Swedish accounting. As a consequence investment property’s starting from 2005 may 
be valued using the fair value method, in accordance to IAS 40. This involves major 
changes for listed property enterprises that from now on can value a large extent of 
their assets to fair value. All parties don’t appreciate this progress, opponents to fair 
value have expressed great concern that fair value don’t work in practice. They claim 
that fair value measurement is too subjective and unreliable, and that it will 
malfunction during periods of financial turmoil. Further they claim that it is not 
suitable with the European accounting tradition, consisting of a high degree of 
conservatism and prudence. 
 
This thesis aims to examine the accuracy of fair value measurement in the case of 
Swedish investment property firms. This is done by identifying realized value 
changes in the corporate annual reports, which will indicate how well the estimated 
value is consistent with the realized exit price of the property. 
 
The findings of this thesis indicate that there exist an average deviation of 11,6 
percent between the book value and the realized exit price. Further this study finds no 
evidence that the financial turmoil in 2008 complicates the use of fair value in any 
significant way. However, the study provides a clear indication that conservatism and 
prudence still influence Swedish accounting. This given that 94 percent of the book 
values were lower then the realized exit price. 
 
 
Keywords: IAS 40, Fair value, Conservatism, International harmonization, 
Investment property. 
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Kap	  1.	  Inledning	  

1.1	  Bakgrund	  

Det har under lång tid funnits en strävan att skapa en mer lättöverskådlig och 
jämförbar redovisning mellan olika länder, vilket är det huvudsakliga skälet till den på 
senare år pågående harmoniseringsprocessen. Grundtanken med denna process är att 
harmonisera alla länders redovisningsmetoder och praxis, så att jämförbarhet mellan 
länder kan uppnås. Drivkrafterna bakom önskan om en högre jämförbarhet i 
redovisningen härstammar i stor utsträckning från ett investerar- och finansanalytiskt 
perspektiv.  Detta då denna kategori av intressenter är beroende av att en hög grad av 
jämförbarhet existerar, för att på ett tillförlitligt sätt kunna bedöma och värdera 
affärsmöjligheter.  Behovet av jämförbarhet har under de senaste decennierna blivit 
alltmer påtagligt i takt med de ökade möjligheterna till gränsöverskridande 
internationell handel. (Nobes och Parker, 2012) 
 
Från och med den 1 januari 2005 har publika fastighetsbolag inom EU på grund av 
denna harmoniseringsprocess fått en ny standard att följa. Denna standard, utvecklad 
av IASB, går under namnet IAS 40 och behandlar värdering av 
förvaltningsfastigheter. Förvaltningsfastigheter är tillgångar i form av byggnader och 
mark som innehas på långsiktig basis, i syfte att generera hyresintäkter och/eller 
kapitalvinster i form av värdeökningar.  Den stora nyheten med denna standard är att 
den tillåter företagen att värdera förvaltningsfastigheter till verkligt värde, istället för 
att som tidigare krävt historisk kostnad med sedvanliga avskrivningar som 
värderingsmetod. (IFRS volymen 2012, IAS 40) 
Värdering av tillgångar och skulder till verkligt värde definieras enligt IASB som 
följande: 
 
“Verkligt värde är det belopp till vilket en tillgång skulle kunna överlåtas mellan 
kunniga parter som är oberoende av varandra och som har ett intresse av att 
transaktionen genomförs.” (IFRS volymen 2012, IAS 40 p.5) 
 
Värdering till verkligt värde är ett försök att kontinuerligt fånga det aktuella 
marknadsvärdet för en tillgång på bokslutsdagen. Tanken är att mäta den verkliga 
värdeförändring som tillgången gett upphov till under perioden, istället för att 
använda en schablonberäkning för förslitning som är fallet under historisk kostnad. 
Vid verkligt värde accepteras också positiva värdeförändringar på tillgångar, vilket i 
normalfallet inte accepteras vid historisk kostnad. 
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1.2	  Problemdiskussion	  	  

Införandet av IAS 40 är ett ställningstagande av IASB i en långtgående konflikt 
mellan förespråkare av historisk kostnad respektive verkligt värde. Denna konflikt har 
pågått under väldigt lång tid, men har intensifierats i och med att verkligt värde har 
utökats till fler poster i balansräkningen under senare år. Kritiker har i debatten gått så 
långt som att beskylla verkligt värde för att skapa kaos i redovisningen, och en 
ledamot i FASB liknade nyligen konflikten rörande verkligt värde vid ett ”religiöst 
krig”. Båda sidor i konflikten har bestämda åsikter och har inga planer på att ge upp 
sin övertygelse, varför krigsmetaforen i det rådande läget kan anses passande. 
(Fahnestock & Bostwick, 2011) Ämnet är därför högst kontroversiellt, men varför har 
det blivit så?    
 
Bakom denna motsättning mellan förespråkare och kritiker av historisk kostnad 
respektive verkligt värde, finns det en grundläggande konflikt mellan två motpoler. 
De som förespråkar historisk kostnad fokuserar och utgår ifrån resultaträkningen för 
att mäta ett företags framgång, i motsats till förespråkare av verkligt värde som istället 
vill mäta ett företags framgång genom förändringar i balansräkningen under perioden. 
Vid värdering till verkligt värde skiftar därmed fokus från att dokumentera 
betalningsströmmar, till att istället bedöma tillgångars korrekta marknadsvärden. 
Årets resultat beräknas därför vid verkligt värde som skillnaden mellan 
balansräkningens poster vid två tidpunkter, istället för en beräkning av årets intäkter 
och kostnader som inte tar hänsyn till orealiserade värdeförändringar på tillgångar. 
(Heaton, Lucas & McDonald, 2009)  
 
Den stora fördelen med verkligt värde är enligt förespråkarna att värdet har en hög 
relevans, värdet speglar det aktuella marknadsläget, ger uppdaterad och transparent 
information, och därför kan användas av intressenter för att fatta korrigerande beslut i 
tid. Med andra ord leder verkligt värde till att intressenter kan ompröva tidigare 
fattade beslut utifrån ett mer aktuellt beslutsunderlag. Kritikerna anser istället att 
verkligt värde inte är relevant och potentiellt missvisande, speciellt när det gäller 
långsiktiga tillgångar för stadigvarande bruk. De anser också att de metoder som 
används för att beräkna verkligt värde inte är tillförlitliga eftersom de ofta är väldigt 
subjektiva, och därför inte bidrar till att skapa ett bra beslutsunderlag för företagets 
intressenter. (Laux & Leuz, 2009) 
 
I en studie av Lorentzon (2011) som behandlar svenska fastighetsföretags  
implementering av IAS 40, framgår det att företagen upplever en stor svårighet med 
att på ett tillförlitligt sätt beräkna värdet av fastighetsbeståndet. Detta beror på att ett 
direkt avläsbart marknadsvärde på en fastighet i regel saknas, varför företagen är 
hänvisade till att beräkna och uppskatta värdet med hjälp av interna 
beräkningsmodeller. Vid kraftiga konjunktursvängningar, som vid den senaste 
finanskrisen, ökar svårigheten ytterligare att göra korrekta värderingar. American 
Bankers Association (2009) belyser olämpligheten i att värdera långsiktiga tillgångar 
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till verkligt värde i en turbulent marknad. Detta då värdet kommer att bli missvisande 
på grund av en illikvid och orolig marknad under en kris, som gör det närmast 
omöjligt att förutspå framtiden. Global finansiell oro ger också utslag på 
fastighetsmarknaden då det leder till minskad efterfrågan och högre vakansgrader, och 
övergången till lågkonjunktur avspeglades tydligt i en värdeminskning för fastigheter 
från år 2008 i Lorentzons studie. Marknaden har efter det varit mindre likvid, vilket 
visat sig genom ett lägre antal köp- och säljtransaktioner. (Lorentzon, 2011) 
 
Att åstadkomma en globalt harmoniserad redovisning är, som nämnts i inledningen, 
anledningen till att verkligt värde har införts i Europeiska börsnoterade 
fastighetsföretag. Verkligt värde är dock en främmande metod i det kontinentala 
Europa och innebär därför en utmaning för många länders redovisare. Den kanske 
främsta orsaken till att de är problematiskt att skapa en enhetlig internationell 
redovisning bottnar i stor utsträckning i att det råder delade meningar om vilket syfte, 
samt vems intressen den finansiella rapporteringen skall representera. I bland annat 
Sverige och kontinentala Europa finns en lång tradition av att redovisningen skall 
vara uppbyggd kring begrepp såsom stabilitet, enhetlighet och framförallt försiktighet. 
Detta som en följd av att dessa länder har en lång historia av lånefinansierad 
verksamhet från kreditgivare som vill försäkra sig om att få tillbaka sina utlånade 
medel. Medveten undervärdering av tillgångar kan därför ses som en säkerhet eller 
skydd för dessa kreditgivare. (Nobes och Parker, 2012) Detta kan kontrasteras mot 
länder som USA och Storbritannien vars ekonomier i stor utsträckning är uppbyggda 
kring starka kapitalmarknader. I dessa länder är verksamheterna istället för att vara 
lånefinansierade via banker och kreditinstitut, uppbyggda kring många externa 
aktieägare. Denna skillnad i marknadsstruktur resulterar i att faktorer som försiktighet 
och stabilitet inte är lika betydelsefulla. Enligt detta synsätt är medveten 
undervärdering istället felaktigt och negativt, då aktieägarnas primära intresse är att få 
relevanta och opåverkade uppskattningar om framtiden som kan ligga till grund för 
beslutsfattande. (d’Arcy, 2001) 
 
Inom beslutsfattande organ såsom IASB och FASB drivs i dagsläget linjen att 
redovisningens primära syfte är att vara relevant och neutral, och därigenom ses 
medveten försiktighet som ett problem. Detta ställningstagande framgår tydligt i 
ramverket IFRS, där försiktighet som redovisningsprincip avskaffats. (Hellman, 2008) 
Följden av detta blir att länder som har en lång historia av en konservativ och försiktig 
redovisning plötsligt, nästan ”över en natt”, ska förkasta en av de mest fundamentala 
principerna inom den europeiska kontinentala redovisningen. (Watts, 2003)  
 
Det har gjorts studier som indikerar att det är väldigt svårt för praktiker att överge 
försiktighetsprincipen och det tankesätt den innebär. Framställare, användare och 
revisorer är alla starkt präglade av ett konservativt tankesätt och är även efter 
borttagandet av principen oroade huruvida värderingen är tillräckligt försiktig. Risken 
finns därmed att undervärderingar av tillgångar kommer fortsätta existera under en 
lång tid framöver i många företags redovisningar. (Hellman, 2008)  
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Det är sammanfattningsvis omdebatterat och oklart huruvida verkligt värde fungerar 
som avsett och bidrar med ett korrekt uppskattat marknadsvärde. I dagsläget saknas 
även en grundlig och specifik granskning av den svenska fastighetsbranschen, i fråga 
om tillförlitligheten vid värdering till verkligt värde. Området är således både aktuellt 
och relevant att studera, varför en närmare granskning kan beskriva hur väl verkligt 
värde fungerat i den svenska fastighetsbranschen sedan införandet av IAS 40 år 2005.            
 
Denna studie har därmed som målsättning att granska graden av överensstämmelse 
mellan det bokförda verkliga värdet och de realiserade värdeförändringarna av 
förvaltningsfastigheter. Detta för att kunna beskriva hur väl dessa uppskattningar av 
värdet överensstämmer med realiserat försäljningspris.  
Finansiell oro kan skapa eller förvärra felaktiga bedömningar rörande värdet, varför 
det är relevant att jämföra perioderna innan och under finanskrisen för att få en så 
heltäckande bild som möjligt av hur verkligt värde fungerar i praktiken.  
Vidare tillhör Sverige det kontinentala Europas redovisningstradition som är starkt 
formad av försiktighet, varför införandet av en standard som inte tillåter medveten 
försiktighet torde vara svår att införa i praktiken. Verkligt värde kräver att medvetna 
undervärderingar av tillgångar inte förekommer, och därför är en granskning huruvida 
studiens företag konsekvent undervärderar sina tillgångar relevant.   

1.3	  Syfte	  

Syftet med denna studie är att beskriva graden av tillförlitlighet vid värdering till 
verkligt värde, i fallet med förvaltningsfastigheter. Detta genom att identifiera 
genomsnittlig avvikelse mellan det bokförda verkliga värdet och realiserat 
försäljningspris. Vidare avses även granska huruvida denna avvikelse blir större under 
ekonomisk oro, samt fastställa om konsekventa undervärderingar är vanligt 
förekommande trots införandet av verkligt värde. Denna studie tar sin utgångspunkt i 
den teoretiska debatten, och anlägger en deskriptiv inriktning som syftar till att 
beskriva och kartlägga hur praktiken ser ut. 

1.4	  Frågeställningar	  
	  

• I vilken grad överensstämmer bokfört värde i redovisningen med realiserat 
försäljningspris för förvaltningsfastigheter? 

• Förändras graden av överensstämmelse mellan bokfört värde och realiserat 
försäljningspris under perioden av finansiell oro år 2008 och framåt? 

• I vilken utsträckning är avvikelserna mellan bokfört värde och realiserat 
försäljningspris undervärderingar? 
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1.5	  Bidrag	  
Studiens bidrag är att klargöra vilken grad av överensstämmelse värdering till verkligt 
värde av förvaltningsfastigheter uppvisar, i förhållande till realiserat försäljningspris. 
Detta kan dels hjälpa intressenter i dess beslutfattande, då studien klargör hur pass 
tillförlitliga de uppskattade värdena var i denna kontext. Vidare är resultaten teoretiskt 
intressanta då de bidrar till en förståelse för hur väl verkligt värde fyller sitt syfte att 
återge ett marknadsvärde, vilket är omdebatterat i den teoretiska diskussionen. I 
förhållande till tidigare studier inom detta område bidrar denna med en mer 
omfattande empiri i en svensk kontext, som också omfattar en period av oro på 
marknaden i form av finanskrisen. Vidare tar denna studie hänsyn till huruvida 
värderare tenderar att underskatta värdet på förvaltningsfastigheter, vilket inte 
granskats i tidigare studier. 
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Kap	  2.	  Sökandet	  efter	  ett	  ”sant”	  ekonomiskt	  värde 
	  
I kommande kapitel kommer läsaren fördjupas i den problematik det innebär att 
genomföra värderingar, i syfte att fastställa ett ”sant” monetärt värde.  Detta genom 
en beskrivning av olika synsätt på värdering och deras tillhörande metoder. Denna 
kunskap är nödvändig för att bättre förstå den bakomliggande problematiken som 
existerar vid värdering av tillgångar, och då i synnerhet vid värdering till verkligt 
värde. 
	  

2.1	  Vad	  är	  en	  tillgång?	  

Att de tillgångar som finns registrerade i ett företags balansräkning innefattar ett 
ekonomiskt värde är nog de allra flesta överens om. Mer problematiskt är det dock att 
konstatera storleken och giltigheten av de i redovisningen upptagna värdena. I många 
fall existerar en stark tilltro till att de siffror som finns dokumenterade i bokföringen 
speglar en objektiv verklighet, när det i själva verket ligger en rad antaganden och 
bedömningar till grund för de framtagna värdena i redovisningen. 
 
För att fastställa värdet på de tillgångar som innehas av ett specifikt företag måste 
först en definition formuleras av vad som anses vara en tillgång. IASB har i sin 
föreställningsram valt att definiera en tillgång enligt följande: 
 
”En tillgång är en resurs över vilken företaget har det bestämmande inflytandet till 
följd av inträffade händelser och som förväntas innebära ekonomiska fördelar för 
företaget i framtiden.” (IFRS volymen 2012, föreställningsram p.24) 
 
Tillgångens värde anses enbart vara av sannolik karaktär eftersom de bygger på 
uppskattningar av framtida marknadsförhållanden. Således är det enbart möjligt att 
prognostisera den ekonomiska nytta som en tillgång i slutändan kommer generera. De 
huvudsakliga skälen till att det uppstår svårigheter med att bedöma de framtida 
ekonomiska fördelarna ligger i att bedöma nyttan av tillgången för en potentiell 
intressent samt att uppskatta framtida utbud och efterfrågan av tillgången. 
Detta innebär att tillgången i sig inte besitter ett värde, utan att förekomsten av värde 
avgörs av hur mycket den tilltänkte konsumenten är villig att avvara för att anskaffa 
tillgången. Om det exempelvis visar sig att utbudet av den specifika tillgången i 
framtiden överskrider efterfrågan, skulle det leda till att tillgångens ekonomiska värde 
markant minskar. Därmed är det av stor vikt att dels uppskatta nyttan som tillgången 
genererar till dess brukare, men att även bedöma storleken på utbudet av likvärdiga 
tillgångar i framtiden. Detta då dessa två grundläggande faktorer är de som i 
slutändan kommer att fastställa en tillgångs slutliga ekonomiska värde. (Kam, 1990) 
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2.2	  Hur	  och	  vad	  skall	  man	  mäta?	  

Trots att IASB har beslutat vad en tillgång är och vilka variabler som påverkar dess 
värde, kvarstår problematiken med hur det rent praktiskt skall gå till för att fastställa 
en tillgångs värde. Med tanke på att redovisningen är framtagen för att ge dess 
intressenter användbar information, är den uppbyggd utifrån monetära och 
kvantifierbara värden där alla poster är i numerisk form. Inom redovisningen kallas 
valet att enbart beräkna värdet av sådana tillgångar som är möjliga att värdera och 
mäta i pengar för monetärprincipen (Artsberg, 2005). Konsekvenserna och 
svårigheterna med denna utformning av redovisningen är att alla objekt som antas 
besitta ett ekonomiskt värde, måste mätas och värderas för att erhålla ett monetärt 
värde som kan nyttjas i redovisningen. (Kam, 1990) 
 
Önskvärt vore att lyckas mäta det ”sanna” ekonomiska värdet av tillgången, det vill 
säga det värde som tillgången i slutändan realiseras för.  Detta är i realiteten nästintill 
en utopi med tanke på att värde är ett subjektivt begrepp, som bygger på varje unik 
individs olika preferenser om den aktuella tillgången. För att lyckas mäta ett sant 
ekonomiskt värde skulle således alla intressenters preferenser behöva inkluderas i den 
mätmetod som används. I praktiken är inte detta möjligt att uppnå och följden blir att 
det sanna ekonomiska värdet inte på förhand kan identifieras. Istället tvingas 
komprimerade mätmetoder användas, som enbart inkluderar ett urval av hanterbara 
variabler som anses inneha störst betydelse. I dagsläget existerar ett flertal olika 
värderingsmetoder där samtliga, trots dess olikheter, avses fungera som 
beslutsunderlag för användaren. (Kam, 1990) 

2.3	  Metoder	  för	  värdering	  

I praxis används i dagsläget framförallt historisk kostnad, observerbara 
marknadsvärden samt olika former av diskonterade nuvärdesberäkningar. Valet av 
metod avgörs utifrån vilket syfte redovisningen skall representera, där vägvalet 
mellan att utgå från kostnaden alternativt nyttan av tillgången ligger i fokus. 
(Artsberg, 2005) 

2.3.1	  Marknadsvärdering	  

Marknadsvärde är det försäljningspris som går att identifiera för en tillgång på en 
aktiv marknad, bestående av säljare respektive köpare av tillgången. Det jämviktspris 
som skapas på marknaden anses på ett rättvisande sätt spegla tillgångens aktuella 
värde. Detta förutsatt att köparen har ett fritt val, det vill säga att inget köptvång 
existerar, där det överenskomna priset kan likställas med köparens preferenser i fråga 
om tillgångens uppskattade värde.  Användandet av marknadsvärdering anses således 
i de flesta fall skapa en rättvisande bild av en tillgångs aktuella värde. Det finns dock 
faktorer som omintetgör möjligheten att likställa marknadsvärdering med ett 
fullständigt ”sant” ekonomiskt värde av tillgången. Exempelvis kan det existera flera 
olika marknader för samma tillgång, där värdet påverkas av köparens förmåga och 
ansträngningar att identifiera det bästa priset. Vidare bedömer köparen inte enbart 
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värdet av tillgången i sig, utan beaktar även kringliggande villkor som till exempel 
betalningsvillkor, garanti med mera. Dessa faktorer kan anses påverka värdet av 
tillgången för en potentiell köpare. (Kam, 1990) 

2.3.2	  Diskonterad	  nuvärdesvärdering	  

En annan form av värdeberäkning för att uppskatta nyttan av en tillgång är att 
bestämma dess diskonterade nuvärde. Tanken bakom metoden är att en tillgångs 
värde är sammankopplat med nuvärdet av de framtida kassaflöden som tillgången 
kommer generera. För att kunna fastställa ett beräknat nuvärde behöver man 
uppskatta storleken på de framtida kassaflödena som tillgången kommer inbringa. 
Vidare behöver en diskonteringsränta bestämmas, som speglar risken det innebär att 
inte omedelbart realisera tillgången. Diskonteringsräntans syfte är således att fungera 
som en kostnadspost som representerar risken för att tillgångens värde kommer 
minska under dess livslängd. Slutligen måste även livslängden på tillgången 
fastställas. Tidshorisonten är av avgörande betydelse för riskfaktorn i 
nuvärdesberäkningen. Detta med tanke på att en lång livslängd innebär att avståndet 
till dess att samtliga förväntade kassaflöden faktiskt inkommer blir stort, vilket 
medför en ökad risk att oväntade händelser inträffar som förändrar tillgångens 
förmåga att generera intäkter. Användandet av nuvärdesberäkningar med hjälp av 
kassaflöden är med andra ord en värderingsmetod som avser att på ett trovärdigt sätt 
ta fram ett uppskattat värde på tillgången. Således har metoden ett starkt inslag av 
subjektivitet, där företaget som värderar sina tillgångar själva uppskattar rimlig 
storlek på kassaflödena, diskonteringsräntan och tillgångens förväntade ekonomiska 
livslängd. (Kam, 1990) 

2.3.3	  Historisk	  kostnadsvärdering	  

Historisk kostnadsredovisning innebär att tillgången värderas till det värde som 
krävdes för att anskaffa tillgången på anskaffningsdagen. Detta värde kan antingen 
bestå av köpeskillingen vid transaktionen, eller motsvaras av det värde som krävdes 
för att färdigställa tillgången. Inom kostnadsvärdering anses tillgångar således 
klassificeras som återstående eller kvarvarande kostnader som är hänförliga till 
intäktsgenerering i framtiden. Den primära anledningen till att användandet av 
historisk kostnadsredovisning ur ett historiskt perspektiv spelat en central roll är på 
grund av dess låga grad av subjektivitet. Till skillnad från värderingsmetoder som 
syftar till att fastställa den framtida nyttan som tillgången kan generera, utgår historisk 
kostnadsredovisning enbart från de objektiva och verifierbara 
anskaffningskostnaderna som krävdes för att förvärva/färdigställa tillgången. (Riahi-
Belkaoui, 2004) 
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2.5	  Verkligt	  värde	  och	  IAS	  40	  

För att en tillgång som ett företag har i sin ägo skall få tas upp i redovisningen måste 
tillgången, som det framgått av ovanstående beskrivning, kunna mätas på ett 
tillfredställande sätt. Sett ur ett historiskt perspektiv har redovisningen fokuserat på att 
mäta och presentera de historiska kostnaderna som tillgången gett upphov till. Detta 
är ett synsätt som fortfarande spelar en stor roll, men där utvecklingen steg för steg de 
senaste årtiondena gått mot en ökad användning av olika former av 
verkligt värde. (Artsberg, 2005; Nobes & Parker, 2012) 
 
Inom förvaltningsfastighetsbranschen, som denna uppsats granskar, har utvecklingen 
tydligt varit att överge historisk kostnad till fördel för andra typer av 
värderingsmetoder i den konsoliderade redovisningen. Denna utveckling 
konkretiserades i och med IASB:s framtagna redovisningsstandard IAS 40, som är i 
bruk sedan den 1 januari 2005. Standarden definierar hur publika förvaltningsbolag 
som följer IFRS skall redovisa sitt fastighetsbestånd, något alla aktuella företag inom 
EU måste följa. Förvaltningsfastigheter är tillgångar i form av byggnader eller mark 
som innehas på långsiktig basis, i syfte att generera hyresintäkter och/eller 
kapitalvinster i form av värdeökningar. Vidare beskrivs att en förvaltningsfastighet är 
en tillgång som frikopplat från övriga tillgångar i ett företag självständigt genererar ett 
kontinuerligt kassaflöde. I dagsläget erbjuder IAS 40 möjligheten att välja mellan att 
värdera förvaltningsfastigheterna till antingen verkligt värde eller historisk 
anskaffningskostnad. Standarden rekommenderar dock att värderingen om möjligt 
skall ske till verkligt värde. Begreppet verkligt värde brukar generellt likställas med 
marknadsvärdet av tillgången.  
Värdering av tillgångar till verkligt värde definieras enligt IASB enligt följande: 
 
“Verkligt värde är det belopp till vilket en tillgång skulle kunna överlåtas mellan 
kunniga parter som är oberoende av varandra och som har ett intresse av att 
transaktionen genomförs.” (IFRS volymen 2012, IAS 40 p.5) 
 
Redovisas tillgångarna till verkligt värde skall en årlig omvärdering av dess värde 
genomföras, där uppkomna värdeförändringar skall tas upp som en orealiserad 
värdeökning respektive värdeminskning. IAS 40 beskriver flertalet olika metoder för 
att bestämma det verkliga värdet på förvaltningsfastigheter. Om möjligt är det enligt 
IAS 40: 45:e punkten att föredra att värdet erhålls utifrån nuvarande priser på en aktiv 
marknad av likvärdiga fastigheter med samma geografiska placering. I de fall detta 
inte är möjligt är det upptill företagen att utifrån nedanstående kriterier, utan inbördes 
rangordning, i IAS 40 p.46 fastställa det verkliga värdet genom att bedöma: 

A) Aktuella priser på en aktiv marknad för fastigheter av annat slag, i annat skick 
och med annat läge (eller som omfattas av avvikande hyresavtal eller andra 
avtal), vilka justeras med hänsyn till dessa skillnader, 

B) Senaste priser för liknande fastigheter på mindre aktiva marknader efter det att 
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justeringar gjorts för att beakta eventuella förändringar i ekonomiska 
förutsättningar, som skett sedan de senaste transaktionerna, och 

C) Nuvärdet av uppskattade framtida betalningsströmmar. Sådana uppskattningar 
baseras på villkoren i befintliga hyresavtal och andra avtal och (om möjligt) på 
externa faktorer såsom aktuella marknadshyror för liknande fastigheter med 
samma läge och i samma skick. Som diskonteringssats används en räntesats 
som återspeglar marknadens bedömning av osäkerheten i storleken på, och 
tidpunkten för, framtida betalningar. 

 
Som det framgår av IAS 40 kan det verkliga värdet vara framräknat på många olika 
sätt. Det kan till exempel vara ett ”rent” marknadsvärde avläsbart på en väl 
fungerande marknad, eller ett framräknat kassaflödesvärde baserat på ledningens 
förhoppningar och gissningar om framtiden. Det kan också vara ett mellanting, där 
vissa parametrar av värdet bygger på marknadsobservationer medan andra bygger på 
beräkningar gällande framtiden. Att en tillgång är värderad till verkligt värde säger 
därför ingenting i sig om vilka antaganden och metoder som har varit aktuella vid 
värderingen. Med tanke på att varje enskild förvaltningsfastighet är en unik tillgång, 
är det i praktiken oftast inte möjligt att basera värderingen i enlighet med IAS 40 
punkt 45. I realiteten blir istället fallet att en stor del av ansvaret för att genomföra 
värderingar bygger på företagens kompetens att själva på ett tillförlitligt sett uppskatta 
värdet på dessa tillgångar. 
 
En uppdelning har gjorts i litteraturen mellan de delar av verkligt värde som är 
marknadskopplade respektive de som bygger mer på antaganden och bedömningar. 
”Mark-to- market” innebär en värdering baserad på någon typ av direkt eller 
åtminstone indirekt avläsbart marknadsvärde, i motsats till ”mark-to-model” som i 
helhet bygger på bedömningar och beräkningar av till exempel framtida kassaflöden. 
(Laux & Leuz, 2009) Standarden IAS 40 innebär att ”mark to market” är 
utgångspunkt för värdering, men att det går att använda sig av ”mark to model” 
värdering när avläsbara marknadsvärden saknas. (IAS 40) Punkt 45 i IAS 40 gäller 
den bästa typen av mark-to-market värde; där det finns en aktiv marknad för en 
identisk tillgång. När denna idealsituation inte existerar måste något (men gärna flera) 
av alternativen A till C i punkt 46 användas. Alternativ A och B har till viss del en 
marknadskoppling, men kopplingen är indirekt och kräver därför bedömningar och 
beräkningar. Trots detta får det ses som ett mark-to-market värde då det existerar 
någon form av marknadskoppling. Alternativ C är däremot ett exempel på ett mark-
to-model värde, som helt saknar direkt marknadskoppling och istället baseras på 
ledningens uppskattningar om framtiden. (Laux & Leuz, 2009) 
Av genomgången av IAS 40 framgår det att det endast är den första  
värderingsmetoden, punkt 45, som kan anses som ett helt neutralt marknadsvärde, 
opåverkat av subjektiva bedömningar.  
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Kap	  3.	  Är	  verkligt	  värde	  ”verkligt”?	  
	  
I följande kapitel sker en fördjupning av problematiken och motståndet som riktats 
mot användandet av verkligt värde. Vidare kommer försiktighetsprincipen behandlas, 
då den riskerar att motverka ett korrekt användande av verkligt värde. Slutligen 
kommer även det konkreta värderingsförfarandet i fastighetsbranschen beaktas, då 
den praktiskt möjliga graden av noggrannhet vid fastighetsvärdering behöver 
fastställas. Dessa områden är relevanta för att bättre kunna skildra och beskriva 
studiens resultat. 
	  

3.1	  För	  och	  emot	  verkligt	  värde	  

Som det har framgått i och med införandet av IAS 40 har IASB tagit ställning för ett 
ökat användande av verkligt värde i finansiella rapporter. Detta ställningstagande är 
långt ifrån oproblematiskt och har kritiserats kraftigt av motståndare till ett ökat 
användande av verkligt värde. I grund och botten handlar mycket av debatten rörande 
verkligt värde om begreppen relevans och tillförlitlighet, och att regelverk och 
standarder måste balansera dessa egenskaper på ett bra sätt.  
 
För att informationen i redovisningen ska kunna anses vara relevant, behöver den 
kunna påverka användarnas beslutsfattande. Detta kan ske genom en utvärdering av 
historiska händelser, en bedömning av nuvarande händelser eller en skattning av 
framtiden. Informationen ska kunna bekräfta eller korrigera vad som har hänt. 
Tillförlitlighet handlar om att informationen inte får vara vinklad på något sätt eller 
behäftad med fel för att användaren ska våga lita på redovisningen. (Artsberg, 2005)  
 
Så länge som verkligt värde är baserat på objektiva och identifierbara marknadspriser, 
bör värdet vara både relevant och tillförlitligt för användarna av redovisningen. Detta 
då ett uppdaterat marknadsvärde kan ses som en indikation på företagets utveckling 
och därför är relevant för beslutsfattande, samtidigt som det är verifierbart på en 
observerbar öppen marknad. (Fahnestock & Bostwick, 2011) Denna idé är vad som 
tilltalar förespråkare av verkligt värde; en möjlighet att kontinuerligt mäta och 
redovisa ”verkligheten” med hjälp av uppdaterade marknadsvärden. Häri ligger också 
den stora skillnaden mellan förespråkare och motståndare till verkligt värde; de 
sistnämnda är oroliga att denna idé inte fungerar i praktiken. 
 
En anledning till motståndet är de subjektiva bedömningar vid värderingen som den 
tidigare förklarade ”mark-to-model” värderingen för med sig. Denna subjektivitet är 
ofrånkomlig när företagsledningen själva ska bedöma och beräkna till exempel 
diskonterade kassaflöden, vilket innebär att beräkna tillgångens framtida avkastning 
till nuvärde. Att beräkna ett nuvärde av framtida kassaflöden innebär att försöka 
förutspå en oviss framtid, och därför kan värderingen som metoden leder till 
ifrågasättas. Företaget måste göra en bedömning av till exempel framtida konjunktur, 
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efterfrågan, ränteläge och inflation, vilket aldrig kan göras tillförlitligt. (Krumwiede, 
2008) 
 
Ett liknande resonemang förs av Benston (2008) som också betonar att värdet inte 
enbart skall spegla företagets nytta av tillgången, utan framförallt skall återge 
marknadens syn på värdet. Svårigheten att genomföra korrekta bedömningar ökar 
således ytterligare, då värderaren även måste uppskatta vad en extern aktör vore villig 
att betala för tillgången i fråga. Denna typ av bedömningsfrågor öppnar också upp för 
en opportunistisk ledning att utnyttja beräkningarna till att manipulera redovisningen i 
önskad riktning, och på så vis få personliga fördelar (Krumwiede, 2008). 
  
Ett annat argument som motståndare till verkligt värde för fram i debatten, är att det 
är väldigt svårt att fastställa det verkliga värdet under perioder av finansiell oro. 
Under dessa perioder präglas marknaderna av en låg likviditet och få transaktioner, 
vilket försvårar bedömningarna avsevärt. Både finansiella och icke finansiella 
tillgångar av mer långsiktig karaktär blir problematiska att värdera. (Landsman, 2007) 
Allen & Carletti (2008) belyser att trots att marknadsvärden normalt anses objektiva 
och rättvisande, tappar värdena trovärdighet under en finansiell kris. Under en kris 
kan ett marknadsvärde lika gärna spegla potentiella köpares bristande likviditet, 
istället för det underliggande ”verkliga värdet”. 
 
I grund och botten handlar motståndet mot verkligt värde till stor del om att kritikerna 
inte delar förespråkarnas världsbild. Geoffrey Whittington, som är professor i 
redovisning vid Cambridge och har varit medlem i IASB, har i en studie identifierat 
vad han kallar två konkurrerande världsbilder vad gäller värdering. Det första är 
”Verkligt värde synsättet” som till stor del består av standarder och ramverk från 
IASB.  Den andra världsbilden kallas för det ”Alternativa synsättet” och består 
indirekt av kritiken som riktats mot det första. (Whittington, 2008) 
 
”Verkligt värde synsättet” förutsätter att marknader är effektiva och fungerar nästintill 
perfekt, vilket betyder att korrekta marknadspriser kan identifieras och redovisas för 
intressenter. I korthet innebär synsättet följande; 

 Redovisningens enda syfte är att vara användbar för ekonomiska beslut. 
 Intressenterna för redovisningen är nuvarande och potentiella investerare samt 

kreditgivare. 
 Att förutspå framtida kassaflöden är dessa användares främsta behov, varför 

en beräkning behöver redovisas. 
 Relevans är viktigare än reliabilitet. 
 Redovisningen ska idealt reflektera framtiden, inte det som redan inträffat, 

varför historiska transaktioner och händelser inte är av större intresse. 
 Försiktighet är en störning och skevhet i redovisningen 
 Balansräkningen är den fundamentala finansiella rapporten.  

    (Whittington, 2008)   
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Det ”Alternativa synsättet” uttrycks ofta i artiklar som är kritiska mot ramverk 
framtagna av IASB. En viss del av kritiken bottnar i att marknaderna inte är perfekta 
och att korrekta marknadsvärden därför inte kan identifieras, samt att det råder stor 
informationsasymmetri som behöver motverkas. Kritiken kommer från många olika 
håll, ofta från praktiker, och kritiserar ofta ett specifikt ämne(till exempel de ovan 
genomgångna problemen med subjektiva bedömningar och finansiell oro) eller fråga 
istället för att ta ett helhetsgrepp som IASB gör. Trots det går det enligt Whittington 
att urskilja ett antal gemensamma nämnare som visar på motsättningen mellan de två 
synsätten. Det alternativa synsättet innebär; 

 Förvaltarskap och ansvar inför nuvarande aktieägare är ett viktigt syfte med 
redovisningen, minst lika viktigt som ekonomisk användbarhet.  

 Nuvarande aktieägare har en speciell status som användare av redovisningen. 
 Beräkningar av framtida kassaflöden behöver inte enbart ske i företaget, 

intressenter kan påverka beräkningarna. 
 Redovisning minskar informationsasymmetri i en osäker värld, därför är 

reliabilitet en avgörande faktor. 
 Historiska transaktioner och händelser är av stort intresse, både på grund av 

förvaltarskapet och som utgångspunkter för indirekta kassaflödesberäkningar. 
 Försiktighet kan öka reliabiliteten. 
 Resultaträkningen är också viktig, och är i vissa fall viktigare än 

balansräkningen.      
(Whittington, 2008) 

	  

3.2	  Försiktighetsprincipen-‐	  och	  dess	  inflytande	  på	  redovisningen	  

Försiktighet, vilket även benämns som konservatism, anses vara en av de äldsta och 
mest betydelsefulla principer som format den moderna redovisningen. 
Försiktighet beskrivs vanligen som principen att inte uppmärksamma vinster förrän de 
realiseras, men att omedelbart ta upp befarade förluster. Att uppmärksamma troliga 
vinster innebär att ta upp värdeökningen i redovisningen innan det faktiska 
kassaflödet av likvida medel har inkommit. (Watts, 2003)  
 
Det försiktiga förhållningsättet innebär med andra ord att det generellt krävs en 
betydligt högre grad av säkerhet och verifierbarhet för att redovisa positiva 
värdeförändringar, jämfört med negativa. Följden av det högre rekvisitet för att 
uppmärksamma vinster och värdeökningar leder till att det uppstår en tidsmässig 
förskjutning i redovisningen.  Resultat blir att negativa nyheter och värdeförändringar 
snabbt kommer aktualiseras och synliggöras, medan positiva nyheter och förändringar 
kommer kännetecknas av en tidsmässig fördröjning. Denna tidsfördröjning anses 
dock av förespråkarna för en konservativ och försiktig redovisning inte vara särskilt 
allvarlig, då det primära intresset hos företagens intressenter och långivare är att i 
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första hand få reda på negativa nyheter. Detta då intressenternas ”alternativvärde” är 
betydligt mer känsligt för en minskning jämfört med ökning av företagets värde. 
I praktiken innebär således försiktighetsprincipen att det lägsta värdet av tillgångar 
och intäkter samt det högsta värdet av skulder och kostnader är det som skall 
avspeglas i de finansiella rapporterna. (Basu, 1997) 
 
Som tidigare nämnt har Sverige och kontinentala Europa en stark tradition av att 
redovisningen skall vara konservativ och uppbyggd kring begrepp som stabilitet, 
enhetlighet och försiktighet (Nobes och Parker, 2012). Under senare årtionden har 
dock försiktighetsprincipens betydelse hos normgivande organ såsom IASB och 
FASB avtagit, i och med att de valt att utesluta principen från sina ramverk. Detta 
med utgångspunkt i att de anser att försiktighet leder till att skapa en försämrad bild 
av företagets ekonomiska situation för dess intressenter. Ett val som i och med den 
pågående harmoniseringsprocessen, där IASB försöker skapa en internationellt sett 
jämförbar redovisning, kräver stora förändringar i tankesätt från framförallt länder i 
kontinentala Europa. (Hellman, 2008) 
 
Svårigheten med att genomdriva harmoniseringsprocessen i Europa är att de 
normgivande organen (FASB och IASB) domineras av den Anglo-amerikanska 
redovisningsskolan. Denna skola skiljer sig avsevärt från den kontinentala 
redovisningstraditionen ifråga om vilken syn man har på försiktighet och 
konservatism inom redovisningen. (d`Arcy, 2001) I Anglo-amerikanska länder ses 
försiktighet som en sekundär, och i värsta fall rent missvisande metod när det kommer 
till värdering. Istället har det som tidigare nämnt i länder som exempelvis Sverige och 
Tyskland ansetts vara den mest fundamentala principen inom redovisningen, med 
tanke på att den fungerat som ett skydd för företagets långivare. (Hellman, 2008) 
  
Vidare har även den starka kopplingen som existerar i Sverige, och det övriga 
kontinentala Europa, mellan redovisning och beskattning spelat en betydelsefull roll. 
Detta då en försiktig redovisning präglad av undervärderade tillgångar och skulder, 
resulterar i en lägre beskattningsbar inkomst. Även revisorer kan antas inneha 
incitament att säkerställa att redovisningen är konservativ och försiktig. Detta beror 
på att sannolikheten att drabbas av rättsliga påföljder vid undervärdering, är betydligt 
lägre än vid en övervärdering av företagets tillgångar. (Hellman, 2008)  
Även fast principen idag är borttagen från ramverket förmodas den fortfarande spela 
en central roll i redovisningspraxis. Studier visar på att dess inflytande i praxis under 
de senaste 30 åren till och med kan ökat i betydelse, skälen till detta är flera. Ett av de 
huvudsakliga motiven antas vara att försiktighetsprincipen motverkar möjligheterna 
till ett opportunistiskt beteende. Detta då det begränsar möjligheten för enskilda 
individer att ”skönmåla” resultatet för personlig vinning. (Watts, 2003)   
 
En konservativ och försiktig redovisning fungerar därtill som ett skydd mot den 
osäkerhet som det innebär med att exempelvis försöka prognostisera framtida intäkter 
och betydande händelser. Med tanke på att det i de flesta fall även existerar en hög 
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grad av informationsasymmetri mellan aktörer inom företagen samt mot dess 
intressenter, fungerar försiktighetsprincipen som en extra trygghetsfaktor för dessa 
intressenter. Detta då det minimerar möjligheterna för opportunistiska aktörer inom 
företagen att manipulera redovisningen i syfte att uppnå privata fördelar, såsom till 
exempel högre bonus och status med mera. (Basu, 1997) 
 
Just denna faktor med informationsasymmetri anses vara ett av de starkaste skälen till 
den betydande roll den konservativa och försiktiga redovisningen spelat under det 
senaste århundradet. Försiktighetsprincipen har fungerat som en motvikt gentemot 
den opportunistiska entreprenören som strävar efter att visa ett så positivt resultat som 
möjligt gentemot dess intressenter. Detta då principen säkerställer att det värde som 
rapporteras i redovisningen alltid är lägre än det faktiska värdet. Utifrån denna 
tolkning beskrivs förekomsten av försiktighet som en oföränderlig och bestående del i 
den mänskliga naturen, som existerat och påverkat redovisningen ända sedan dess 
uppkomst. (Maltby, 2000) Basu (1997) påstår till och med att trots att försiktighet och 
konservatism fullständigt skulle avskaffas från regelverken, kommer principen 
fortfarande leva kvar i praktiken. Detta då parter som ingår avtal med varandra 
frivilligt skulle komma överens om att de redovisningssiffror som används för att 
fastställa och fördela kassaflöden mellan parterna, skall uppskattas och präglas av en 
hög grad av försiktighet. 
 
Slutligen anses försiktighet vid värdering fortleva då det finns en rädsla hos företagen 
för att i framtiden bli tvungna att nedvärdera sina tillgångar, utifall att resultaten inte 
blir som förväntat. Denna osäkerhet leder till att företagen istället redan från början 
undervärderar sina tillgångar för att vara på den säkra sidan. Detta då det anses vara 
betydligt värre att tvingas informera sina intressenter om en värdenedgång, jämfört 
med att kontinuerligt redovisa ett jämnt, om än dock, lägre resultat. (Watts, 2003) 

3.3	  Värderingsmetoder	  i	  praxis	  

För att beräkna det bokförda värdet på företagens fastighetsbestånd finns det i praxis 
ett flertal olika metoder som bygger på bestämmelserna för värdering till verkligt 
värde enligt IAS 40. Nedan kommer de undersökta företagens nyttjade metoder för att 
fastställa det verkliga värdet att redogöras. Ingen av studiens företag använder en 
renodlad form av de tidigare beskrivna metoderna, marknadsvärdering och 
diskonterade nuvärdesberäkning, utan kombinerar dessa i olika utsträckning. 
 
En variant av dessa metoder i fallet med fastigheter kallas för ortsprismetoden. 
Tanken med metoden är att fastställa värdet på den aktuella fastigheten genom en 
jämförelse med andra likvärdiga fastigheter. Beräkningen av värdet baseras således på 
faktiska försäljningspriser från liknande fastigheter inom ett avgränsat geografiskt 
område. Metoden kan med andra ord liknas vid en mark-to-market värdering. 
Värderingsmetodens grundtanke är därmed att nyligen realiserade försäljningspriser 
på närliggande fastigheter av liknande karaktär ger en god uppskattning av den 
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aktuella fastighetens förväntade försäljningspris. Problematiken med metoden är dock 
att exempelvis en hyresfastighet inte utan svårigheter kan likställas med dess 
jämförelseobjekt. Detta då en fastighet sällan är den andra lik, där betydande 
skillnader måste filtreras bort för att möjliggöra en godtagbar jämförelse. Denna 
filtrering åstadkoms genom att enskilda priser på jämförelseobjekten normeras, det 
vill säga räknas om till en gemensam prispåverkande faktor. Det finns ett flertal sätt 
att fastställa denna faktor, där valet avgörs med hänsyn till fastighetsslag samt tillgång 
till fysiska och ekonomiska data avseende jämförelseobjekten. (LMV-rapport, 
2004:3) 
  
Vidare används ett flertal olika metoder som framförallt bygger på diskonterade 
nuvärdesberäkningar för att fastställa en fastighets verkliga värde. Dessa, former av 
nuvärdeberäkningar som har sin utgångspunkt från IAS 40 p. 46 C, har ett starkt 
inslag av subjektiva bedömningar och är därmed olika former av mark-to-model 
värderingsmetoder. Den dominerande formen av nuvärdesberäkning som ligger till 
grund för värdering och avkastningsbedömningar i praxis är kassaflödesmetoden. 
Metoden prognosticerar löpande in- och ut betalningar under en förutbestämd 
tidsrymd, en så kallad kalkylperiod. Förhoppningen är att metoden skall fungera som 
ett redskap för marknadssimulering, där tanken är att försöka bedöma 
prisbildningsprocessen på fastighetsmarknaden. Metodens framgång beror i stor 
utsträckning på den enskilda värderarens marknadskännedom av parametrarna som 
ingår i modellen, därav det starka inslaget av subjektivitet i metoden. De parametrar 
som kräver bedömning är storleken på; grundinvesteringen, kalkylperioden, 
kalkylräntan, in- och utbetalningar och det kvarvarande restvärdet av tillgången vid 
kalkylperiodens slut. (LMV-rapport, 2004:3) 
 
Enligt lantmäteriverket och mäklarsamfundet är det i realiteten väldigt svårt att 
åstadkomma en fullständigt korrekt bedömning av en fastighets framtida värde. 
Istället anser de att ett osäkerhetsintervall måste accepteras, för att utvärdera utfallet 
mellan- uppskattat och realiserat värde. Ett rimligt intervall antas vara plus/minus 10 
procent från det realiserade försäljningspriset, men att osäkerhetsintervallet i vissa fall 
kan vara ännu större för objekt där det råder stor osäkerhet. (LMV-rapport, 2004:3) 
Att det är problematiskt att fastställa ett verkligt värde på fastigheter bekräftas 
ytterligare i Lorentzons studie, där företrädare för exempelvis fastighetsbolaget 
Kungsleden menar att ett spann på plus/minus 10 procent måste accepteras som en 
godtagbar nivå i avvikelse. (Lorentzon, 2011) 
 
I empiri och analys kapitlet kommer ovanstående felmarginal på plus/minus 10 
procent att användas för att beskriva och illustrera utfallet av företagens genomförda 
värderingar. Då fastighetsvärdering till naturen bygger på bedömningar av praktiker, 
går det således inte att säga teoretiskt hur stor felmarginalen får vara. Det i praktiken 
vedertagna gränsvärdet fungerar i denna studie som ett riktmärke för hur väl en 
värdering kan utföras. Den optimala värderingen har naturligtvis ingen avvikelse och 
således ingen felmarginal, men eftersom detta är en utopi vid fastighetsvärdering 
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måste hänsyn tas till vad som är praktiskt möjligt. Gränsen på plus/minus 10 procent 
fungerar därför som en viktig referenspunkt; en värdering inom detta intervall anses 
vara fullgod och så bra den ”kan” bli. Därför är ett bokfört värde inom detta intervall 
att se som en korrekt värdering. Först utanför detta intervall kan man börja diskutera 
huruvida det bokförda värdet inte speglar det realiserade försäljningspriset. Sedan är 
det naturligtvis upp till varje enskild läsare eller intressent att bestämma vad som är 
en acceptabel avvikelse, varför (som tidigare nämnt) studien har karaktären av att 
endast redovisa och beskriva de avvikelser som finns snarare än att ”fälla en dom”.     
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Kap	  4.	  Metod	  
 
I nedanstående metodavsnitt kommer en presentation och diskussion till de olika 
metodologiska val som inbegripits i denna studie. Vidare avser avsnittet att 
tydliggöra och beskriva den arbetsprocess som ägt rum under studiens framväxt. 
Detta för att läsaren i högre utsträckning både skall förstå och kunna värdera de 
metodologiska val som gjorts i studien.  

4.1	  Studiens	  tillvägagångsätt	  

I denna uppsats genomförs en undersökning av svenska förvaltningsfastighetsbolag 
som är noterade på OMX Nordic Stockholm. Undersökningens karaktär är av ett 
kvantitativt slag, där det insamlade materialet består av företagens årsredovisningar. I 
och med att börsnoterade bolag är skyldiga att upprätta sin redovisning utifrån IFRS, 
har de sedan 1 januari 2005 varit tvungna att följa reglerna i IAS 40 rörande hur 
värderingsförfarandet av fastigheter skall genomföras. IAS 40 tillåter som tidigare 
nämnt värdering till antingen verkligt värde eller historisk kostnad när det gäller 
förvaltningsfastigheter. Intressant att nämna är att samtliga svenska börsnoterade 
fastighetsföretag har valt att nyttja möjligheten att använda sig av verkligt värde som 
värderingsmetod. Denna undersökning granskar således överensstämmelsen mellan 
bokfört och realiserat värde, när det kommer till att använda sig av värdering till 
verkligt värde i fallet med förvaltningsfastigheter. Detta genom att utifrån företagens 
årsredovisningar jämföra värdet på de under året sålda fastigheterna i förhållande till 
de bokförda värdena som de sålda fastigheterna senast var värderade till i 
balansräkningen. Jämförelsen resulterar i att en helhetsbild skapas av hur väl de av 
företagen uppskattade marknadsvärdena av tillgångarna överensstämmer med 
realiserade försäljningspriser. Med tanke på att årsredovisningar som empirikälla 
enbart ger en ögonblicksbild vid det specifika mättillfället, innefattar denna studie 
samtliga årsredovisningar sedan införandet av IAS 40 fram tills idag. Detta för att 
skapa en så fullständig bild som möjligt av företagens förmåga att genomföra 
relevanta och tillförlitliga värderingar av dess fastighetsbestånd. 

4.2	  Val	  av	  metod	  

Vid valet av metod för en uppsats utformning finns det på en grundläggande nivå två 
stycken olika ansatser; kvantitativ och kvalitativ metod. Studier med ett kvantitativt 
fokus har oftast för avsikt att genom mätning av numeriskt material kunna registrera 
samt förklara ett orsakssamband. Detta för att sedan generalisera det uppkomna 
resultat till en större population eller annan kontext. (Saunders, Lewis & Thornhill, 
2009) Vilket kan kontrasteras mot kvalitativ metod som är mer förståelseinriktad där 
avsikten är att inte bara registrera en skillnad, utan framförallt avser att förklara och 
förstå de bakomliggande orsakerna till det uppkomna resultatet. (Bryman & Bell, 
2005) 
Vi har i denna studie ett beskrivande syfte, där vi avser att kartlägga, beskriva, och 
kvantifiera skillnader mellan studiens undersökningsobjekt. Utifrån studiens syfte och 
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målsättning anses därmed en kvantitativ metod vara att föredra, då metoden även är 
förenlig med studiens longitudinella tvärsnittsdesign. Tillskillnad från traditionell 
kvantitativ metod har vi dock inte för avsikt att påvisa ett orsakssamband eller att 
generalisera det uppkomna resultatet. Vi har inte heller för avsikt att uttalat bekräfta 
alternativt förkasta en specifik teori, utan illustrerar enbart hur tillförlitlig värdering 
till verkligt värde är i fallet med förvaltningsfastigheter. Huruvida våra resultat är 
tillräckliga för att bekräfta alternativt förkasta något argument i den teoretiska 
debatten syftar vi inte svara på, däremot fungerar studien som ett underlag för fortsatt 
debatt.  
 
Valet att göra en longitudinell studie innebär att en jämförelse sker över en längre 
tidsperiod. Den valda undersökningsdesignen skapar således möjligheten studera både 
på bredden (en stor population), men även sett över tid. (Bryman & Bell, 2005) 
Vidare bedöms en kvantitativ metod vara lämplig, då den tilltänkta empirin enbart är i 
numerisk form. Det här medför att en kvantitativ metod är att föredra, då det 
underlättar en jämförelse och kartläggning av studiens hela population.  

4.3	  Val	  av	  empiri	  

Empirin som denna studie bygger på består enbart av data hämtat från 
årsredovisningar. Valet att bygga studien på denna typ av redan insamlad data, istället 
för att samla in ny, är naturligt då offentliga årsredovisningar redan innehåller den 
information som eftersöks. 
Fördelarna är att materialet redan är sammanställt och strukturerat på ett lämpligt sätt, 
och därför skapar denna källform den främsta möjligheten att inom ramarna för denna 
uppsats genomföra en longitudinell jämförelse av populationen. I denna studie är de 
stora fördelarna med att använda sig av offentligt publicerade dokument att det är en 
tidseffektiv metod som därför möjliggör en mer omfattande empiri, samt att metoden 
möjliggör longitudinella analyser (Bryman & Bell, 2005). I de flesta fall är det helt 
enkelt inte möjligt att genomföra en longitudinell studie över en tidsrymd på flera år 
utan att använda sig av redan insamlad data. Detta på grund av de kostnader projektet 
skulle ge upphov till, men framförallt med hänsyn till den omfattande tidsåtgång som 
skulle krävas ifall enbart primärdata insamlades. Den primära kritik som riktas mot 
användandet av redan insamlad data är att det saknas möjlighet att kontrollera 
kvalitén i det använda materialet. (Saunders et al, 2009) 
I denna studie används externt granskade årsredovisningar som källa, varför denna 
problematik lindras genom att de värden som används i empirin har blivit godkända 
av revisor. Den främsta svårigheten som användande av årsredovisningar i denna 
studie medför är att den information som eftersöks i de olika företagens 
årsredovisningar inte presenteras enhetligt. Beroende på företag presenteras i vissa 
fall informationen i sin helhet i noterna, medan det i andra fall går att identifiera 
informationen i företagens resultat- och balansräkningar. Detta för med sig en viss 
risk för misstag vid inhämtandet av rådata, en risk som tyvärr är svår att undvika inom 
denna studies ramar.      
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4.4	  Population	  

Med tanke på att IAS 40 enbart gäller för börsnoterade bolag finns det en möjlighet 
att genomföra en totalundersökning av samtliga svenska fastighetsförsäljningar som 
skett av företagen som är noterade på OMX Nordic Stockholm. Studiens syfte är att 
utröna vilken grad av avvikelse som förekommer mellan bokfört värde och realiserat 
försäljningspris, varför det är försäljningarna i sig som bildar populationen. Därmed 
kan enbart de företag som genomfört försäljningar vara med och bidra till skapandet 
av populationen. Två förvaltningsföretag på OMX Nordic Stockholm ingår därför inte 
i studien alls, då de inte sålt fastigheter under perioden. De identifierade 
försäljningarna bildar en population som undersöks i sin helhet, studien får därför 
karaktären av en totalundersökning. Viktigt att påpeka är att den realiserade 
värdeförändringen för enskilda försäljningar inte i normalfallet kan identifieras i 
årsredovisningarna. Däremot framgår periodens totala realiserade värdeförändring 
vilket visar den genomsnittliga avvikelsen. I klartext innehåller således varje 
observation ett flertal olika fastighetsförsäljningar. 
 
Den stora fördelen med en totalundersökning är att tveksamheter och felaktigheter 
som kan uppstå i samband med olika metoder för urval inte är aktuellt i denna studie. 
Vidare resulterar valet att inkludera hela populationen i studien att inga problem 
rörande generalisering av resultatet uppkommer, som är fallet vid en 
urvalsundersökning. Detta då vi inte avser att generalisera utanför de undersökta 
fastighetsförsäljningarna som bildar empirin. Ett alternativ är att inkludera fler länder, 
men då blir den longitudinella aspekten lidande på grund av alltför många 
observationer vilket blir för tidskrävande. Dessutom riktar sig uppsatsen i första hand 
till svenska intressenter, varför det anses viktigast att noggrant kartlägga de svenska 
förhållandena. 
 
Populationen har skapats utifrån fastighetsförsäljningarna av totalt 13 börsnoterade 
fastighetsföretag:

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Tabell	  1.	  Fastighetsföretagen	  i	  studien.	  

Atrium Ljungberg Heba 

Balder fastigheter Klövern 

Castellum Kungsleden 

Corem Property Group Sagax 

Diös Wallenstam 

Fabege Whilborgs fastigheter 

Fast Partner  
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4.5	  Data-‐	  och	  litteraturinsamling	  	  

Datainsamlingen till denna uppsats genomförs via de aktuella företagens hemsidor, 
där årsredovisningarna är publicerade. Övrigt material i form av forskningsartiklar, 
avhandlingar och annan litteratur införskaffas via Universitetsbiblioteket, med dess 
tillhörande databaser. Sökord som används vid artikelsökning är exempelvis: IAS 40, 
fair value, investment property, financial crisis, conservatism, international 
harmonization, prudence.  
 
Årsredovisningarna som används i studien sträcker sig mellan år 2005-2012. Skälet 
till att denna tidsperiod väljs är att värdering till verkligt värde införlivades av IASB i 
och med IAS 40 i januari 2005, vilket därmed begränsar hur långt bakåt i tiden 
studien kan sträcka sig. För att få en heltäckande och dagsaktuell bild inkluderas 
således alla årsredovisningar som publicerats inom denna tidsperiod i studien. En 
konsekvens av detta val är att tre av studiens fallföretag (Corem, Diös och Sagax) inte  
ingår i 2012 års granskning, då företagens årsredovisningar i skrivandes stund ännu 
inte blivit officiellt publicerade. Totalt består empirin av 84 stycken observationer, i 
det här fallet är en observation ett företags realiserade värdeförändringar under ett år.   
 
Observationerna fördelas över tidsperioden enligt följande; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  
	  

       Tabell	  2.	  Antalet	  observationer	  fördelat	  per	  år.	  

4.6	  Studiens	  trovärdighet	  

Att bedöma en studie med hänsyn till hur tillförlitligt och trovärdigt dess utförande är, 
görs brukligen genom att värdera bland annat reliabiliteten och replikerbarheten i den 
genomförda studien. Reliabilitet innebär att undersökningens resultat är pålitliga, 
stabila och där en upprepning av studien hade gett samma resultat. Begreppet 
replikation påminner i stor utsträckning om reliabilitet, men där fokus ligger på om 
studiens tillvägagångsätt tillräckligt tydligt framgår för läsaren för att möjliggöra en 
upprepning av studien. (Bryman & Bell, 2005)   

År Antalet 
observationer 

2005 9st 

2006 10st 

2007 10st 

2008 10st 

2009 11st 

2010 13st 

2011 11st 

2012 10st 
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Reliabiliteten i denna studie bör kunna klassificeras som god, då vi använder oss av 
numerisk rådata hämtade från företagens årsredovisningar. Följden av detta är att vi 
själva inte tolkar eller klassificerar det insamlade materialet, utan enbart avläser de 
värden som är redovisade i årsredovisningarna. Detta innebär att resultatet med en 
relativt hög säkerhet kommer bli detsamma, utifall att studien skulle genomföras på 
nytt. Ytterligare en fördel med att använda sig av numerisk rådata är att det är stabilt 
över tid. Det vill säga att värdet, till skillnad från en studie angående exempelvis 
människors åsikter i en specifik fråga, är stabilt och inte riskerar att fluktuera över tid. 
Vidare bör även replikerbarheten vara hög då vi tydligt beskriver vilka värden det är 
som jämförs, samt att vi tydligt, både i ovanstående metod och i redovisningen av 
empirin, redogör hur vi specifikt använder det insamlade materialet i denna studie. 

4.7	  Analysmetod	  

Analysen av det insamlade empiriska materialet utförs med hjälp av deskriptiv 
statistik, genom användande av centralmått på det observerade materialet. Intresset 
ligger därmed i att redovisa genomsnittliga avvikelser och spridningsmått runt 
medelvärdet, vilket ger en bild av hur spridningen av observationer ser ut i materialet. 
Medelvärdet är lämpligt att använda när materialet uppskattningsvis är 
normalföredelad och består av numeriska värden. Standardavvikelse är ett 
komplement till medelvärde, som ger information om observationernas 
genomsnittliga avstånd från medelvärdet. (Fink, 2003)  
Andra centralmått, som median eller typvärde, anses i detta fall inte bidra till en 
förbättrad analys och utelämnas därför. Däremot bidrar max- och min- värde med en 
bild av hur stor den faktiska spridningen mellan den största och minsta avvikelsen är, 
varför dessa värden anses relevanta att redovisa. Det resultat som framkommer i 
empiri/analys delen bygger på användandet av dessa genomgångna mått, varför 
resultatet skulle kunnat bli annorlunda om andra mått används. Vi anser dock att de 
valda måtten speglar materialet på ett bra sätt då spridningen inte är speciellt skev. 
Vidare har tanken med studien hela tiden varit att redovisa en genomsnittlig avvikelse 
i procent som gäller för hela populationen.   
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Kap	  5.	  Empiri	  och	  analys	  	  
	  
I kommande kapitel kommer studiens resultat att presenteras. I samband med 
presentationen av empirin kommer även en analys att genomföras, där resultatet 
beskrivs och jämförs utifrån studiens referensram. Strukturen på kapitlet utgår från 
denna uppsats frågeställningar, som i tur och ordning behandlas samt besvaras. 
	  

5.1	  Frågeställning	  1	  
	  	  
”I vilken grad överensstämmer bokfört värde i redovisningen med realiserat 
försäljningspris för förvaltningsfastigheter?” 
 
Nedan följer en redogörelse för resultatet av det insamlade datamaterialet uppdelat på 
företag samt totalt över hela tidsperioden 2005 till 2012. Resultatet illustreras både i 
tabell och diagramform, och visar den procentuella avvikelsen mellan bokfört värde 
och realiserat försäljningspris. Vidare redovisas minimum, maximum och 
standardavvikelse för att ge en tydlig bild av hur variationen i resultatet ser ut. 
Observera att avvikelsen är neutral, det vill säga att tabellen inte räknar samman 
positiva och negativa avvikelser, utan enbart visar graden av avvikelse (som kan vara 
antingen positiv eller negativ) från bokfört värde.   
	  
 

Avvikelse	  
(%)	  

Atrium	  L	   Balder	   Castellum	   Corem	   Diös	   Fabege	   Fastpartner	  

Medel	  	   15,5%	   6,3%	   16,1%	   19,0%	   10,6%	   9,9%	   16,3%	  
Min	   0,7%	   0,7%	   2,6%	   4,4%	   0,0%	   0,5%	   1,5%	  
Max	   34,7%	   14,6%	   39,0%	   45,5%	   32,5%	   22,7%	   34,7%	  
Std	   14,2%	   4,6%	   11,2%	   15,1%	   11,4%	   7,0%	   12,7%	  

 
Avvikelse	  
(%)	  

Heba	   Klövern	   Kungsleden	   Sagax	   Wallenstam	   Wihlborg	   TOTALT	  

Medel	   6,6%	   14,2%	   4,5%	   5,5%	   12,0%	   15,3%	   11,6%	  
Min	   0,3%	   4,7%	   0,9%	   1,1%	   4,7%	   1,9%	   0,0%	  
Max	   17,2%	   28,6%	   12,2%	   10,5%	   20,1%	   30,9%	   45,5%	  
Std	   5,7%	   7,7%	   3,8%	   3,7%	   3,8%	   10,9%	   10,2%	  

Tabell	  3.	  Genomsnittlig	  avvikelse	  fördelat	  på	  företag	  2005-‐2012.	  
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Diagram	  1.	  Genomsnittlig	  avvikelse	  2005-‐2012. 

 
Som det framgår av diagrammet skiljer sig företagens framgång att fastställa ett 
korrekt marknadsvärde. Fyra av företagen lyckades göra värderingar som i genomsnitt 
inte avvek med mer än cirka 5 procent från det realiserade försäljningspriset. Vidare 
uppvisade två av företagen en felmarginal kring 10 procent. Resterande sju företag 
hade en större avvikelse på cirka 12 till 19 procent. Skillnaden mellan minsta och 
största avvikelse är således cirka 15 procentenheter. Det totala genomsnittet för alla 
företag resulterade i en avvikelse på 11,6 procent mellan bokfört värde och realiserat 
försäljningspris.  
	  
	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Diagram	  2.	  Spridning	  i	  avvikelsen	  2005-‐2012 
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Som diagrammet visar är det stor spridning mellan respektive företags minsta och 
största avvikelse. De företag som har stora avvikelser i medelvärde uppvisar också 
väldigt stor skillnad mellan minimum och maximum avvikelser, och har vidare också 
hög standardavvikelse.  De fyra företag som utmärker sig med låga  
genomsnittsvärden uppvisar genomgående låga maxvärden och standardavvikelser. 
Resultaten visar också att vissa värderingar kan vara väldigt felaktiga, och sju av 
företagen har vid minst ett tillfälle en felmarginal överstigande 30 procent. Endast två 
av företagen lyckades hålla sig kring en felmarginal på 10 procent under hela 
perioden. 
 
Både lantmäteriverket och fastighetsföretagen själva anser att en avvikelse på högst 
10 procent från realiserat försäljningspris, bör klassificeras som en fullgod värdering. 
(LMV-rapport, 2004:3) Detta då det enligt deras uppfattning inte finns någon 
realistisk möjlighet att på förhand uppskatta framtida marknadsvärden (verkliga 
värden) med en lägre felmarginal. Utifrån denna studies resultat under perioden 2005 
till 2012 uppvisar som ovan nämnt svenska börsnoterade fastighetsföretag en 
genomsnittlig avvikelse på 11,6 procent. Resultat befinner sig således strax ovan den 
gräns som lantmäteriverket och fastighetsbranschen själva anser acceptabel. Som det 
framgått av denna studiens referensram råder det i dagsläget delade meningar rörande 
huruvida användandet av verkliga värden i redovisningen bör tillåtas eller inte. 
Normgivande organ såsom FASB och IASB har valt att driva en linje, där 
utvecklingen går mot att allt fler poster i redovisningen bör värderas till verkligt 
värde. Detta på grund av det huvudsakligen leder till att skapa en mer uppdaterad och 
därmed relevant bild av företagens finansiella ställning för dess intressenter. Kritiker 
såsom exempelvis Krumwiede (2008) hävdar dock att risken är stor för att relevansen 
inte kommer förbättras, då användandet av verkliga värden alltför stor utsträckning 
tvingas bygga subjektiva bedömningar och beräkningar (alternativ B och C i IAS 40) 
från ledningens sida. Vilket vidare även resulterar i att tillförlitligheten i 
redovisningen tappar i styrka, då en opportunistisk ledning lättare kan skönmåla 
resultatet efter sina egna intressen.  
 
När den vedertagna felmarginalen på 10 procent beaktas framgår det att den 
genomsnittliga avvikelsen låg 1,6 procentenheter över den acceptabla gränsen. 
Värderingarna lyckades med andra ord i genomsnitt inte hålla sig inom den 
godtagbara felmarginalen. Av de 13 börsnoterade fastighetsföretagen var det endast 5 
stycken som i genomsnitt under perioden befann sig inom den godtagbara 
felmarginalen. 
  
Sett utifrån spridningsmåtten kan det konstateras att vissa värderingar uppvisar 
betydligt större felmarginal, de största avvikelserna under perioden är på 45 procent 
gentemot realiserat försäljningspris. Detta indikerar att den subjektiva naturen av 
fastighetsvärdering till verkligt värde är problematiskt. Något som blir speciellt tydligt 
utifall att det är av intresse att granska relevansen och tillförlitligheten vid varje 
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enskilt värderingstillfälle. Sett över en större mängd värderingar kan dock, som ovan 
nämnt, verkligt värde påvisa en relativt högre överensstämmelse mellan företagens 
värderingar och det faktiska utfallet.  
  

5.2	  Frågeställning	  2	  
	  
“Förändras graden av överensstämmelse mellan bokfört värde och realiserat 
försäljningspris under perioden av finansiell oro år 2008 och framåt?” 

 
Nedan följer en redogörelse över resultatet uppdelat på periodens olika år, istället för 
per företag. Detta för att möjliggöra en jämförelse mellan periodens olika år och 
därigenom kunna svara på huruvida graden av överensstämmelse förändras under de 
aktuella åren. Resultatet illustreras både i tabell och diagramform, och visar den 
procentuella avvikelsen mellan bokfört värde och realiserat försäljningspris. Vidare 
redovisas minimum, maximum och standardavvikelse för att ge en tydlig bild av hur 
variationen i resultatet ser ut. Observera att avvikelsen är neutral, det vill säga att 
tabellen inte räknar samman positiva och negativa avvikelser, utan enbart visar graden 
av avvikelse (som kan vara antingen positiv eller negativ) från bokfört värde.   
 
 

 
Avvikelse	  (%)	   2005	   2006	   2007	   2008	   2009	  
Medel	  	   9,5%	   12,8%	   10,3%	   13,2%	   11,1%	  
Min	   2,7%	   0,0%	   2,6%	   0,9%	   0,8%	  
Max	   21,0%	   34,7%	   24,3%	   45,5%	   28,6%	  
Std	   6,4%	   9,7%	   7,6%	   13,9%	   9,0%	  

	  
Avvikelse	  (%)	   2010	   2011	   2012	   TOTALT	  
Medel	   10,0%	   14,5%	   11,4%	   11,6%	  
Min	   0,7%	   0,7%	   0,3%	   0,0%	  
Max	   30,9%	   39,0%	   34,7%	   45,5%	  
Std	   8,4%	   13,0%	   10,4%	   10,2%	  

	  Tabell	  4.	  Avvikelse	  i	  procent	  fördelat	  på	  år.	  
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	  	  	  	  	  	  	  	  Diagram	  3.	  Genomsnittlig	  avvikelse	  2005-‐2012. 

 
Som det framgår av diagrammet varierar överensstämmelsen mellan åren i perioden. 
Visserligen kan en försämring av överensstämmelse mellan år 2007 och 2008 
identifieras, vilket skulle kunna tyda på att finansiell oro försvårar värderingen. Men 
då perioderna 2005-2006 och 2010-2011 uppvisar en ännu större försämring av 
överensstämmelsen, indikerar inte medelvärdet att överensstämmelsen försämras av 
finansiell oro. År 2005 var den genomsnittliga avvikelsen lägst (9,5 procent), och år 
2011 var den högst (14,5 procent). 
 
	  

	  
	  	  	  	  Diagram	  4.	  Spridning	  runt	  medelvärdet	  2005-‐2012. 
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När hänsyn tas till spridningsmåtten framträder delvis en annan bild. Tydligast är 
maxvärdet som ökar kraftigt år 2008. Maxvärdet består dock som bekant av endast en 
observation, varför detta inte säger så mycket. Vad som däremot är intressant är 
kurvorna för medelvärde och standardavvikelse. De följer varandra nästan perfekt 
under alla år utom 2008, då standardavvikelsen kraftigt stiger i förhållande till 
medelvärdet. Detta innebär att det är en större variation runt medelvärdet, vilket i det 
här fallet betyder att avvikelserna i fråga varit mer volatila.  
 
Landsman (2007) och Allen & Carletti (2008) har i sina studier påvisat att finansiell 
instabilitet kännetecknad av en låg likviditet (få transaktioner) försvårar användandet 
av verkliga värden. Deras primära fokus har dock kretsat kring rena finansiella 
tillgångar. Lorentzon (2011) har i sin avhandling specifikt granskat den svenska 
fastighetsmarknaden. I studien framgår det utifrån utsagor från ett antal  
fastighetsföretag att denna svårighet även är aktuell i den svenska  
fastighetsbranschen, under den senaste finanskrisen med start år 2008.  
 
Resultatet från vår granskning av åren 2005 till 2012 visar som ovan nämnt att den 
genomsnittliga avvikelsen under perioden, inte indikerar att finansiell oro på 
marknaden försämrar företagens förmåga att genomföra värderingar. Visserligen 
stiger avvikelsen något år 2008, men variationen i avvikelse skiljer sig åt på liknande 
sett under princip samtliga år som inkluderas i denna studie, varav ingen tydlig trend 
kan urskiljas. 
 
Den faktor som dock skulle kunna tyda på att oron att finansiell instabilitet försämrar 
överenstämmelsen mellan bokfört värde och realiserat försäljningspris är befogad, är 
att standardavvikelsen kraftigt ökar i förhållande till medelvärdet under år 2008. Detta 
kan indikera att den finansiella oron trots allt påverkat svårigheten att genomföra 
enskilda värderingar som korrekt speglar marknadspriset. 
	  

5.3	  Frågeställning	  3	  
	  

• ”I vilken utsträckning är avvikelserna mellan bokfört värde och realiserat 
försäljningspris undervärderingar?” 

 
 
Nedan redovisas fördelningen över i vilken utsträckning företagen i studien 
övervärderat respektive undervärderat sina tillgångar under perioden, det vill säga i 
vilken utsträckning de har bokfört ett för högt respektive för lågt värde i förhållande 
till realiserat försäljningspris. Detta för att utröna om det förekommer konsekventa 
undervärderingar, med andra ord om det är vanligare att undervärdera än att 
övervärdera. Observera att intresset här, tvärtemot tidigare, är huruvida avvikelserna 
är positiva eller negativa vilket den tidigare delen av analysen inte tog hänsyn till. 
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Avvikelse	  
(st.)	  

Atrium	  L	   Balder	   Castellum	   Corem	   Diös	   Fabege	   Fastpartner	  

Antal	  
Över:	  

2st	   0st	   0st	   0st	   0st	   0st	   0st	  

Antal	  
Under:	  

3st	   5st	   7st	   5st	   5st	   8st	   4st	  

 
Avvikelse	  
(st.)	  

Heba	   Klövern	   Kungsleden	   Sagax	   Wallenstam	   Wihlborg	   TOTALT	  

Antal	  
Över:	  

0st	   0st	   1st	   2st	   0st	   0st	   5st	  

Antal	  
Under:	  

5st	   8st	   7st	   4st	   8st	   8st	   77st	  

	  Tabell	  5.	  Antalet	  över	  respektive	  undervärderingar	  2005-‐2012. 

 

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Diagram	  5.	  Andel	  över-‐	  och	  undervärderingar	  2005-‐2012. 

 
Som diagrammet visar är den övervägande majoriteten av avvikelserna 
undervärderingar, cirka 94 procent. Övervärderingar i bokfört värde förekommer 
därför endast i cirka 6 procent av fallen. Resultatet innebär därmed att bokfört värde 
undervärderas i fler än 9 fall av 10, vilket är en klar indikation på att konsekventa 
undervärderingar förekommer. 
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	  	  	  	  	  Diagram	  6.	  Antal	  över-‐	  och	  undervärderingar	  2005-‐2012. 

 
Diagrammet visar fördelningen uppdelat per företag, och som det framgår har endast 
3 företag under tidsperioden övervärderat vid något tillfälle. Resterande 10 företag har 
konsekvent undervärderat sina förvaltningsfastigheter under tidsperioden. 
 
Ur ett historiskt perspektiv har försiktighet och konservatism varit en central princip 
vid upprättandet av ett företags finansiella rapporter. I och med den pågående 
harmoniseringsprocessen av redovisningen har dock principen tappat i betydelse, då 
normgivande organ valt att utesluta försiktighet ur sina föreställningsramar. Detta då 
principen antas leda till att en missvisande bild av företagets ställning skapas 
gentemot dess investerare. Flertalet forskare och studier hävdar dock att risken är stor 
att principen i praktiken kommer leva vidare, speciellt i ett land som Sverige och 
kontinentala Europa där principen har en långtgående historia. Skälen till detta anses 
bland annat vara på grund av den starka kopplingen mellan redovisning och 
beskattning som finns i kontinentala Europa. Detta ger till följd att en lägre 
beskattningsbar inkomst uppstår utifall att försiktighetsprincipen används. Vidare 
fungerar principen som ett skydd gentemot ett opportunistiskt beteende från 
företagsledningen, vars handlingsfrihet begränsas med hjälp av principen. (Hellman, 
2008; Watts, 2003) 
 
Utifrån resultaten som ovan presenterades kan det tydligt konstateras att börsnoterade 
svenska fastighetsbolag i 94 procent av fallen undervärderar sina tillgångar i 
förhållande till realiserat försäljningspris. Resultat indikerar således att 
försiktighetsprincipens ställning i denna bransch fortfarande kan vara av stor 
betydelse. Detta trots att principen inte längre gäller för noterade bolag inom 
Europeiska unionen. En iakttagelse som blir än starkare, då enbart tre av tretton 
företag under en period över åtta år genomförde en övervärdering. Det går dock inte 
utifrån denna studie att fastställa med säkerhet att det är försiktighetsprincipen som 
ligger bakom de konsekventa undervärderingarna.  
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Kap	  6.	  Slutsatser	  
	  
I den här studien har avvikelsen mellan bokfört värde och realiserat försäljningspris 
för förvaltningsfastigheter granskats. Sett i genomsnitt för alla försäljningar som skett 
under perioden upptäcktes en avvikelse på 11,6 procent, med andra ord strax över den 
vedertagna felmarginalen på plus eller minus 10 procent. Vidare förekommer det en 
icke obetydlig spridning av avvikelser, genom att vissa värderingar uppvisar betydligt 
högre felmarginal. Detta gör att tillförlitligheten för en enskild värdering är relativt 
låg, vilket betyder att en intressent inte kan förlita sig på att värderingen är 
rättvisande. 
Den ekonomiska oro som uppstod i samband med finanskrisen år 2008 har inte 
påverkat graden av genomsnittlig avvikelse i någon större utsträckning. Dock kan en 
ökad variation runt medelvärdet utläsas vilket kan vara en indikation på att vissa 
värderingar blev svårare att utföra. 
När hänsyn tas till hur fördelningen av över- och undervärderingar ser ut, 
framkommer det att bokfört värde genomgående är lägre än realiserat försäljningspris. 
Detta innebär att företagen i de allra flesta fall, medvetet eller ej, väljer att redovisa ett 
värde som är lägre än marknadspriset.  
Kritiken mot verkligt värde får stöd av att den genomsnittliga avvikelsen befinner sig 
utanför den vedertagna felmarginalen, dessutom är enskilda avvikelser stora vilket ger 
låg reliabilitet. Samtidigt är den absoluta merparten av avvikelserna undervärderingar 
vilket innebär att verkligt värde inte objektivt speglar marknadsvärdet. Därför ger 
denna studie också stöd till kritiken gällande att kontinentala Europa, i detta fall 
Sverige, är för präglat av försiktighet för att kunna implementera verkligt värde på ett 
tillfredställande sätt. Vidare finns farhågor att tillämpligheten av verkligt värde 
minskar under perioder av ekonomisk oro, farhågor som inte stöds av denna studie i 
någon större utsträckning. I detta fall med förvaltningsfastigheter kan inte någon 
entydig försämring utläsas under ekonomisk oro, vilket innebär att ekonomisk oro 
utifrån denna studie inte utgör något hinder för att använda sig av verkligt värde.  
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Kap	  7.	  Egna	  reflektioner	  	  
	  
Verkligt värde ska öka relevansen och göra att det bokförda värdet speglar ett 
marknadsvärde för tillgången i fråga. En anledning till detta är att intressenter ska 
kunna lita på att värdet som står i redovisningen stämmer överens med det värde 
tillgången kan förväntas inbringa, antingen nu eller i framtiden. Det ska helt enkelt 
inte kunna finnas några ”luftslott” i redovisningen, som gör att man som intressent 
blir vilseledd. I fallet med förvaltningsfastigheter upplevs verkligt värde som ganska 
rimligt i förhållande till historisk kostnad (som är det naturliga alternativet), med 
tanke på att fastigheters värde förändras över tid. Historisk kostnad är många gånger 
väldigt missvisande, som exempelvis när en fastighet köpts för 20 år sedan och delvis 
skrivits av. Värdet i redovisningen är då betydligt lägre än inköpspriset, vilket i sin tur 
oftast är betydligt lägre än det nuvarande marknadspriset som ökat (istället för att 
minska) under åren. Verkligt värde har i förhållande till detta scenario potential att 
vara betydligt mer rättvisande än historisk kostnad, trots dess framkomna brister. 
Det bör dock tilläggas att även tillförlitligheten av värdering till verkligt värde kan 
ifrågasättas, speciellt för den enskilde intressenten. Detta på grund av att verkligt 
värde förvisso har potential att spegla ett uppdaterat och informativt marknadsvärde, 
men som studien har visat inte alltid gör det. Då enskilda värderingar kan avvika med 
omkring 40-50 procent mot marknadsvärdet, faller trovärdigheten för intressenten 
tyvärr ihop som ett korthus. Kritikerna har rätt i att värderingens kvalitet blir helt 
beroende av den/de som sköter värderingen. I vissa företag och tidsperioder kommer 
värderingen därför att vara väldigt rättvisande och korrekt, samtidigt som värderingen 
blir bristfällig på andra håll. Problemet är att det först är i efterhand som facit finns att 
tillgå, varför det blir svårt för en intressent att lita på det verkliga värdet. Detta gör att 
hela idén med verkligt värde kan ifrågasättas, då värderingarna uppvisar alltför stora 
variationer för att kunna klassificeras som tillförlitliga. 
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Kap	  8.	  Förslag	  på	  fortsatta	  studier	  
	  
En naturlig tanke som dyker upp efter denna studie är hur verkligt värde fungerar i 
andra branscher. De flesta typer av tillgångar tillåts som bekant inte att värderas till 
verkligt värde, men det finns åtminstone två områden till där verkligt värde används i 
praktiken; finansiella och biologiska tillgångar. Speciellt biologiska tillgångar, i form 
av till exempel skog, skulle vara intressant att utvärdera. Skogsföretagen har också 
genomgått en stor förändring i och med införandet av IAS 41, som behandlar verkligt 
värde för biologiska tillgångar. Skog är en långsiktig tillgång som också kan vara svår 
att marknadsvärdera, varför en jämförelse mellan branscherna vore intressant. 
En annan tanke är den tydliga undervärdering som upptäcktes i studien. Beror detta på 
försiktighet eller kan det finnas fler förklaringar till fenomenet? Här skulle intervjuer 
med företagen kunna bringa klarhet i hur de ser på saken, och kanske ge en djupare 
förklaring till varför de konstant undervärderar sina tillgångar. 
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