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Gloslista 
 

Extern värderingsman 

Externa värderingsmän definieras som “...oberoende värderingsmän med erkända och 

relevanta kvalifikationer och med aktuella kunskaper i värdering av fastigheter av den typ 

och med det läge som är aktuellt” (IAS 40 p. 32, FAR Akademi, 2018). Extern 

värderingsman benämns också extern värderare och oberoende värderingsman 

genomgående i studien. 

 

Förvaltningsfastigheter 

En förvaltningsfastighet är en fastighet som innehas för att generera hyresintäkter och/eller 

för att fastigheten ska öka i värde. En fastighet som används i företagets rörelse är inte en 

förvaltningsfastighet (IAS 40 p. 7–9, FAR Akademi, 2018). 

 

Tillförlitlig värdering 

Tillförlitlig värdering definieras i studien som en värdering till verkligt värde som utförts 

av extern värderingsman. 

 

Verkligt värde 

I enlighet med K3 definieras verkligt värde som “...det belopp till vilket en tillgång skulle 

kunna överlåtas eller en skuld skulle kunna regleras mellan kunniga parter som är 

oberoende av varandra och som har ett intresse av att transaktionen genomförs.” (K3, p. 

2.20, Bokföringsnämnden, 2019). 
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Sammanfattning 
 

Med införandet av IFRS i EU år 2005 följde även förändringar i hur vissa tillgångar ska 

redovisas. Detta har fått extra stor betydelse för företag inom fastighetsbranschen, vars 

tillgångar till majoritet består av förvaltningsfastigheter. Tidigare redovisades dessa 

huvudsakligen med anskaffningsvärdet som grund, men efter införandet av IFRS gavs även 

möjligheten att redovisa dessa till verkligt värde. Redovisning till anskaffningsvärde anses 

vara en objektiv och verifierbar metod som följer såväl realisationsprincipen som 

försiktighetsprincipen. Värdering till verkligt värde anses dock vara med relevant för 

beslutsfattare, om än metoden inte är lika tillförlitlig när det kommer till att värdera 

förvaltningsfastigheter. Detta, eftersom värderingsmetoden kräver subjektiva bedömningar. 

 

Huvudsyftet med studien är att undersöka vilka faktorer som påverkar tillförlitligheten i 

företagens redovisning, mätt som graden av extern värdering vid värdering av 

förvaltningsfastigheter till verkligt värde. De huvudsakliga faktorerna som studien 

fokuserar på är företagens storlek och offentligt ägande, men studien kontrollerar även för 

lönsamhet, skuldränta och skuldsättningsgrad. Studiens sekundära syfte är att jämföra ett 

nytt mått på tillförlitlighet, där graden av extern värdering sätts på en skala, med ett tidigare 

mått, där extern värdering enbart varit en tvåfaldig variabel. 

 

Under ett positivistiskt förhållningssätt genomför studien en multipel linjär regression och 

en multipel logistisk regression på datamaterial inhämtat från Retriever Business. Studiens 

angreppssätt är deduktivt, där två alternativhypoteser genereras och testas genom 

analyserna. Datamaterialet består av den totala populationen av stora, aktiva, onoterade, 

svenska aktiebolag inom branschen uthyrning och förvaltning av fastigheter. Populationen 

bestod ursprungligen av 107 observationer, men efter vissa bortfall genomförs analyserna 

på de 83 kvarvarande observationerna.  

 

Studien lyckas inte finna något statistiskt signifikant samband mellan företagens storlek och 

graden av extern värdering. Detsamma gäller för faktorn offentligt ägande. Däremot finner 

studien stöd för att faktorerna skuldränta och lönsamhet, mätt som räntabilitet på totalt 

kapital, visas påverka graden av extern värdering. Vidare lyckas studien inte finna stöd för 

att det nya tillförlitlighetsmåttet skulle vara bättre än det tvåfaldiga som visats i tidigare 

studier.  

 

Resultaten indikerar att det finns andra faktorer än de som studien fokuserat på som ligger 

till grund för företagens val av värderingsmetod. Det går inte att dra några generella 

slutsatser av resultaten, men resultaten tyder på att det finns ett positivt samband mellan 

bolagens lönsamhet och benägenheten att värdera externt, samt ett negativt samband mellan 

bolagets skuldkostnad och benägenheten att värdera externt. Vidare forskning inom området 

uppmanas, då företagens incitament till att värdera externt kontra internt ännu går 

oförklarade.  
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1. Inledning 

________________________________________________________________________ 
I det inledande kapitlet beskrivs den bakgrund som syftet och frågeställningen baserar sig 

på. Kapitlet syftar till att beskriva vad som kan vara problematiskt inom området och varför 

det är relevant att undersöka den valda forskningsfrågan. Det lyfts övergripande fram vad 

tidigare studier inom området undersökt samt på vilket sätt den aktuella studien kan bidra 

till forskningsområdet. Syftet och forskningsfrågan presenteras och studiens avgränsningar 
och motiven för dessa beskrivs. 

________________________________________________________________________ 

 

1.1 Problembakgrund 

I takt med den ekonomiska globaliseringen och de internationella marknadernas tillväxt 

måste redovisningsregler anpassas för att göra det möjligt att jämföra information över olika 

delar av världen (Lorentzon, 2013). Detta var ett av skälen till att EU valde att införa 

International Financial Reporting Standards (IFRS) år 2005. Med det nya regelverket 

följde även en förändring i hur vissa tillgångar ska värderas. Detta har fått stor betydelse för 

bland annat fastighetsbolag, vars balansräkningar i huvudsak utgörs av 

förvaltningsfastigheter (Lorentzon, 2013). 

 

Bolag som hör till branschen fastighetsbolag har en hög andel förvaltningsfastigheter bland 

sina tillgångar. Bland svenska fastighetsbolag är det vanligt att så mycket som 90 procent 

av bolagens tillgångar består av förvaltningsfastigheter (Lorentzon, 2011). I och med att 

förvaltningsfastigheterna utgör en så stor del av bolagen är det rimligt att anta att det har 

stor betydelse hur förvaltningsfastigheterna värderas och redovisas i bolagens finansiella 

rapporter. Hur fastigheterna värderas bör därmed också ha stor betydelse för bolagets 

intressenter och de som använder bolagets värde som grund för beslutsfattande. 

 

En förvaltningsfastighet är en fastighet som innehas för värdestegring eller generering av 

hyresintäkter. De kännetecknas av att de ger kassaflöden som inte är beroende av företagets 

andra tillgångar. Man skiljer förvaltningsfastigheter från rörelsefastigheter, vilka används 

för exempelvis produktion eller tillhandahållande av varor (IFRS 40 p. 7, FAR Akademi, 

2018). Det finns huvudsakligen två metoder för att redovisa värdet av 

förvaltningsfastigheter: till anskaffningsvärde eller till verkligt värde. Tidigare skedde 

redovisningen framförallt med anskaffningsutgiften som grund (Bengtsson, 2008, s. 58). 

När IFRS år 2005 blev obligatorisk för börsnoterade koncerner inom EU innebar IAS 40 att 

företagen gavs möjlighet att redovisa förvaltningsfastigheter till verkligt värde. I IFRS 13 

finns även riktlinjer för hur värdering till verkligt värde ska ske. 

 

Just i Sverige finns, utöver IFRS, även bokföringsnämndens K-regelverk. Dessa innehåller 

regler om värdering av tillgångar, skulder, intäkter och kostnader, samt om hur 

årsredovisningar och årsbokslut ska uppföras. K3 är det K-regelverk som närmast följer 

IFRS for Small and Medium-sized Entities. Precis som IFRS är det ett principbaserat 

regelverk och många områden inom K3 är väldigt lika IFRS (PwC, 2016). 

  

Onoterade bolag kan välja mellan att tillämpa K-regelverket eller IFRS. Enligt K3 ska 

bolagen redovisa förvaltningsfastigheter till anskaffningsvärde (K3, kommentaren till 17.7, 

Bokföringsnämnden, 2019), men de ska lämna en upplysning om förvaltningsfastigheternas 

verkliga värde (K3, p. 16.4, Bokföringsnämnden, 2019). Detta gäller även om företaget 

tillämpar IFRS, men väljer att redovisa till anskaffningsvärde (IAS 40 p. 79e, FAR 

Akademi, 2018). Att redovisa genom att använda förvaltningsfastigheternas 
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anskaffningsvärde innebär att man använder bolagets kostnad för att förvärva 

förvaltningsfastigheten, vilket minskas med de av- och nedskrivningar som gjorts. Det 

engelska begreppet är historical cost.  

 

Om företaget väljer att värdera förvaltningsfastigheter till anskaffningsvärdet ska de i 

redovisningen lämna en upplysning om vad förvaltningsfastigheternas verkliga värde är, 

vilket innebär att även de företag som värderar till anskaffningsvärde behöver göra en 

bedömning av fastigheternas verkliga värde. Om bolaget istället använder verkligt värde 

som metod för redovisning av förvaltningsfastigheter innebär verkligt värde enligt IFRS 

”...det pris som vid värderingstidpunkten skulle erhållas vid försäljning av en tillgång eller 

betalas vid överlåtelse av en skuld genom en ordnad transaktion mellan marknadsaktörer” 

(IFRS 13 p. 9, FAR Akademi, 2018). Denna definition liknar den ur K3, där verkligt värde 

definieras som “...det belopp till vilket en tillgång skulle kunna överlåtas eller en skuld 

skulle kunna regleras mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och som har 

ett intresse av att transaktionen genomförs.” (K3, p. 2.20, Bokföringsnämnden, 2019). Vid 

redovisning till verkligt värde görs inga av- eller nedskrivningar, men däremot innebär 

metoden att orealiserade värdeförändringar redovisas. 

 

Argumenten för redovisning till anskaffningsvärde är att metoden är objektiv och 

verifierbar. Värderingen utgår från det faktiska pris som träffats genom överlåtelseavtalet. 

Metoden följer även realisationsprincipen, vars innebörd är att redovisning ska ske när en 

händelse faktiskt har inträffat (Bengtsson, 2008, s. 59). Värdering till anskaffningsvärde är 

även i linje med försiktighetsprincipen, som haft en stark ställning i svensk redovisning 

(Lorentzon, 2011, s. 34). Dock har värdet av relevans i redovisningen betonats under senare 

år, och relevans har börjat ses som viktigare än objektivitet och verifierbarhet (Bengtsson, 

2008, s. 59). Värdering till verkligt värde anses vara mer relevant, eftersom värderingen 

bygger på vad tillgången är värd vid värderingstidpunkten, vilket gör metoden mindre 

statisk än värdering till anskaffningsvärdet (Bengtsson, 2008, s. 59). Värdering till verkligt 

värde anses också vara mer användbar för beslutsfattare. Svårigheterna som framhållits med 

verkligt värde är att det innebär svårigheter i uppskattningen av värdet (Lorentzon, 2011, s. 

29). 

 

Enligt IFRS finns det tre nivåer av tillförlitlighet i redovisningen till verkligt värde, där den 

första anses vara mest tillförlitlig och den tredje är minst tillförlitlig (FAR Akademi, 2018). 

När det kommer till förvaltningsfastigheter anses det inte finnas någon aktiv marknad, vilket 

gör att det endast går att använda nivå tre för värderingen till verkligt värde. Nivå tre innebär 

att man gör subjektiva antaganden om framtida kassaflöden. Den anses vara 

värderingsmetoden med lägst tillförlitlighet, eftersom värderingen i hög grad bygger på 

subjektiva antaganden. 

 

När det kommer till redovisning är tillförlitlighet en viktig del. Företagens redovisning ska 

ge information om och en rättvisande bild av företagets finansiella resultat, finansiella 

ställning samt företagets kassaflöden (IAS 1 p. 9 och 15, FAR Akademi, 2018). Enligt IFRS 

ingår det i kravet på rättvisande bild att redovisningen sker på ett sätt som ger tillförlitlig 

information (IAS 1 p. 17b, FAR Akademi, 2018). Tidigare studier har visat att värderingens 

tillförlitlighet kan öka om företaget använder sig av en extern värderare istället för att endast 

använda intern värdering (Dietrich et al., 2000; Cotter & Richardson, 2002; Muller & Riedl, 

2002; Muller et al., 2015). Vidare har det framkommit att rent interna värderingar i vissa 

fall manipuleras för att nå önskade resultat (Chen et al., 2013). Två faktorer som kan påverka 

graden av manipulering är bolagets storlek (Godfrey & Koh, 2009; Habib & Jiang, 2012; 

Gu et al., 2005) och redovisning inom offentlig sektor (Donatella, 2016; Zimmerman, 

1977). Bland annat har studier kommit fram till att stora bolag använder 
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resultatmanipulering i mindre utsträckning, eftersom det innebär större risker för dessa 

bolag om det skulle komma till intressenternas kännedom (Gu et al., 2005). Tidigare studier 

har även dragit slutsatsen att ledningen för kommunala verksamheter har incitament till 

resultatmanipulering. Det beror bland annat på att insynen är mer begränsad och att 

politikerna kan skapa sig handlingsutrymme genom att redovisa ett bättre resultat 

(Donatella, 2016). 

 

Det finns inget krav på att företagen måste använda sig av en oberoende värderingsman vid 

värderingen, men enligt IAS 40 ska vissa upplysningar om värderingen av 

förvaltningsfastigheter lämnas i redovisningen. Bland annat ska företaget ange i vilken 

utsträckning det verkliga värdet grundas på värderingar som utförts av oberoende 

värderingsmän, eller om en oberoende värdering inte har utförts (IAS 40 p. 75e, FAR 

Akademi, 2018). Av IAS 40 p. 32 framgår även att IASB uppmuntrar företagen att använda 

sig av oberoende värderingsmän vid värderingen. En studie av Barth och Clinch (1998) 

visar emellertid att investerare inte anser att värderingar som utförts av externa 

värderingsmän är mer tillförlitliga än de som utförts av interna värderingsmän. Studien 

avser dock inte specifikt värdering av fastigheter. 

 

Utöver de onoterade bolagens möjlighet att välja regelverk finns det även andra aspekter 

som skiljer dem från noterade bolag. I en studie av Mendes-Da-Silva och Saito (2014) 

undersöktes tekniker för budgetering av kapital i Brasilien, där noterade bolag jämfördes 

med stora onoterade bolag. Studien fann att noterade bolag i större utsträckning använder 

sig av mer avancerade beräkningsmetoder, såsom CAPM och nettonuvärde. Onoterade 

bolag tenderar, enligt författarna, att inte estimera avkastningskrav över huvud taget, även 

om bolagen är stora. Börsnotering ger företagen högre incitament till en mer sofistikerad 

redovisning (Mendes-Da-Silva & Saito, 2014). 

 

1.2 Bidragsområde 

Tidigare studier har gjorts om värdering till verkligt värde av förvaltningsfastigheter samt 

tillförlitlighet i värderingarna och redovisningen av förvaltningsfastigheter. Studier har 

bland annat gjorts i Sverige, men har då fokuserat på värderingarnas tillförlitlighet i form 

av hur mycket det redovisade värdet i balansräkningen skiljer sig från det pris som bolaget 

senare säljer förvaltningsfastigheten för. De studier som fokuserat på huruvida en extern 

värderingsman ökar tillförlitligheten i värderingarna är framför allt utförda i andra 

europeiska länder. Den aktuella studien fokuserar istället på om det finns vissa faktorer som 

påverkar i hur stor utsträckning bolagen använder sig av extern värderingsman vid 

värderingen.  

 

Ett ytterligare sätt som studien skiljer sig från tidigare studier på är att onoterade bolag 

studeras. Tidigare studier har fokuserat på noterade fastighetsbolag som tillämpar IFRS-

regelverket, vilket innebär att företagen kan välja mellan att redovisa förvaltningsfastigheter 

till anskaffningsvärde eller verkligt värde. I Sverige redovisar de studerade onoterade 

bolagen enligt K3. Detta innebär att de redovisar förvaltningsfastigheter till 

anskaffningsvärde, men ändå behöver göra en värdering av det verkliga värdet och redovisa 

detta samt hur värderingen utförts i not. Det studien bidrar till forskningsområdet med är 

således att använda extern värdering som ett mått på tillförlitlighet, att studera vad som kan 

påverka bolagens benägenhet att använda extern värdering och att fokusera på onoterade 

svenska fastighetsbolags redovisning av värdering till verkligt värde av 

förvaltningsfastigheter. 
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1.3 Syfte och forskningsfråga 

Huvudsyftet med studien är att undersöka vad som påverkar tillförlitligheten i värdering av 

förvaltningsfastigheter till verkligt värde. Högre grad av tillförlitlighet har i denna studie 

definierats som att företagen använder sig av en extern värderingsman i sin värdering. De 

faktorer som studien fokuserar på är storlek och offentligt ägande. Studien har även ett 

delsyfte, vilket är att jämföra två mått av tillförlitlighet. Det ena måttet är det tvåfaldiga 

måttet som i tidigare forskning varit huruvida ett företag har använt sig av extern 

värderingsman. Det andra måttet är ett denna studie skapar, där graden av extern värdering 

sätts på en skala. Studien ämnar undersöka validiteten i detta nya mått. 

 

För att besvara syftet som är föremål för studien har följande forskningsfråga tagits fram: 

 

Kan företagens storlek och/eller offentligt ägande förklara i vilken utsträckning 

företagen väljer att använda extern värderare vid värderingen av 

förvaltningsfastigheter till verkligt värde? 

 

 

1.4 Avgränsningar 

Vissa avgränsningar har gjorts för att studien ska ha ett rimligt omfång och ett tydligare 

syfte. Till att börja med är studien avgränsad till onoterade bolag. De tidigare studier som 

gjorts på området behandlar bolag som är noterade, och för att bidra till forskningsområdet 

studeras istället de onoterade bolagen. Eftersom studien syftar till att undersöka 

redovisningen av förvaltningsfastigheter har en avgränsning gjorts till fastighetsbolag, 

eftersom dessa bolags tillgångar vanligen består av en stor andel förvaltningsfastigheter. 

Det är också av det skälet en avgränsning har gjorts till att enbart undersöka de företag som 

bedriver verksamhet inom uthyrning och förvaltning av fastigheter.  

 

Då studiens syfte är att undersöka företag som redovisar enligt regelverket K3, ett svenskt 

regelverk för redovisningsstandarder, har studien vidare avgränsats till att enbart studera 

svenska bolag. Det ska också noteras att det endast är aktiebolag som ingår i studien, och 

andra bolagsformer exkluderas därför. De företag som studeras ska även vara aktiva, vilket 

innebär att inaktiva bolag, liksom bolag som gått i konkurs eller likviderats, inte ingår i 

studien. Det finns ett stort antal bolag inom branschen uthyrning och förvaltning av 

fastigheter. För att begränsa omfånget av studien har vissa kriterier satts upp angående 

bolagens storlek. Det beror även på att de fastighetsbolag som enbart besitter ett mindre 

antal fastigheter inte anses vara lika intressanta för studiens syfte, då de varken kan antas ha 

samma mängd intressenter eller samma behov av att kvalitetssäkra värdet på sina 

fastigheter. Angående storlekskriterierna hänvisas till avsnitt 3.4 Datamaterial nedan som 

behandlar den population som studeras. 
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2. Teoretisk referensram 

________________________________________________________________________ 
I följande avsnitt beskrivs den teoretiska referensram som studien grundar sig på. I avsnittet 

ges en övergripande bild av redovisningen av förvaltningsfastigheter enligt regelverket K3 

och relevansen av en tillförlitlig redovisning. Vidare görs en genomgång av de tidigare 

studier på området som utförts och dess relevans för den aktuella studien. Dessutom 

motiveras studiens syfte och de variabler som används, med grund i vad tidigare studier 
har visat. 

________________________________________________________________________ 

 

2.1 Regelverk 

2.1.1 Redovisning av förvaltningsfastigheter enligt K3 

De företag som tillämpar regelverket K3 i sin redovisning ska redovisa 

förvaltningsfastigheter till anskaffningsvärdet. Företagen behöver emellertid trots detta 

lämna en upplysning om förvaltningsfastigheternas verkliga värde (K3, p. 16.4, 

Bokföringsnämnden, 2019). Därtill ska bland annat upplysning lämnas om metoderna som 

använts för att fastställa det verkliga värdet samt i vilken utsträckning värderingen grundar 

sig på en värdering som utförts av en oberoende värderingsman. Upplysningarna kan dock 

utelämnas om det inte går att mäta värdet på ett tillförlitligt sätt eller ta fram uppgifterna till 

en skälig kostnad (K3, p. 16.4, Bokföringsnämnden, 2019). 

 

2.1.2 Redovisningens kvalitativa egenskaper 

I kapitel 2 i K3 beskrivs de kvalitativa egenskaper som redovisningen ska ha. Den 

finansiella rapportens information ska vara begriplig, tillförlitlig, relevant och väsentlig 

(K3, p. 2.8, Bokföringsnämnden, 2019). Att informationen ska vara tillförlitlig innebär att 

den inte ska innehålla några väsentliga fel samt att den ska vara neutral (K3, p. 2.9, 

Bokföringsnämnden, 2019). Kravet innebär att informationen inte får påverka beslut och 

bedömningar som ett led i att uppnå ett visst resultat eller något annat mål, genom att sättet 

informationen presenteras på eller genom urvalet av information (K3, kommentaren till 2.9, 

Bokföringsnämnden, 2019). Vidare ska informationen i den finansiella rapporten vara 

relevant. Informationen är relevant om den korrigerar eller bekräftar tidigare bedömningar, 

eller om den underlättar bedömningar avseende inträffade eller framtida händelser, som 

påverkar besluten hos den som använder informationen (K3, p. 2.10, Bokföringsnämnden, 

2019). 

 

När det kommer till redovisning av förvaltningsfastigheter och den här uppsatsens syfte är 

det framför allt kriterierna tillförlitlighet och relevans som är aktuella. Argumenten för att 

redovisa förvaltningsfastigheter till anskaffningsvärdet är att redovisningen på så sätt blir 

mer tillförlitlig, då värderingen är fri från subjektivitet. Å andra sidan blir informationen 

inte lika relevant vid redovisning till anskaffningsvärde (Bengtsson, 2008, s. 59). Relevans 

är istället en fördel med att redovisa förvaltningsfastigheter till verkligt värde, eftersom 

aktuella värdeförändringar då redovisas. Redovisning till verkligt värde anses dock inte lika 

tillförlitlig, i och med att den baserar sig på värderingar med subjektiva inslag (Bengtsson, 

2008, s. 59).  

 

Eftersom problemet med redovisning till verkligt värde är tillförlitligheten är det just den 

kvalitativa egenskapen som uppsatsen fokuserar på. Studien ämnar primärt hitta faktorer 
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som påverkar tillförlitligheten i företagens redovisning. Ett sätt att göra värderingen mer 

tillförlitlig är att använda en oberoende värderingsman för värderingen (Dietrich et al., 2000; 

Cotter & Richardson, 2002; Muller & Riedl, 2002; Muller et al., 2015). Denna studie ämnar 

vidare undersöka ett nytt mått på tillförlitlighet genom att omvandla det från ett tvåfaldigt 

mått till en skala. 

 

Tillförlitlig värdering 

Enligt IFRS är en viktig del i redovisningen att informationen i de finansiella rapporterna 

ger en rättvisande bild och därmed är tillförlitlig (IAS 1 p. 17b, FAR Akademi, 2018). 

Tillförlitlighet i redovisningen är emellertid ett brett koncept som kan innebära många saker 

och inte har någon entydig definition. För att kunna använda begreppet tillförlitlighet i 

studien har det varit nödvändigt att begränsa och definiera begreppet till något som går att 

studera.  

 

Tidigare studier har funnit att värdering av förvaltningsfastigheter blir mer tillförlitlig om 

företaget använder sig av en extern värderingsman (Dietrich et al., 2000; Cotter & 

Richardson, 2002; Muller & Riedl, 2002; Muller et al., 2015). IASB uppmuntrar även 

företagen att använda sig av en oberoende värderingsman genom att de, i IAS 40 p. 32, 

uttalar att: “Företag uppmuntras att, men måste inte, basera förvaltningsfastigheternas 

verkliga värde på värderingar av oberoende värderingsmän med erkända och relevanta 

kvalifikationer och med aktuella kunskaper i värdering av fastigheter av den typ och med 

det läge som är aktuellt” (FAR Akademi, 2018). Uttalandet tyder på att IASB anser att 

förekomsten av extern värdering är en viktig omständighet. Huruvida en oberoende 

värderingsman använts eller inte är vidare något som företaget måste lämna upplysning om 

enligt IAS 40 (IAS 40 p. 75e, FAR Akademi, 2018). I och med att företagen behöver lämna 

upplysning om detta är det även en omständighet som går att granska genom att studera 

företagens årsredovisningar. I denna studie har begreppet tillförlitlighet i värderingen med 

anledning av det ovanstående definierats som huruvida företaget har använt sig av en 

extern/oberoende värderingsman vid värderingen till verkligt värde. 

 

Det finns flera andra sätt att mäta redovisningens och värderingens tillförlitlighet på. 

Exempelvis kom Dietrich et al. (2000) i sin studie även fram till att tillförlitligheten är högre 

om företaget övervakas av någon av de större revisionsbyråerna. I studien har extern 

värdering valts som tillförlitlighetsmått framför extern revision. En revisor ser över 

företagets redovisning generellt medan en extern värderingsman dels värderar specifikt 

förvaltningsfastigheterna, dels har erkända och relevanta kvalifikationer för värdering av 

förvaltningsfastigheter (IAS 40 p. 75e, FAR Akademi, 2018). Ett alternativ hade varit att, 

liksom Dietrich et. al (2000), undersöka både extern värdering och extern revisor. Eftersom 

en revisor granskar hela årsredovisningen hade det minskat kopplingen till tillförlitlighet i 

värdering av förvaltningsfastigheter, vilket är studiens syfte. Om denna studies fokus istället 

hade varit att granska delar av företagens redovisning som inte enbart består av tillgångar 

hade det möjligen varit mer relevant att använda sig av extern revision som mått på 

tillförlitlighet. Alternativt att det då hade varit lämpligt att kombinera extern värderingsman 

och extern revisor för att mäta tillförlitligheten. Eftersom fokuset för denna studie ligger på 

tillförlitlig värdering av specifikt förvaltningsfastigheter framstår det dock som mer relevant 

för uppsatsen att endast använda extern värdering som mått på tillförlitlighet. En nackdel 

med detta är att det kan innebära att man bortser från andra relevanta faktorer för hur 

tillförlitlig värderingen är. De tidigare studier som lagts till grund för den aktuella studien 

tyder dock på att extern värdering kan vara ett bra mått på och åtminstone förklara en del 

av hur tillförlitlig värderingen är, i och med att dessa studier funnit att extern värdering ökar 

tillförlitligheten. Med detta och studiens syfte som grund anses graden av extern värdering 

vara ett lämpligt mått att använda i denna studie. 
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Oberoende värderingsman 

Användningen av extern värderingsman eller extern värderare vid värdering till verkligt 

värde används i studien som något som anses öka tillförlitligheten i redovisningen. 

Definitionen av extern värderingsman följer den som anges i IAS 40 om oberoende 

värderingsmän. Enligt IAS 40 är oberoende värderingsmän sådana som har erkända och 

relevanta kvalifikationer samt har aktuella kunskaper när det kommer till värdering av den 

typen av fastigheter som är aktuell, sett till den typ av fastighet det gäller och det läge som 

fastigheten har (IAS 40 p. 75e, FAR Akademi, 2018). I företagens årsredovisningar framgår 

det oftast inte vilken typ av värderingsman som har använts. Eftersom företagen dock bör 

följa IAS 40 antas de referera till en värderingsman som överensstämmer med definitionen 

i IAS 40 när de säger sig ha använts en extern värderingsman. 

 

2.2 Tidigare studier 

Tidigare har ett antal studier genomförts för att undersöka fastighetsbolag och deras 

värdering av förvaltningsfastigheter till verkligt värde. Det finns även studier som har 

fokuserat på tillförlitligheten i värderingen av förvaltningsfastigheter samt hur 

tillförlitligheten i värderingen påverkas av eventuell resultatmanipulering. De flesta tidigare 

studier som har hittats handlar om bolag i andra länder än Sverige, även om några studier 

om svenska fastighetsbolag också finns. I den aktuella studien studeras i vilken utsträckning 

tillförlitligheten hos onoterade bolags redovisning, mätt som graden av oberoende 

värdering, påverkas av bolagets storlek och huruvida det är offentligägt. Någon studie som 

har samma fokus och syfte som den aktuella studien tycks, såvitt uppsatsförfattarna vet, inte 

ha gjorts tidigare. 

 

2.2.1 Värdering till verkligt värde och bolagens intressenter 

Flertalet studier har lyft problematiken med värderingen av förvaltningsfastigheter till 

verkligt värde samt värdering till verkligt värde i allmänhet. Bengtsson (2006) undersökte 

tio svenska noterade fastighetsbolag inför införandet av möjligheten att värdera 

förvaltningsfastigheter till verkligt värde. Samtliga bolag i studien avsåg att sluta använda 

sig av anskaffningsvärde som värderingsmetod och istället gå över till att värdera till 

verkligt värde. I studien visade bolagen sig vara medvetna om svårigheterna med 

avsaknaden av objektivitet i värderingarna, och bolagen uppgav att de faktiska värdena för 

förvaltningsfastigheterna kunde tänkas vara tio procent högre eller lägre än vad som 

redovisats i balansräkningen. Bengtsson (2006) konstaterade även att det nya sättet att 

värdera tillgångar på innebar att företagens egna kapital bättre överensstämde med deras 

börsvärde. Marknaden tenderade emellertid att värdera företagen högre än företagens egna 

värderingar av sina tillgångar. Författaren resonerar kring att det kan bero på att företagen 

tillämpar försiktighet i värderingarna i större utsträckning än vad marknaden gör. 

Värderingen av företagens förvaltningsfastigheter kan därför understiga det pris som 

företaget skulle få för förvaltningsfastigheten vid en försäljning, och således det som är 

förvaltningsfastighetens faktiska värde (Bengtsson, 2006, s. 106–107). 

 

Ytterligare en sak som Bengtsson (2006) upptäckte i sin studie var att fastighetsbolagens 

intressenter på aktiemarknaden inte påverkades lika mycket av bolagens finansiella 

rapporter som inom andra branscher. Den information som företagen redovisade i sina 

finansiella rapporter påverkade inte aktiekursen nämnvärt. Fastighetsbolagens intressenter 

verkar därmed inte bli lika påverkade i sitt beslutsfattande av den finansiella informationen 

jämfört med vad som är fallet för andra typer av bolag (Bengtsson, 2006, s. 107). På samma 
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tema fann Bengtsson (2006) även att fastighetsbolagens intressenter påverkades betydligt 

mer av information från andra håll än företagens årsredovisningar. När tidningarna under 

2005 rapporterade att fastighetsaktier var övervärderade sjönk fastighetsbolagsaktierna 

betydligt i värde. Bengtsson (2006) menar därför att det kan vara tveksamt vilken betydelse 

informationen i fastighetsbolagens årsredovisningar har som beslutsunderlag för 

intressenterna (Bengtsson, 2006, s. 107–108). 

 

Medan studien genomförd av Bengtsson (2006) handlade om fastighetsbolagens 

redovisning och börsvärden innan införandet av IAS 40 och möjligheten till värdering till 

verkligt värde, undersöker samma författares studie från 2008 fastighetsbolagen efter 

införandet (Bengtsson, 2008). I den studien visade det sig istället att det fanns ett samband 

mellan den finansiella information som företagen publicerar och deras aktiekurs. Bengtsson 

(2008) tror dock inte att det enbart är en direkt konsekvens av företagens redovisning till 

verkligt värde. Hans slutsats är att införandet av värdering till verkligt värde har förbättrat 

den finansiella informationen och värderelevansen i redovisningen (Bengtsson, 2008, s. 

154–155). Redovisningen har också blivit mer användbar som beslutsunderlag för 

intressenterna i och med införandet av värdering av förvaltningsfastigheter till verkligt 

värde (Bengtsson, 2008, s. 157). 

 

2.2.2 Verkligt värde och informationsasymmetri 

Nordlund (2008) påtalar att de problem som finns kring värderingen till verkligt värde 

innebär att det krävs mycket upplysningar i de finansiella rapporterna. Om mycket 

upplysningar ges bidrar det också till att informationsasymmetrin mellan företaget och dess 

intressenter jämnas ut mer. När den finansiella informationen är tydligare genom 

upplysningar underlättar det för intressenter som fattar beslut baserat på företagets 

finansiella information. Informationen blir därmed mer användbar (Nordlund, 2008, s. 3). I 

sin studie undersökte Nordlund (2008) hur mycket försäljningspriserna för 

förvaltningsfastigheter skiljde sig från det värde som företaget hade redovisat 

förvaltningsfastigheterna till i årsredovisningen. Resultaten i studien var att företagen hade 

värderat fastigheterna lägre i balansräkningen än vad de senare såldes för (Nordlund, 2008, 

s. 138). Enligt Muller et al. (2011) har införandet av möjligheten att värdera till verkligt 

värde gjort att informationsasymmetrin har minskat, men inte försvunnit helt (Muller et al., 

2011, s. 1138). 

 

Att företagen ges möjlighet att värdera till verkligt värde innebär dock även nya möjligheter 

för företaget till resultatmanipulering, då värderingen till verkligt värde för 

förvaltningsfastigheter innebär att många subjektiva antaganden görs. Chen et al. (2013) 

studerade, i sin avhandling, kinesiska företag och deras värdering av fastigheter. De 

undersökte särskilt hur resultatmanipulering inverkar på hur tillförlitlig och korrekt 

företagens värdering av fastigheter är. Enligt studien kan företagen värdera fastigheterna för 

lågt när det går bra för företaget, och för högt när det går sämre. Syftet med 

resultatmanipuleringen är att företagets resultat ska framstå som mer stabilt och inte 

fluktuera lika mycket mellan åren (Chen et al., 2013, 26–27). 

 

2.2.3 Tillförlitlighet i värderingen och extern värdering 

Ett antal studier har också studerat extern värdering av tillgångar som värderas till verkligt 

värde och vilken effekt den externa värderingen har på tillförlitligheten i värderingen. Enligt 

en studie av fastigheters värdering i Storbritannien av Dietrich et al. (2000) medför 

användandet av externa värderingsmän vid värderingen att det verkliga värdet blir mer 

tillförlitligt. De undersökte hur korrekta fastighetsbolagens värderingar av sina 
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förvaltningsfastigheter är och även vad det är som påverkar värderingarnas korrekthet. 

Författarna konstaterade även att extern värdering minskar risken för att tillgångarnas 

värden ska manipuleras. Emellertid poängterade de i studien att bolagets ledning kan ha 

visst inflytande på de som utför den externa värderingen. Därför är det inte nödvändigtvis 

så att den externa värderingen ökar tillförlitligheten. Det faktum att värderingen sker till 

verkligt värde innebär dessutom en större risk för resultatmanipulering jämfört med att 

använda sig av anskaffningsvärdet som värderingsmetod. En anledning till det kan vara att 

om företagen undervärderar sina förvaltningsfastigheter i redovisningen kan företagets 

realisationsvinst ökas när fastigheterna väl säljs. Att värdera fastigheterna till verkligt värde 

gav emellertid ett mer korrekt värde och mindre bias, även om värderingarna ofta 

underskattade de faktiska försäljningspriserna (Dietrich et al., 2000, s. 125). Vidare fann 

studien att även överinseende av en extern revisor ledde till att tillförlitligheten i 

värderingarna ökade. I studien granskades redovisning enligt regelverket Financial 

Reporting Standard (FRS), vilket är Storbritanniens inhemska regelverk för redovisning. 

 

Att de fastighetsbolag som använder sig av externa värderingsmän har en mer tillförlitlig 

värdering av sina förvaltningsfastigheter visar även en studie av Muller och Riedl (2002). 

Enligt studien har fastighetsbolag som värderar med hjälp av externa värderingsmän mer 

tillförlitlig värdering av förvaltningsfastigheter än de bolag som använder sig av interna 

värderingar. Att externa värderare bidrog till en ökad tillförlitlighet visade sig i studien 

genom att skillnaden mellan bokfört värde och fastigheternas försäljningspris inte blev lika 

stor när extern värdering använts, jämfört med när intern värdering använts. Även Cotter 

och Richardson (2002) drar av sin undersökning slutsatsen att användningen av en extern 

värderingsman ökar tillförlitligheten i redovisningen och värderingen till verkligt värde. 

Muller et al. (2015), som studerade fastighetsbolag i Europa, kom fram till att användningen 

av extern värderare bidrar till att få ett verkligt värde som bättre stämmer överens med 

fastigheternas faktiska värde. 

 

Lorentzon (2011) studerade ett antal svenska fastighets- och skogsbolag i sin avhandling 

och undersökte hur bolagen värderade sina tillgångar till verkligt värde. Värderingen av 

förvaltningsfastigheterna är av betydande vikt för fastighetsbolagens redovisning. Det beror 

på att förvaltningsfastigheterna för det mesta utgör mer än 90 % av bolagens totala tillgångar 

(Lorentzon, 2011, s. 138). Han fann att fastighetsbolagen ofta har så pass olika typer av 

fastighetsbestånd att de inte kan jämföra sin värdering med andra. Lorentzon (2011) 

konstaterade därför att bolagen ofta anser sig själva vara de som är mest lämpade att värdera 

sina förvaltningsfastigheter (Lorentzon, 2011, s. 136–137). 

 

Fastighetsbolagen är emellertid väldigt måna om att deras intressenter ska uppfatta deras 

finansiella information och rapporter som trovärdig och legitim (Lorentzon, 2011, s. 136). 

Bolagen använder därför gärna samma modeller och antaganden som andra fastighetsbolag 

till grund för sina värderingar av förvaltningsfastigheter. Om de sedan använder sig av 

extern värdering är det ofta för att säkerställa kvaliteten på den värdering som utförts och 

inte för att den externa värderingsmannen ska utföra den faktiska värderingen (Lorentzon, 

2011, s. 137). När det gäller användningen av såväl extern revisor samt extern 

värderingsman visade studien att företagen betvivlade revisorernas kompetens och att dessa 

resurser mest använts för att skapa förtroende och att säkra kvaliteten på sina egna idéer 

(Lorentzon, 2011, s. 137). Det går även i linje med Lorentzons (2011) uttalande om att 

företagen anser sig själva mest lämpade för att utföra värderingen. 

 

Lorentzon (2011) konstaterar vidare att en anledning att fastighetsbolagen helst värderar på 

liknande sätt som andra företag är att värderingen inte får ta upp för mycket resurser för 
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företaget. Att värderingarna riskerar att ta upp mycket resurser är vidare en följd av att 

värderingen till verkligt värde måste göras årligen (Lorentzon, 2011, s. 138). 

 

Enligt Lorentzon (2011) behöver fastighetsbolagen inte ha någon avsikt att manipulera sin 

redovisning, utan svårigheterna i att göra objektiva uppskattningar av 

förvaltningsfastigheternas värden kan innebära att redovisningen oavsiktligen blir 

vilseledande (Lorentzon, 2011, s. 136). Ett problem är att det inte finns tillräckliga 

standarder för hur informationen ska presenteras i de finansiella rapporterna, vilket gör det 

svårt att jämföra fastighetsbolagen med varandra (Lorentzon, 2011, s. 139). En följd av att 

informationen är svår att tyda är att den är mer användbar för företaget själv och relativt 

oanvändbar för företagets intressenter. Lorentzon (2011) kommer också fram till att 

värdering till verkligt värde kan öka risken för manipulation av redovisningen och även 

andra brister i den finansiella rapporteringen (Lorentzon, 2011, s. 146). 

 

2.2.4 Sammanfattning av de tidigare studierna 

De tidigare studierna på området har visat att värderingen av förvaltningsfastigheterna är 

viktiga för fastighetsbolagens redovisning. Att värderingen av dessa är korrekt och 

tillförlitlig är därmed viktigt för hur riktig och relevant företagens redovisning och 

finansiella information är. Att företagen har börjat värdera sina förvaltningsfastigheter till 

verkligt värde har i Sverige inneburit att redovisningen har blivit mer relevant för 

intressenterna. När det gäller företagets intressenter på aktiemarknaden är det emellertid 

oklart vilken betydelse de finansiella rapporterna och informationen har för intressenternas 

beslutsunderlag. Exempelvis media kan spela en större roll för dessa intressenters beslut 

(Bengtsson, 2006). Studierna är dock inte entydiga i frågan och eftersom fastighetsbolagen 

även har andra intressenter får det ändå anses viktigt att den finansiella information som 

presenteras är tillförlitlig och korrekt. Det påtalas i studierna att det krävs utförliga 

upplysningar i de finansiella rapporterna om hur värderingen till verkligt värde gått till, för 

att informationen ska vara relevant för intressenterna (Nordlund, 2008). 

 

Att värdera till verkligt värde innebär emellertid även problem i form av tillförlitlighet i 

värderingarna. Värderingen av förvaltningsfastigheter kräver att många subjektiva 

antaganden görs, och det kan därför saknas objektiv värdering för fastigheterna. Att värdera 

till verkligt värde kan öka företagens möjligheter att manipulera redovisningen genom att 

antingen undervärdera eller övervärdera förvaltningsfastigheterna (Chen et al., 2013, s. 12–

14). Det har även visat sig att redovisningen kan bli felaktig även om företagets avsikt inte 

har varit att manipulera resultatet, genom de många subjektiva antaganden som görs 

(Lorentzon, 2011, s. 136). 

 

Studierna har också visat att användning av en extern värderingsman vid värderingen av 

förvaltningsfastigheter ökar tillförlitligheten i värderingen (Dietrich et al., 2000; Cotter & 

Richardson, 2002; Muller & Riedl, 2002; Muller et al., 2015). Även användningen av extern 

revisor ökar enligt studierna tillförlitligheten i värderingen (Dietrich et al., 2000). 

Åtminstone svenska fastighetsbolag tycks dock anse sig själva mest lämpade att utföra 

fastighetsvärderingarna och använder främst den externa värderaren för att skapa legitimitet 

åt sina egna värderingar (Lorentzon, 2011). 

 

2.2.5 De tidigare studiernas relevans för den aktuella studien 

De tidigare studierna visar att värderingen av förvaltningsfastigheter och dess redovisning 

är av stor betydelse för fastighetsbolagen och dess intressenter (Lorentzon, 2011). Studierna 

visar dessutom att det finns möjligheter för företagen att, avsiktligen eller oavsiktligen, 
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manipulera redovisningen vid värdering till verkligt värde (Chen et al., 2013; Lorentzon, 

2011). Det är därmed relevant att utföra en studie som granskar tillförlitligheten i de 

värderingar som fastighetsbolagen gör av sina fastigheter och att undersöka om det finns 

särskilda faktorer som gör att företagen i större utsträckning väljer att använda sig av en 

extern värderingsman.  

 

Ett flertal av de tidigare studierna har funnit stöd för sambandet mellan ökad tillförlitlighet 

och värdering genom oberoende värderingsman (Dietrich et al., 2000; Cotter & Richardson, 

2002; Muller & Riedl, 2002; Muller et al., 2015). Uppsatsförfattarna här däremot inte 

lyckats hitta någon studie som har fokuserat på varför företag väljer att öka sin 

tillförlitlighet, exempelvis genom extern värderingsman. Detta har lett till det forskningsgap 

som denna studie ämnar fylla. Det skulle vara intressant att förklara vilka incitament som 

företagen har till att värdera med en viss metod. Resultaten från studien kan vara användbara 

för såväl företagens intressenter som för standardsättare, eftersom tillförlitlighet är en sådan 

viktig del av redovisningen. 

 

I avsnitt 2.3 Informationsasymmetri och earnings management diskuteras de faktorer som 

möjligen kan påverka företagens val att värdera internt eller externt. Där väljs lämpliga 

faktorer ut som studien kontrollerar för när studiens två huvudfaktorer, storlek och offentligt 

ägande, undersöks. Flera av de, ovan nämnda, tidigare studierna har undersökt faktorer 

såsom fastighetsbolagens aktiekurser. Eftersom den aktuella studien granskar 

fastighetsbolag som inte är börsnoterade har variabler som aktiepris och dess relation till 

värderingen och tillförlitligheten inte använts i den aktuella studien. Utöver sådana faktorer 

har de nämnda studierna även undersökt faktorer som handlar om exempelvis storlek 

(Muller et al., 2011; Muller et al., 2015), kassaflöde (Muller et al., 2015) och skuldsättning 

(Muller et al., 2011; Dietrich et al., 2000). Dock har de tidigare studierna valt ett annorlunda 

fokus än denna studie, vilket gör att det skulle vara godtyckligt att enbart kopiera de tidigare 

studiernas variabler utan vidare motivering. De faktorer denna studie väljer att undersöka 

kommer därför att förankras i teori under kommande avsnitt. 
 

2.3 Informationsasymmetri och earnings management 

Värdering till verkligt värde är ett fenomen som kräver en grad av subjektiva bedömningar 

(Bengtsson, 2008, s. 59). Detta innebär att det finns utrymme för ledningen att tillämpa 

earnings management genom dessa värderingar. Healy och Wahlen (1999) menar att 

earnings management uppstår då ledningen använder sig av omdöme i redovisningen för att 

antingen vilseleda intressenter, eller för att påverka avtalsmässiga utfall som beror på de 

redovisade siffrorna (Healy & Wahlen, 1999, s. 368). Schipper (1989) betonar uttrycket lite 

annorlunda, och menar att earnings management handlar om ett målmedvetet ingripande i 

redovisningsprocessen som görs för att uppnå någon form av personlig vinst (Schipper, 

1989, s. 92). Dessa definitioner ligger till grund för hur denna studie fortsättningsvis 

kommer att definiera uttrycket earnings management, vilket är som ett målmedvetet 

ingripande, eller användande av omdöme, i redovisningen med syfte att vilseleda 

intressenter, påverka avtalsmässiga utfall eller för att uppnå personlig vinst. I studien 

används både begreppen earnings management, resultatstyrning och resultatmanipulering 

för att beskriva samma fenomen. 

 

Fargher och Zhang (2014) undersökte förändringen i standarden för värdering till verkligt 

värde som Financial Accounting Standards Board (FASB) genomförde år 2009. De kom 

fram till att den högre graden av subjektiva bedömningar i värderingen till verkligt värde 

som medförde förändringen ökade sannolikheten för earnings management och minskade 

hur informativ redovisningen var. Även Chen et al. (2013) kom fram till att vissa företag 
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väljer att redovisa till verkligt värde för att utnyttja flexibiliteten i värderingen för 

manipulativa syften (Chen et al., 2013, s. 6). Resultaten från Chen et al. (2013) skiljer sig 

från övriga delar av världen, där värdering till verkligt värde har visats leda till bland annat 

minskad informationsasymmetri (Chen et al., 2013, s. 4). Studierna från Fargher och Zhang 

(2014) och Chen et al. (2013) visar att vissa företag utnyttjar subjektiviteten som medföljer 

värdering till verkligt värde för att tillämpa earnings management. 

 

Det har visat sig att värderingen till verkligt värde blir mindre relevant om den är föremål 

för mer resultatmanipulering (Chen et al., 2013). Genom att värdering till verkligt värde 

öppnar upp för subjektiva bedömningar och resultatmanipulering kan det följaktligen 

innebära att värderingen blir mindre tillförlitlig. Värdering till verkligt värde av 

förvaltningsfastigheter innebär ett stort mått av subjektiva bedömningar och därmed 

möjligheter till resultatmanipulering. Det kan innebära att informationsasymmetri är ett 

problem när det handlar om värdering av förvaltningsfastigheter. I studien har dessa 

eventuella problem med informationsasymmetri lagts till grund för varför tillförlitligheten 

kan vara ett problem i värderingen av förvaltningsfastigheter. 

 

2.3.1 Bolagets storlek 

Studier har visat att det finns samband mellan bolagets storlek och benägenheten att använda 

sig av earnings management. Det verkar dock inte råda konsensus om huruvida det är större 

eller mindre bolag som är mer benägna att använda earnings management. Godfrey och Koh 

(2009) menar att större bolag i större utsträckning använder sig av earnings management 

genom att exempelvis använda nedskrivningar för att minska sitt resultat (Godfrey & Koh, 

2009, s. 138). Företagens storlek är, av författarna, mätt som marknadsvärdet på företagets 

aktier. Habib och Jiang (2012) skriver att större bolag har fler incitament att förbättra sitt 

resultat, eftersom det i större utsträckning förekommer resultatkopplade bonusprogram för 

chefer i dessa bolag (Habib & Jiang, 2012, s. 211). Författarna använder företagens 

tillgångar som ett mått på storlek. Gu et al. (2005) menar istället att det är mindre bolag som 

använder earnings management, då konsekvenserna inte skulle bli lika allvarliga som för 

ett större bolag om det kom till intressenternas kännedom att de använde sig av 

resultatstyrning (Gu et al., 2005, s. 331). Även Gu et al. (2005) mäter storlek som totala 

tillgångar (Gu et al., 2005, s 317). 

 

I denna studie förväntas bolagets storlek ha en positiv påverkan på användandet av extern 

värderare, i enlighet med vad Gu et al. (2005) kom fram till i sin studie. Studien valdes som 

underlag baserat på att den var mer omfattande sett till antal företag samt antal företagsår 

som ingick i studien. Ingen av de ovan nämnda studierna ligger geografiskt nära denna 

studie, då Gu et al. (2005), liksom Godfrey och Koh (2009), genomförde sin studie med 

observationer från USA, medan Habib och Jiang (2012) genomförde sin undersökning med 

observationer från Nya Zeeland. Därför har omfattning valts som anledning till varför den 

förväntade påverkan baseras på studien av Gu et al. (2005). Företagens storlek kan dock 

visas påverka användningen av extern värderingsman negativt istället, då resultaten från 

tidigare studier är motstridiga. En negativ påverkan skulle kunna bero på användningen av 

bonusprogram som incitament för ledningen att fullfölja sitt uppdrag. 
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Följande hypoteser ställs upp: 

 

H01: Större företag använder sig av oberoende värderingsmän i samma utsträckning 

som mindre företag vid värdering av förvaltningsfastigheter till verkligt värde. 

 

HA1: Större företag använder sig av oberoende värderingsmän i större utsträckning 

än mindre företag vid värdering av förvaltningsfastigheter till verkligt värde. 

 

2.3.2 Redovisning inom offentlig sektor 

Verksamhet inom offentlig sektor skiljer sig i vissa avseenden från den inom privat sektor. 

Tidigare forskning har bland annat visat på skillnader avseende intressenter, incitament till 

resultatstyrning samt motiv för utomstående granskning av finansiella rapporter. Gällande 

intressenterna har kommunal verksamhet exempelvis skattebetalare som intressenter, vilka 

har varit med och finansierat verksamheten. Det kan innebära att man varken vill redovisa 

för stora underskott, vilket kan få skattebetalarna att tro att skatten kommer att behöva höjas 

framöver, eller för stora överskott, vilket kan medföra tankar om att för mycket skatt har 

tagits ut av skattebetalarna. Politikerna har därför incitament att redovisa en viss bild av 

verksamheten (Donatella, 2016, s. 163–165). 

 

Tidigare studier har visat att styrande inom kommunal verksamhet har incitament till 

resultatstyrning. Incitamenten är, utöver viljan att redovisa ett rimligt resultat för 

skattebetalarna, bland annat att politikerna vill skapa ett handlingsutrymme för att kunna 

visa bra resultat inför omval genom att exempelvis “låna” medel från kommande 

redovisningsperioder. Politiker drivs även av andra egna incitament som att få högre 

inkomster samt att bli befordrade (Donatella, 2016, s. 164; Zimmerman, 1977, s. 116). 

 

När det kommer till insynen och övervakningen av verksamheter kan detta vara mer 

begränsat när det gäller kommunal verksamhet än i den privata sektorn. Det beror bland 

annat på att revision ofta sker inom det politiska systemet och inte genom yrkesrevision 

samt att det är mer begränsade sanktionsmöjligheter gällande kommunerna (Donatella, 

2016, s. 18–21). När utomstående analytiker granskar bolagen förekommer earnings 

management i mindre utsträckning (Yu, 2008, s. 267–268). 

 

Det som framkommit av tidigare forskning är att informationsasymmetri i form av 

resultatstyrning kan vara mer vanligt förekommande i redovisning av kommunal 

verksamhet jämfört med redovisning inom den privata sektorn. Den tidigare forskning som 

finns om kommunal verksamhet och redovisning fokuserar främst på själva kommunens 

redovisning, och inte de kommunala bolagen. Eftersom de kommunala bolagen emellertid 

ändå, liksom kommunerna, har allmännyttiga syften och i viss utsträckning bör ha samma 

intressenter bedöms det ändå vara intressant för den aktuella studien. Det anses därför 

relevant för studien att undersöka om oberoende värdering av förvaltningsfastigheter är 

mindre vanligt förekommande i kommunala bolag än i bolag inom den privata sektorn, med 

anledning att tidigare forskning har funnit att informationsasymmetrin kan vara högre inom 

kommunal verksamhet. Emellertid bör det beaktas att även de andra bolagen i studien är 

onoterade, vilket kan medföra att de inte har samma motiv för exempelvis utomstående 

granskning som noterade bolag har, men uppsatsförfattarna gör i studien antagandet att det 

ändå är en skillnad mellan de kommunala bolagen och de privatägda bolagen.  
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Följande hypoteser ställs upp: 

 

H02: Offentligt ägda företag använder sig av oberoende värderingsmän i samma 

utsträckning som andra företag vid värdering av förvaltningsfastigheter till verkligt 

värde. 

 

HA2: Offentligt ägda företag använder sig av oberoende värderingsmän i mindre 

utsträckning än andra företag vid värdering av förvaltningsfastigheter till verkligt 

värde. 

 

2.3.3 Skuldsättningsgrad 

Lev (2003) menar att motiven till att manipulera redovisning kan delas in i tre kategorier. 

Dessa är personlig vinst, fortsatt investerar- eller leverantörsstöd samt fullföljande av 

kontraktuella överenskommelser (Lev, 2003, s. 35). De kontrakt som omtalas består bland 

annat av banklån, vilka ofta involverar skuldförbindelser, såsom en maximal 

skuldsättningsgrad (Lev, 2003, s. 36). Att bryta mot sådana överenskommelser, menar 

författaren, kan resultera i att lånetermer revideras eller att ett lån helt och hållet dras 

tillbaka. Detta kan leda till ekonomiska svårigheter för låntagaren eller att låntagaren rentav 

går i konkurs (Lev, 2003, s. 36). Även Habib och Hamadi (2012) har funnit att bolag med 

högre skuldsättningsgrad och större behov av finansiering har större incitament att använda 

sig av earnings management för att det ska se ut som att bolaget går bättre än vad det gör. 

Andra menar istället att de bolag som har en högre skuldsättningsgrad övervakas mer av 

finansieringsinstituten och därför är mindre benägna att tillämpa earnings management 

(Elliott & Shaw, 1998). Studier har även visat att bolag med hög skuldsättningsgrad är mer 

benägna att använda redovisning som ökar resultatet, och inte exempelvis nedskrivningar 

som minskar resultatet (Godfrey & Koh, 2009).  

 

Användandet av en extern värderingsman minskar möjligheten till earnings management 

(Hu et al., 2015). Av detta följer att företag vars ledning önskar manipulera resultatet 

troligtvis använder sig av extern värderingsman i mindre utsträckning än andra. 

Skuldsättningsgraden kan vara en påverkande faktor i valet av värderingsmetod och, trots 

de motstridiga resultaten i tidigare studier, förväntas den i denna studie ha en negativ 

påverkan på användandet av extern värderingsman. Denna förväntning baseras på resultaten 

från undersökningen av Habib och Hamadi (2012) som gjordes med observationer från 

Frankrike och Kanada. Godfrey och Koh (2009) har, liksom Elliot och Shaw (1998), 

genomfört sin undersökning med observationer från USA. Studien av Habib och Hamadi 

(2012) anses därför ligga närmare denna studie i termer av redovisningstradition och 

företagskultur, då även denna studie fokuserar på ett europeiskt land: Sverige. Däremot 

finns möjligheten att skuldsättningsgraden påverkar användningen av externvärdering åt det 

motsatta hållet, i enlighet med resultaten från Godfrey och Koh (2009) och Elliot och Shaw 

(1998). Om så visas bli fallet skulle en möjlig förklaring kunna vara finansieringsinstitutens 

övervakning av företagen. 

 

2.3.4 Lönsamhet och skuldränta 

Företag som presterar sämre och har lägre lönsamhet tenderar, enligt studier, att ha en sämre 

kvalitet på sin redovisning än bolag med högre lönsamhet (Dechow & Dichev, 2002). Även 

andra studier har visat att företagets resultat inverkar på om företagen väljer att använda sig 

av earnings management, exempelvis i form av avsättningar och nedskrivningar. Är 

företagets resultat lågt ett år kan företaget vilja öka kostnaderna ännu mer för det 
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innevarande året, för att på så sätt få ett bättre resultat efterföljande år. Detta kallas även för 

big bath accounting (Bornemann et al., 2015, s. 188–189). 

 

I denna studie förväntas lönsamheten därför ha en positiv påverkan på företagens grad av 

användning av extern värdering. En högre lönsamhetsnivå förväntas medföra att företagen 

i större utsträckning använder sig av en oberoende värderingsman. 

 

Ytterligare en aspekt av bolagets lönsamhet är att en låg lönsamhet eller sämre resultat kan 

leda till en högre skuldränta. Detta, eftersom bankerna vill kompenseras mer för risken som 

är förknippad med att låna ut kapital till ett företag som presterar dåligt. Ghouma (2017) 

undersökte hur ledningens opportunism, mätt som bland annat utsträckningen av earnings 

management-aktiviteter, påverkade företagens skuldkostnad. Undersökningen visade att en 

högre nivå av opportunism hos ledningen associerades med bland annat lägre kreditbetyg. 

Eftersom kreditbetyg bland annat används av långivare för att utvärdera potentiella 

låntagare kan ett lägre betyg resultera i högre ränta eller sämre lånevillkor. Persakis och 

Iatridis (2015) kom i sin studie fram till att skuldkostnaden för ett företag har ett starkt 

negativt samband med en hög redovisningskvalitet. På analogt sätt har Kim et al. (2018) 

funnit ett positivt samband mellan real earnings management och en högre skuldkostnad.  

 

I studien förväntas att högre skuldränta har en negativ påverkan på företagens grad av 

användning av extern värdering. Om företaget har en högre skuldränta förväntas det 

medföra att företagen i mindre utsträckning använder sig av en oberoende värderingsman. 

 

 

2.3.5 Sammanfattande tabell för studiens valda variabler 

Nedan sammanfattas de variabler som valts utifrån de studier som presenterats ovan liksom 

varje variabels förväntade påverkan på i vilken utsträckning företaget använder sig av extern 

värderingsman vid värderingen av förvaltningsfastigheter. Även de studier vars resultat 

dessa förväntningar grundar sig i presenteras. 

 

Primär variabel Förväntad påverkan Tidigare studier 

Storlek Positiv Gu et al. (2005) 

Offentlig sektor Negativ Donatella (2016) 

Zimmerman (1977) 

Kontrollvariabel   

Skuldsättningsgrad Negativ Habib och Hamadi (2012) 

Lönsamhet Positiv Dechow och Dichev (2002) 

Skuldränta Negativ Ghouma (2017)  

Persakis och Iatridis (2015) 

Kim et al. (2018) 

Tabell 1: Sammanfattande tabell med de variabler som är av intresse för studien. 
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2.3.6 Sammanfattande tabell med studiens hypoteser 

 

Faktor Nollhypotes Alternativhypotes 

Bolagens storlek Större företag använder sig av 

oberoende värderingsmän i 

samma utsträckning som mindre 

företag vid värdering av 

förvaltningsfastigheter till 

verkligt värde. 

 

Större företag använder sig av 

oberoende värderingsmän i större 

utsträckning än mindre företag 

vid värdering av 

förvaltningsfastigheter till 

verkligt värde. 

 

Offentligt ägande Offentligt ägda företag använder 

sig av oberoende värderingsmän i 

samma utsträckning som andra 

företag vid värdering av 

förvaltningsfastigheter till 

verkligt värde. 

 

Offentligt ägda företag använder 

sig av oberoende värderingsmän i 

mindre utsträckning än andra 

företag vid värdering av 

förvaltningsfastigheter till 

verkligt värde 

Tabell 2: Sammanfattande tabell med de hypoteser som studien byggt upp och 
deras nollhypoteser. 
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3. Metod 

________________________________________________________________________ 

I kapitlet behandlas frågor som är relevanta för hur studien har genomförts och vilka 

metodologiska överväganden som har gjorts. Kapitlet redogör för tillvägagångssättet för 

litteratursökningen, datainsamlingen och de statistiska tester som används. De etiska 

överväganden som gjorts, studiens angreppssätt och urval presenteras. Slutligen 

operationaliseras de variabler som tagits fram genom teorikapitlet och som kommer att 
användas i de tester som genomförs och presenteras i resultatdelen. 

________________________________________________________________________ 

 

3.1 Litteratursökning 

En litteratursökning utfördes efter att en avgränsning av problemområdet gjorts. Främst 

användes databasen Scopus samt Umeå universitetsbiblioteks sökfunktion som ger resultat 

från alla de databaser som Umeå universitetsbibliotek har tillgång till. Vid den inledande 

sökningen användes engelska sökord som var relevanta för problemområdet samt 

kombinationer av dessa, vilket initialt var fair value, investment property och reliability. 

Denna initiala sökning resulterade i litteratur som har använts för att beskriva 

problemområdet och förmedla en bredare förståelse kring ämnet som helhet. Även sökordet 

unlisted kombinerades med fair value och investment property, och användes för att söka 

efter studier om onoterade bolags redovisning av förvaltningsfastigheter. Den sökningen 

gav dock inga relevanta resultat.  

 

Senare inkluderades även fraserna external appraisers, cost of debt och earnings 

management. Resultaten från den sökningen gav litteratur som har använts för att fördjupa 

den teoretiska referensramen och bygga den grund på vilken relevanta variabler har valts 

ut. För samma ändamål har de svenska sökorden förvaltningsfastigheter, verkligt värde och 

anskaffningsvärde använts i Umeå universitetsbiblioteks sökfunktion. Resultatet från 

sökningen har främst använts för att ytterligare bygga upp den teoretiska referensramen. 

Sökningar för att hitta relevanta böcker kopplade till exempelvis metodologi har även gjorts 

via Umeå universitetsbibliotek. Denna litteratur har använts för att bygga upp argument för 

tillvägagångssätt och utgångspunkter i främst metodkapitlet. 

 

3.2 Källkritik 

En majoritet av de vetenskapliga artiklar som denna studie refererar till har genomgått 

granskning innan publikation till respekterade akademiska tidskrifter såsom Journal of 

Accounting Research och The Accounting Review. Detta anses vara en bra grund för att 

källorna ska ses som tillförlitliga. Även den tryckta litteraturen som har använts i studien 

har skrivits av författare som är kunniga inom sina områden. Som exempel finns James 

Stock och Mark Watson, författarna till Introduction to Econometrics, som är professorer 

vid Harvard University respektive Princeton University. Vidare finns även Alan Bryman 

och Emma Bell, författarna till Företagsekonomiska Forskningsmetoder, som är professorer 

vid University of Leicester respektive Keele University. 

 

Till grund för valet av population samt inhämtning av bolagens nyckeltal och 

årsredovisningar användes databasen Retriever Business som är utgiven av Retriever 

Sverige AB. Databasen hämtar årsredovisningar och data från Bolagsverket, dit företagen 

måste lämna sina årsredovisningar. Retriever Business mottar inskannade originalbokslut 

från Bolagsverket. Informationen från årsredovisningarna kombineras även med 
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information om bolagen från SCB, Skatteverket och UC (Retriever Business, u.å.). 

Eftersom den data som finns i Retriever Business kommer från statliga myndigheter får 

information som hämtats från databasen anses tillförlitlig. 

 

Vidare har information hämtats från bolagens årsredovisningar vilka upprättas av bolagen 

själva. Det krävs att bolagen följer årsredovisningslagen samt god redovisningssed. Enligt 

reglerna krävs att informationen i årsredovisningen bland annat ger en rättvisande bild av 

företaget. Årsredovisningen är den finansiella rapportering som företaget visar upp för sina 

intressenter för att visa företagets finansiella ställning och får anses vara en tillförlitlig källa 

för information om exempelvis företagets resultat, tillgångar och värderingsmetoder. Vissa 

bolags årsredovisning granskas även obligatoriskt eller frivilligt av en extern revisor. 

 

3.3 Metodologiska utgångspunkter 

3.3.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

Två av de vetenskapliga förhållningssätt som beskrivs av Patel och Davidsson (2011, s. 25) 

är positivism och hermeneutik. Forskare som tillämpar ett positivistiskt förhållningssätt 

strävar efter att formulera neutrala och logiska lagar som ska framställa kunskap genom att 

beskriva och förklara orsak/verkan-samband (Patel & Davidsson, 2011, s. 27). Författarna 

menar vidare att vetenskapliga undersökningar inom detta förhållningssätt gärna utförs med 

hjälp av att hypoteser härleds från teori, vilka sedan testas empiriskt. Någonting som 

kännetecknar positivismen är reduktionism (Patel & Davidsson, 2011, s. 27). Detta 

beskriver författarna som att ett problem kan brytas ned till sina beståndsdelar, vilka sedan 

kan studeras var för sig. Olsson och Sörensen (2011, s. 18) talar om ett kvantitativt 

perspektiv på liknande sätt som Patel och Davidsson (2011, s. 27) talar om det positivistiska 

förhållningssättet. Inom det kvantitativa perspektivet är det vanligt för forskare att 

genomföra hypotesprövning, där resultaten baseras på ett stort antal observationer med ett 

begränsat antal entydiga och tillförlitliga variabler (Olsson & Sörensen, 2011, s. 18). 

 

Hermeneutik kan ses som motsatsen till positivism (Patel & Davidsson, 2011, s. 28). Inom 

detta förhållningssätt handlar det om att förstå, snarare än att förklara, människan och 

omvärlden, där forskarens roll är öppen och involverad i det som ska studeras (Patel & 

Davidsson, 2011, s. 29). Författarna menar att forskarens förförståelse, tankar och känslor 

är någonting som hjälper denne att tolka forskningsobjektet. Då det positivistiska 

förhållningssättet involverar reduktionism kännetecknas hermeneutiken istället av holism, 

vilket innebär att helheten måste studeras för att sann förståelse ska kunna uppnås (Patel & 

Davidsson, 2011, s. 29). Hermeneutiken lämpar sig bättre för studier med ett fåtal 

observationer som kan studeras utifrån ett helhetsperspektiv, istället för att studeras utifrån 

hur de påverkas av ett fåtal variabler. Om denna studie hade varit mer fokuserad på att 

studera exempelvis företagsledningens tankeprocess för valet att värdera internt eller med 

extern värderingsman hade hermeneutiken varit ett mer passande förhållningssätt. 

 

I linje med det positivistiska förhållningssättet är syftet med denna studie att beskriva 

sambandet mellan tillförlitlighet i redovisning och värdering av förvaltningsfastigheter till 

verkligt värde. Redan i syftet har helheten av fenomenet värdering till verkligt värde brutits 

ned till de variabler som är intressanta för just denna studie, vilka har definierats på ett 

entydigt sätt. Uppsatsförfattarnas åsikter och känslor ses som irrelevanta och kommer inte 

underlätta besvarandet av studiens forskningsfråga. Denna studie tillämpar därför ett 

positivistiskt förhållningssätt. 
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3.3.2 Ontologiskt och epistemologiskt antagande 

Social ontologi är ett uttryck som används för att beskriva synen på den sociala verkligheten 

(Bryman & Bell, 2017, s. 52). Patel och Davidsson (2011, s. 16–17) beskriver två ontologier 

som är varandras motpoler: realism och idealism. Författarna menar att realism innebär en 

tro på att verkligheten är helt objektiv och oberoende av hur vi människor uppfattar den. 

Idealism, fortsätter författarna, beskriver en syn på verkligheten som fullständigt subjektiv, 

där kunskapen om världen kan ses som socialt konstruerad. Författarna beskriver att den 

sociala verkligheten, inom idealismen, inte kan existera oberoende av människans 

upplevelser. 

 

Ordet epistemologi används för att beskriva synen på kunskap, vad som godtas som kunskap 

och var kunskapen härstammar från (Patel & Davidsson, 2011, s. 17). Även här beskriver 

författarna två ytterligheter: empirism, där kunskap beskrivs härstamma från människans 

sinnen och erfarenheter, och rationalism, där kunskap snarare anses gå hand i hand med 

människans egna förnuft. En fördjupning inom epistemologin, som författarna kallar för 

vetenskapsfilosofi, riktar in sig på specifikt vetenskaplig kunskap. Med en realistisk 

verklighetssyn och en empiristisk syn på kunskap följer ofta en naturvetenskaplig 

vetenskapssyn (Patel & Davidsson, 2011, s. 17–18). Denna syn på vetenskap präglas av 

noggrannhet, där forskaren anpassar en objektiv roll (Patel & Davidsson, 2011, s. 18). Detta 

görs, enligt författarna, för att forskarens egna personlighet inte ska påverka resultaten. 

Olsson och Sörensen (2011, s. 18) kopplar även liknande aspekter till det kvantitativa 

perspektivet. De skriver att den kvantitativa forskaren är objektiv och distant från det som 

ska undersökas. Vidare menar de att forskningen som bedrivs under detta perspektiv är väl 

strukturerad med frågeställningar som har bestämts på förhand (Olsson & Sörensen, 2011, 

s. 18). 

 

Motpolen till den naturvetenskapliga vetenskapssynen är den humanistiska 

vetenskapsfilosofin, vilken följer av en idealistisk syn på verkligheten och en rationalistisk 

syn på kunskap (Patel & Davidsson, 2011, s. 18). Enligt denna vetenskapssyn menar 

författarna att vetenskaplig kunskap inte kan erhållas utan att involvera människors idéer 

och subjektiva upplevelser. Olsson och Sörensen (2011, s. 18) beskriver det kvalitativa 

perspektivet på liknande sätt, där forskaren är subjektiv och forskningen är flexibel. För att 

åter dra parallellen till exemplet om att studera tankeprocessen för valet av värderingsmetod 

skulle denna vetenskapssyn kunna ge en bättre utgångspunkt, då forskarens egna 

erfarenheter blir en grund för att verkligen kunna förstå tankeprocessen. 

 

Denna studie genomförs under en realistisk verklighetssyn, en empiristisk kunskapssyn och 

en naturvetenskaplig vetenskapssyn. I denna studie ses verkligheten som objektiv och 

uppsatsförfattarna väljer att ställa sig utanför det aktuella fenomenet. Av denna anledning 

har studiens frågeställning formulerats på ett sådant sätt att den ska kunna besvaras 

likvärdigt oavsett de idéer och upplevelser som forskaren besitter. Svaret på 

forskningsfrågan ska inte bero på vem som besvarar den, om datamaterialet och 

analysmetoden är densamma. 

 

3.3.3 Angreppssätt 

När det gäller att relatera teori och empiri beskriver både Patel och Davidsson (2011, s. 23) 

liksom Olsson och Sörensen (2011, s. 48) tre metoder som forskare kan använda sig av. 

Dessa tre är deduktion, induktion och abduktion. Deduktion är vanligast inom den 

kvantitativa metoden (Olsson & Sörensen, 2011, s. 48). Här utgår forskaren från en teori, 

formulerar en hypotes och testar hypotesen i praktiken (Olsson & Sörensen, 2011, s. 48; 

Patel & Davidsson, 2011, s. 23). Ett potentiellt problem med denna metod är att den teori 
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som forskaren utgår från kan leda forskningen, vilket kan innebära att vissa aspekter av 

fenomenet inte undersöks (Patel & Davidsson, 2011, s. 23). Induktion, å andra sidan, 

innebär att forskaren utgår från att studera forskningsobjektet utan att på förhand basera 

forskningen på någon befintlig teori (Olsson & Sörensen, 2011, s. 48; Patel & Davidsson, 

2011, s. 23). Målet med det induktiva arbetssättet är att studien ska generera en ny teori 

(Olsson & Sörensen, 2011, s. 48; Patel & Davidsson, 2011, s. 23). Abduktion är en 

blandning av deduktion och induktion, där forskaren börjar med att arbeta induktivt genom 

att bilda en teori från observationer (Olsson & Sörensen, 2011, s. 48; Patel & Davidsson, 

2011, s. 24). När teorin har skapats testas den i praktiken på ett deduktivt sätt, vilket gör att 

den kan utvecklas (Olsson & Sörensen, 2011, s. 48; Patel & Davidsson, 2011, s. 24). 

 

Inom ämnet värdering till verkligt värde finns redan en hel del tidigare forskning och teorier. 

För att på bästa sätt kunna besvara denna studies forskningsfråga anser uppsatsförfattarna 

att det är lämpligt att utgå från denna tidigare kunskap för att formulera en hypotes som 

sedan testas praktiskt. Denna studie ämnar inte generera några nya teorier. Detta innebär 

dock att viktiga faktorer som påverkar värderingen riskerar att missas, då studien och 

forskningsfrågan redan bygger på ett existerande teoretiskt ramverk. Ett deduktivt 

tillvägagångssätt anses ändå vara den mest lämpliga metoden för att uppfylla studiens syfte 

och besvara denna studies forskningsfråga. 

 

3.4 Datamaterial 

3.4.1 Population och urval 

Populationen som är aktuell för studien består av onoterade svenska aktiebolag vars 

huvudsakliga verksamhet är uthyrning och förvaltning av fastigheter. Onoterade bolag 

undersöks för att deras huvudsakliga regelverk är K3, vilket är av intresse för studien. Att 

bolag med verksamhet inom uthyrning och fastighetsförvaltning studeras beror på att dessa 

bolag kan antas inneha förvaltningsfastigheter i större utsträckning än andra bolag. I 

populationen ingår vidare endast större företag, enligt de krav som finns i 

årsredovisningslagen (ÅRL). Denna avgränsning har gjorts eftersom företag som inte 

räknas som större företag (det vill säga mindre företag) inte behöver lämna upplysningar 

om verkligt värde i årsredovisningen (K3, kommentaren till 16.1, Bokföringsnämnden, 

2019).  

 

I ÅRL finns tre kriterier varav minst två behöver vara uppfyllda för att ett företag ska anses 

vara ett större företag. I studien har en avgränsning gjorts till endast de företag som uppfyller 

alla tre kriterier. Detta gjordes för att kringgå godtyckligheten som hade följt av att endast 

välja två av kriterierna, samt för att garantera att endast de allra största företagen ingår i 

studien. Kriterierna innebär att företaget ska ha en omsättning om mer än 80 miljoner kronor 

(mkr), en balansomslutning om mer än 40 mkr samt mer än 50 anställda. Databasen 

Retriever Business användes för att ta fram de bolag som ingick i populationen, vilken består 

av 107 företag vars årsredovisningar undersökts i studien. Denna population är relativt liten, 

vilket kan göra att analysen uppvisar låg signifikans. Eftersom onoterade bolag är mindre 

än noterade har de allra största valts ut, delvis för att resultaten ska vara jämförbara med 

studier som genomförs på noterade bolag och delvis för att undvika att lägga för mycket 

fokus på att undersöka väldigt små företag som kanske inte representerar resten av 

populationen särskilt väl. Detta har dock gjort att populationen som undersöks endast består 

av 107 företag och risken för låg signifikans får bestå. Eftersom hela populationen har 

använts har inget urval gjorts.  
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3.4.2 Datainsamling 

För att kunna besvara forskningsfrågan kommer denna studie att analysera sekundärdata i 

form av årsredovisningar för företagen som ingår i populationen. Dessa är från 2017 och 

har hämtats från databasen Retriever Business. 

 

Egenskapade variabler 

Extern värderingsman (“ExternV”) 

Denna variabel används i denna studie för att kvantifiera graden av tillförlitlighet i 

företagens redovisning, baserat på resultaten från Dietrich et al. (2000), Cotter och 

Richardson (2002), Muller och Riedl (2002) samt Muller et al. (2015). Företagen tilldelas 

ett värde mellan 0 och 100 beroende på i vilken utsträckning som de har använt sig utav 

extern värderingsman vid värderingstidpunkten. Underlaget för det värde som tilldelas 

företagen har hämtats från företagens årsredovisningar. Företag som värderat hela 

fastighetsbeståndet internt har tilldelats siffran 0. För företag vars totala fastighetsbestånd 

har värderats av extern värderare har värdet 100 tilldelats. Företag som endast delvis har 

värderat sitt bestånd med hjälp av extern värderare har tilldelats ett värde mellan 0 och 100 

som motsvarar den externt värderade andelen av fastighetsbeståndet. Exempelvis om ett 

företag har värderat 30 % av sitt fastighetsbestånd externt har företaget tilldelats siffran 30. 

I de fall det inte har gått att urskilja just hur stor del av fastighetsbeståndet som har värderats 

externt anges inget värde. Extern värderingsman benämns också extern värderare och 

oberoende värderingsman genomgående i studien. 

 

Otydlig grad av externvärdering (“Otydlig”) 

Om företagen av otydlighetsskäl inte har tilldelats ett värde på variabeln Extern 

värderingsman har företagen tilldelats siffran 1 på denna indikatorvariabel. Syftet med 

denna variabel är att märka upp de företag vars externa värdering inte går att kvantifiera. 

Denna företagsgrupp kan sedan analyseras separat för att hitta eventuella mönster. 

 

Omkodad externvärdering (“Omkodad”) 

Denna variabel är företagens grad av externvärdering som har omkodats till att vara en 

indikatorvariabel. De företag som använt en oberoende värderingsman till mer än 50 % av 

värderingen av fastighetsbeståndet har tilldelats siffran 1, och de företag vars externa 

värdering ligger under detta värde har tilldelats siffran 0. Precis som för variabeln Extern 

värderingsman har de företag vars grad av externvärdering inte har varit möjlig att 

kvantifiera inte tilldelats något värde på denna variabel. 

 

Offentligt ägande (“Offentlig”) 

Denna variabel är en indikatorvariabel för vilken företagen har tilldelats siffran 1 om de är 

kommunalt eller statligt ägda, och 0 om de inte är det. Underlaget för variabeln har hämtats 

från Retriever Business. Förväntningen är att variabeln har en negativ påverkan på den 

externa värderingen, baserat på resultaten från Donatella (2016) och Zimmerman (1977). 

 

 

Variabler inhämtade från Retriever Business 

Omsättning (“Oms”) 

Variabeln används som ett storleksmått för företagen. Omsättningen är uttryckt i tusentals 

SEK. Omsättningen förväntas, i enlighet med resultatet från Gu et al. (2005), ha en positiv 

påverkan på den externa värderingen. 

 

Totala tillgångar (“Tillg”) 

Även denna variabel används som ett storleksmått för företagen. Den har inkluderats utöver 

omsättningen, eftersom vissa företag har en relativt låg omsättning samtidigt som de har ett 
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värde på totala tillgångar som kan liknas vid det hos företagen med populationens största 

omsättning. Fokuset för denna studie är på just fastigheter, vilka är tillgångar. Därför anses 

variabeln totala tillgångar kunna ge en annan vinkel på företagens storlek och förhindra att 

storleken på vissa företag blir missvisande när endast omsättningen betraktas. Tillgångarna 

förväntas, precis som Omsättning, ha en positiv påverkan på den externa värderingen. 

 

Räntabilitet på totalt kapital (“Rt”) 

Denna variabel används i studien som ett mått på företagens lönsamhet och är uttryckt i 

procentenheter. Baserat på resultatet från Dechow och Dichev (2002) förväntas den ha en 

positiv påverkan på den externa värderingen. 

 

Räntabilitet på eget kapital (“Re”) 

Även denna variabel används som ett mått på företagens lönsamhet. Den har inkluderats 

utöver räntabiliteten på totalt kapital, eftersom den även tar hänsyn till hur företaget är 

finansierat. Detta skulle kunna ge en kompletterande bild av företagens lönsamhet. 

Räntabiliteten är uttryckt i procentenheter och förväntas, precis som Räntabilitet på totalt 

kapital, ha en positiv påverkan på den externa värderingen. 

 

Skuldränta (“r”) 

Variabeln skuldränta, eller genomsnittlig skuldränta, är ett nyckeltal som visar hur mycket 

företaget betalar för sina skulder. Räntan är uttryckt i procentenheter och förväntas ha en 

negativ påverkan på den externa värderingen baserat på resultaten från Ghouma (2017), 

Persakis och Iatridis (2015) samt Kim et al. (2018). 

 

Skuldsättningsgrad (“Skuld”) 

Variabeln skuldsättningsgrad används i studien som ett mått på företagens finansiella risk 

och är uttryckt i gånger. Denna variabel förväntas, baserat på resultatet från Habib och 

Hamadi (2012), ha en negativ påverkan på den externa värderingen. 

 

3.4.3 De empiriska modellerna 

Ekvation 1 och 2 nedan beskriver de empiriska modeller som väntas förklara variansen 

bland observationerna. Ekvation 1 är den multipla linjära regressionsmodellen och ekvation 

2 är den multipla logistiska regressionsmodellen. 

 

𝐸𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑉 = 𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝑂𝑚𝑠 + 𝛽2 ∗ 𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔 − 𝛽3 ∗ 𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑 + 𝛽4 ∗ 𝑅𝑡 + 

                                     𝛽5 ∗ 𝑅𝑒 − 𝛽6 ∗ 𝑟 − 𝛽7 ∗ 𝑂𝑓𝑓𝑒𝑛𝑡𝑙𝑖𝑔 + 𝑢                                       (1) 

 

 

𝑙𝑜𝑔
𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑂𝑚𝑘𝑜𝑑𝑎𝑑 = 1)

1 − 𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑂𝑚𝑘𝑜𝑑𝑎𝑑 = 1)
= 𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝑂𝑚𝑠 + 𝛽2 ∗ 𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔 − 𝛽3 ∗ 𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑 + 

                𝛽4 ∗ 𝑅𝑡 + 𝛽5 ∗ 𝑅𝑒 − 𝛽6 ∗ 𝑟 − 𝛽7 ∗ 𝑂𝑓𝑓𝑒𝑛𝑡𝑙𝑖𝑔 + 𝑢                       (2) 

 

3.4.4 Bortfall 

Vid en första genomgång av datamaterialet visade sig 11 av företagen inte äga några 

fastigheter som klassificeras som förvaltningsfastigheter. Då undersökningen av just 

förvaltningsfastigheter är huvudsyftet i denna studie har dessa företag fallit bort. Även en 

del partiella bortfall gällande värderingen av verkligt värde framkom vid genomgången. 

Fyra bolag saknade antingen not om verkligt värde eller en redogörelse för hur detta värde 
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hade beräknats. Ytterligare sju bolag uppgav en otydlig grad av extern värdering som inte 

har varit möjlig att kvantifiera. Dessa partiella bortfall summeras till 11 stycken. 

 

Av de ursprungliga 107 företagen kvarstår 85 stycken vars grad av externa värdering har 

kunnat urskiljas. Analysen utförs därför på dessa 85 företag. De totala bortfallen summeras 

till 22 företag, vilket kan anses vara relativt många då den totala populationen endast bestod 

av 107 företag. Detta skulle kunna leda till missvisande resultat; de bör därför tolkas med 

försiktighet. Det kan däremot argumenteras för att den ursprungliga populationen borde ha 

varit mindre till att börja med, då ett flertal av företagen inte visades äga några 

förvaltningsfastigheter. Detta, trots att deras verksamhet hade kategoriserats, av Retriever 

Business, som uthyrning och förvaltning av fastigheter.  

 

 

 Bortfall Summa observationer 

Ursprunglig population  107 

Avsaknad av förvaltningsfastigheter 11 96 

Avsaknad av not eller beräkning 4 92 

Otydlig grad av extern värdering 7 85 

Tabell 3: Sammanfattande tabell med de bortfall som uppkommit. 
 

  



 

30 
 

3.5 Analysmetod 

3.5.1 Linjär regression 

 

𝐸𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑉 = 𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝑂𝑚𝑠 + 𝛽2 ∗ 𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔 − 𝛽3 ∗ 𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑 + 𝛽4 ∗ 𝑅𝑡 + 

                                     𝛽5 ∗ 𝑅𝑒 − 𝛽6 ∗ 𝑟 − 𝛽7 ∗ 𝑂𝑓𝑓𝑒𝑛𝑡𝑙𝑖𝑔 + 𝑢                                       (1) 

 

För att analysera det insamlade datamaterialet används först en multipel linjär 

regressionsanalys med minsta kvadratmetoden. Detta är en lämplig modell för denna studie, 

eftersom syftet är att förklara och försöka prediktera vad det är som påverkar företagens val 

av extern värdering vid värdering till verkligt värde. Minsta kvadratmetoden är den metod 

som lättast kan bidra till att uppnå det syftet, då förklaring och prediktion är dess starka 

sidor (Stock & Watson, 2015, s. 162). Denna studie har två variabler vars påverkan på 

graden av extern värdering önskas undersökas. I detta fall lämpar sig multipel linjär 

regressionsanalys bättre än enkel linjär regression, eftersom den inte är begränsad till endast 

en beroende och en oberoende variabel (Stock & Watson, 2015, s. 235).  

 

Det finns tre antaganden som ska vara uppfyllda för att minsta kvadratmetoden ska kunna 

estimera regressionskoefficienterna på ett lämpligt sätt (Stock & Watson, 2015, s. 170). Det 

första antagandet är att feltermen är normalfördelad med väntevärde noll (Stock & Watson, 

2015, s. 170). Detta är ett formellt matematiskt antagande som innebär att faktorerna som 

fångas av feltermen inte är relaterade till de förklarande variablerna (Stock & Watson, 2015, 

s. 170). Det andra antagandet handlar om urvalet, och säger att observationerna ska vara 

oberoende och härstamma från samma population (Stock & Watson, 2015, s. 172). Då 

denna studie genomför analysen med hela populationen kan detta antagande anses vara 

uppfyllt. Det tredje antagandet är att stora avvikelser är osannolika (Stock & Watson, 2015, 

s. 173). Med stora avvikelser menar författarna observationer med värden som ligger långt 

utanför räckvidden för de övriga observationerna. Sådana avvikelser kan leda till 

missvisande resultat (Stock & Watson, 2015, s. 173). Deskriptiv statistik kommer utföras 

för att undersöka om sådana avvikelser förekommer, varpå de eventuellt behöver uteslutas 

från datamaterialet. För multipel regressionsanalys med minsta kvadratmetoden finns ett 

ytterligare antagande som ska vara uppfyllt, vilket säger att det inte ska finnas någon perfekt 

multikollinjäritet mellan regressorerna (Stock & Watson, 2015, s. 246). Detta antagande 

innebär att ingen av regressorerna är en perfekt linjär funktion av de övriga (Stock & 

Watson, 2015, s. 246).  

 

Fördelarna med att använda minsta kvadratmetoden är att den är lättillgänglig, samt att den 

är opartisk och konsekvent när dess antaganden är uppfyllda (Stock & Watson, 2015, s. 

167). Bland de tidigare studier som diskuterats i avsnitt 2.2 Tidigare studier har både Muller 

et al. (2011) och Cotter och Richardson (2002) använt sig av linjära regressionsanalyser i 

sina respektive studier. 
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3.5.2 Logistisk regression 

 

𝑙𝑜𝑔
𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑂𝑚𝑘𝑜𝑑𝑎𝑑 = 1)

1 − 𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑂𝑚𝑘𝑜𝑑𝑎𝑑 = 1)
= 𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝑂𝑚𝑠 + 𝛽2 ∗ 𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔 − 𝛽3 ∗ 𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑 + 

                𝛽4 ∗ 𝑅𝑡 + 𝛽5 ∗ 𝑅𝑒 − 𝛽6 ∗ 𝑟 − 𝛽7 ∗ 𝑂𝑓𝑓𝑒𝑛𝑡𝑙𝑖𝑔 + 𝑢                       (2) 

 

För att sedan analysera datamaterialet med den omkodade externa värderingen som 

beroende variabel används en multipel logistisk regression. Denna typ av regression lämpar 

sig för analyser där den beroende variabeln är binär, såsom i detta fall (Stock & Watson, 

2015, s. 437). Den logistiska regressionsmetoden har också några antaganden som ska vara 

uppfyllda för att generera ett pålitligt resultat. Likt minsta kvadratmetoden bör det inte 

finnas någon perfekt multikollinjäritet och observationerna bör härstamma från samma 

population (Kutner et al., 2005, s. 557). Feltermen bör även vara oberoende, men behöver 

inte vara normalfördelad (Kutner et al., 2005, s. 557). Bland de tidigare nämnda studierna 

använde sig Dietrich et al. (2000) och Muller et al. (2011) av logistisk regressionsanalys i 

sina studier. 

 

3.5.3 För- och efteranalyser 

Datamaterialet kommer att analyseras med hjälp av statistikprogrammet STATA version 

15. En korrelationsmatris kommer att utföras för att undersöka hur variablerna korrelerar 

med varandra. Starka korrelationsvärden kan medföra att variabler behöver uteslutas från 

datamaterialet. Utöver de ovan nämnda regressionerna kommer även en del andra tester att 

utföras för att se till att metodernas antaganden är uppfyllda. Test för variansinflationsfaktor 

(VIF) kommer utföras för att upptäcka multikollinjäritet bland variablerna. Detta test 

kommer utföras för båda regressionsmodellerna. En tumregel är att ett VIF-värde som 

överstiger 10 tyder på hög multikollinjäritet (Kutner et al., 2005, s. 409). Enbart för den 

multipla linjära regressionsmodellen kommer ytterligare tester att utföras. För att testa för 

heteroskedasticitet kommer ett Breusch-Pagan/Cook-Weisberg-test att utföras. Om 

heteroskedasticitet upptäcks kommer en regression med robusta standardavvikelser att 

utföras. Ramsey RESET-test för uteblivna variabler kommer även utföras för att undersöka 

om den slutliga modellen saknar variabler med prediktivt innehåll.  

 

3.6 Validitet och reliabilitet 

När det kommer till att mäta kvaliteten hos mer kvantitativt inriktade studier talas det om 

reliabilitet och validitet (Olsson & Sörensen, 2011; Bryman & Bell, 2017). Olsson och 

Sörensen (2011, s. 123) menar att reliabilitet handlar om att olika mätningar med samma 

mätinstrument ska ge samma resultat. Bryman och Bell (2017, s. 174) beskriver tre viktiga 

egenskaper hos ett reliabelt mätinstrument: stabilitet, intern reliabilitet och 

interbedömarreliabilitet. Stabilitet innebär, enligt författarna, att måttet inte ska fluktuera 

över tid. Intern reliabilitet syftar till att numeriska värden ska ha en logisk relation till 

varandra. Interbedömarreliabilitet betyder att måttet inte ska påverkas av tolkningar, vilket 

är en risk då ett flertal forskare samtidigt analyserar datamaterial som kräver en viss grad 

av subjektivitet (Bryman & Bell, 2017, s. 174). 

 

Reliabiliteten i denna studie har försökt hållas hög. De flesta av variablerna som används i 

studien är av sådan natur att de inte kommer att förändras över tid, exempelvis värdet på de 

totala tillgångarna för de aktuella företagen för år 2017. Dock blir det lite mer problematiskt 

när man ser till graden av extern värdering. Som tidigare nämnt har vissa företag varit 
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otydliga gällande i vilken utsträckning deras fastighetsbestånd har värderats av oberoende 

värderingsman. För att inte låta denna otydlighet påverka studien onödigt mycket har därför 

dessa företag inte fått något värde tilldelat till variabeln Extern värderingsman, vilket har 

resulterat i en större grad av partiella bortfall. En annan lösning på problemet med otydlighet 

hade varit att uppsatsförfattarna själva försökt tolka vad som menas i dessa otydliga fall, 

vilket skulle innebära att såväl de partiella bortfallen som reliabiliteten i studien minskar. 

Denna lösning har valts bort, då uppsatsförfattarna önskar undvika subjektiva tolkningar i 

så stor utsträckning som möjligt, i enlighet med studiens fastställda metodologiska 

utgångspunkter. 

  

Validitet handlar, enligt Olsson och Sörensen (2011, s. 124), om mätinstrumentets förmåga 

att mäta det som det ämnar mäta. Denna typ av validitet benämns teoretisk validitet av 

Bryman och Bell (2017, s. 175). Aktuellt för denna studie är frågan om huruvida graden av 

extern värdering verkligen kan anses vara ett mått på tillförlitlighet i redovisning. Begreppet 

tillförlitlighet är ett brett begrepp som rymmer många faktorer, vilket gör att det kanske inte 

är möjligt att framställa det perfekta måttet på tillförlitlighet. Eftersom sambandet mellan 

tillförlitlighet och extern värdering är grundat i tidigare studier (Dietrich et al., 2000; Cotter 

& Richardson, 2002; Muller & Riedl, 2002; Muller et al., 2015) anses detta mått ändå besitta 

en viss grad av validitet. Det är dock möjligt att graden av extern värdering inte är det bästa 

måttet på tillförlitlighet. Med tanke på den information som funnits tillgänglig och studiens 

valda fokus får extern värdering tjäna som mått på begreppet, trots att detta kan medföra att 

validiteten inte är optimal. 

 

Bryman och Bell (2017, s. 186) menar att en studies validitet och reliabilitet ofta är 

svårmätta, då metoderna för att mäta dem är kostsamma både vad gäller kapital och tid. 

Detta stämmer även för denna studie, då det inte har funnits någon större möjlighet att 

utvärdera den egna reliabiliteten och validiteten. Syftet med denna sektion har därför varit 

att diskutera studiens styrkor och svagheter gällande begreppen. Sammanfattningsvis har 

reliabiliteten och validiteten försökt hållas höga genom bland annat systematik i 

bearbetningen av datamaterialet samt genom val av mått som grundas i tidigare studier. 

 

3.7 Forskningsetiska överväganden 

Huvuddragen inom forskningsetik beskrivs av Patel och Davidsson (2011, s. 62) som att 

ingen individ ska förödmjukas, kränkas eller komma till skada. Olsson och Sörensen (2011, 

s. 81) menar att de forskningsetiska värdegrunderna hör samman med moralisk hänsyn till 

såväl individer som till samhället som helhet. Denna studie önskas vara etiskt och moraliskt 

acceptabel. Av denna anledning diskuteras de potentiella forskningsetiska dilemman som 

anses vara mest relevanta för denna studie, samt uppsatsförfattarnas lösningar till dessa. 

  

3.7.1 Konfidentialitet och anonymitet 

Konfidentialitet, som är ett av forskningsetikens huvudkrav, innebär att uppgifter inte får 

lämnas till utomstående och att det inte ska vara möjligt att identifiera någon enskild individ 

när forskningsresultat presenteras (Patel & Davidsson, 2011, s. 63). Även Olsson och 

Sörensen (2011, s. 78) menar att uttrycket handlar om att obehöriga inte ska kunna ta del av 

datamaterial, men menar att skyddet av individens identitet snarare är en fråga om 

anonymitet. Bryman och Bell (2017, s. 147) instämmer med denna definition, då de skriver 

att ett datamaterial är anonymt om ingen individ kan identifieras. Vidare menar de att 

anonymitet är lättare att uppnå i studier som behandlar kvantitativt datamaterial, vilket 

denna studie gör. Ett ytterligare forskningsetiskt krav som bör uppfyllas är nyttjandekravet, 
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vilket innebär att uppgifter om enskilda personer enbart får användas i forskningssyfte (Patel 

& Davidsson, 2011, s. 63; Bryman & Bell, 2017, s. 147). 

 

Denna studie löser problemet med anonymitet och konfidentialitet genom att inte nämna 

något av företagen vid namn då resultaten presenteras. Informationen om vilka företag som 

har ingått i studien skulle däremot gå att hitta genom att göra en sökning på de kriterier som 

matchar studiens population hos Retriever Business, vilket gör att företagens identiteter inte 

kommer att kunna skyddas helt. En sådan sökning kräver dock aktivt arbete från läsaren, 

vilket kan vara avskräckande. Med dessa argument som grund anses studien genomföras 

med anonymitet. Vidare håller sig studien till nyttjandekravet på så sätt att den insamlade 

informationen endast kommer att användas till studien. Den kommer inte heller föras vidare 

till någon utomstående, vilket även gör att studien anses tillämpa konfidentialitet. Detta 

gäller speciellt då det kan visas att något av företagen inte uppfyller de regelkrav som finns 

gällande redovisningen.  

 

3.7.2 Personlig skada 

Två av de grundläggande forskningsetiska principerna som beskrivs av Olsson och 

Sörensen (2011, s. 83) är godhetsprincipen, som handlar om att sträva efter gott samt att 

förebygga eller förhindra skada, och principen att inte skada, som handlar om att respektera 

forskningsdeltagare och inte utsätta någon för skada. Diener och Crandall (1978, refererad 

i Bryman & Bell, 2017, s. 146) menar att skada kan innebära allt från fysisk skada till stress 

eller sämre självkänsla. Ibland kan det dock vara problematiskt att veta när någon riskerar 

att skadas (Bryman & Bell, 2017, s. 149). 

 

Datamaterialet som används i studien är sekundärdata som i huvudsak kommer från 

årsredovisningar. Den information som delges i årsredovisningar har företagen själva fått 

bestämma över, så länge som de uppfyller kraven i sina respektive regelverk. Informationen 

i årsredovisningar brukar sällan heller vara av känslig natur, vilket gör att det kan diskuteras 

hur relevant detta etiska dilemma är för denna studie. Precis som Bryman och Bell (2017) 

påpekade går det dock inte alltid att veta när någon riskeras att skadas. I denna studies fall 

kan det finnas risk för att någon kommer till skada om det skulle visa sig att ett företag inte 

uppfyller regelkraven i K3 genom att, exempelvis, inte lämna not om verkligt värde. Av 

denna anledning anser uppsatsförfattarna det extra viktigt att studien genomförs anonymt. 

 

3.7.3 Informerat samtycke 

Bland de forskningsetiska huvudkraven som beskrivs av Patel och Davidsson (2011, s. 63) 

finns informationskravet och samtyckeskravet. Det förstnämnda handlar, enligt författarna, 

om att berörda aktörer ska informeras om bland annat studiens syfte och hur informationen 

som samlas in för studien kommer att användas. Samtyckeskravet handlar om att studiens 

deltagare ska ges rätten att själva bestämma huruvida de vill delta eller inte (Patel & 

Davidsson, 2011, s. 63). Diener och Crandall (1978, refererad i Bryman & Bell, 2017, s. 

146) har slagit samman dessa två krav till ett enda huvudområde som de kallar samtycke. 

För att deltagarna ska kunna fatta ett välgrundat beslut om sitt deltagande menar författarna 

att informationen som ges till deltagarna vara fullständig (Bryman & Bell, 2017, s. 151). 

Olsson och Sörensen (2011, s. 83) talar om autonomprincipen, som handlar om att forskaren 

ska respektera individens självbestämmande och förmåga att ta ställning till information. 

  

Homan (1991, s. 73, refererad i Bryman & Bell, 2017, s. 151) menar att det är svårt att ge 

alla deltagare fullständig information. Ibland är det heller inte praktiskt genomförbart att få 

alla deltagares samtycke, speciellt när datamaterialet hämtas från en offentlig databas 
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(Bryman & Bell, 2017, s. 151). Enligt ASA:s Code of Ethics kan forskare däremot 

genomföra studier utan samtycke om dessa baseras på exempelvis observationer på 

offentliga platser eller analyser av offentliga dokument (Bryman & Bell, 2017, s. 151). På 

grund av storleken i populationen som studeras och den strikta tidsbegränsningen som 

denna studie har genomförts under har det inte funnits möjlighet att varken informera eller 

samla in samtycke från alla deltagande företag. Årsredovisningarna som analyseras är 

däremot offentliga dokument, och Retriever Business är en offentlig databas som kan 

tillträdas av allmänheten, vilket gör att ASA:s Code of Ethics borde vara lämplig i detta fall. 

Bryman och Bell (2017, s. 152) menar att principen om samtycke till viss del är kopplad till 

principen om att inte orsaka någon skada, vilket uppsatsförfattarna instämmer om. Därför 

behandlas datamaterialet konfidentiellt och med respekt för att minimera risken för att 

någon ska komma till skada. 
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4. Initial bearbetning 

________________________________________________________________________ 
I kapitlet presenteras de resultaten från datamaterialets initiala bearbetning utifrån de 

statistiska tester som utförts. Resultaten presenteras i tabeller samt i textform. 
________________________________________________________________________ 
 

I Tabell 4 återfinns den deskriptiva statistiken för de aktuella variablerna. Där kan ses att 

variabeln Totala tillgångar har ett relativt högt värde på standardavvikelsen jämfört med 

medelvärdet. Då medelvärdet relateras till min- och maxvärdet för variabeln anas 

extremvärden ligga bakom den stora standardavvikelsen. Även variablerna Omsättning, 

Räntabilitet på eget kapital och Skuldsättningsgrad misstänks besitta extremvärden, om än 

inte lika extrema som för Totala tillgångar. 

 

Variabel Observationer Medelvärde Standardavv. Minvärde Maxvärde 

ExternV 85 34,8235 46,2383  0 100 

Otydlig 96 0,0729 0,2614 0 1 

Omkodad 85 0,3294 0,4728 0 1 

Oms 96 806 116,5  1 013 709  103 973 6 490 000 

Tillg 96 6 885 711  16 400 000  356 629  132 300 000 

Rt 96 3,8417 2,8330  - 0,3   18,9 

Re 96 10,5490  17,9648  - 75,9  123,8 

r 96 1,8510  0,8453  0   6,1 

Skuld 96 6,5181  11,2436 0,45  77,92 

Offentlig 96 0,8229 0,3837 0 1 

Tabell 4: Deskriptiv statistik från de variabler som är av intresse för studien. 
 
Efter att ha undersökt variabelspridningen i punktdiagram upptäcktes två extrema värden 

för variabeln Totala tillgångar. Dessa två företag hade tillgångar om 132 300 000 tkr 

respektive 90 557 243 tkr. Detta ligger långt över resterande företag, vars totala tillgångar 

ligger inom spannet 356 629 tkr och 25 673 000 tkr. För att förtydliga har företagen 5 

respektive 3,5 gånger högre tillgångsvärde än det tredje största företaget. De två extrema 

företagen visade sig även vara extremvärden för variabeln Omsättning, med värden på 

6 490 000 tkr respektive 5 806 140 tkr. Även dessa värden ligger långt över resterande 

företag som befinner sig inom spannet av 103 973 tkr och 2 784 000 tkr. Således har dessa 

två företag avlägsnats från datamaterialet. För variablerna Räntabilitet på eget kapital och 

Skuldsättningsgrad upptäcktes inga värden som uppnår liknande grad av extremitet som de 

ovan nämnda företagen. Inga andra företag har därför ansetts extrema nog för att behöva 

eliminera dem från datamaterialet. Sammanlagt avlägsnades endast två observationer, vilka 

kan ses i Diagram 1, och analyserna genomförs med de kvarvarande 83 observationerna.  
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Diagram 1: Punktdiagram för variabeln Totala tillgångar före och efter uteslutande 
av två extrema observationer. 

 
Korrelationsmatrisen i Tabell 5 visar att de flesta av variablerna inte korrelerar starkt med 

varandra. Variabeln Extern värderingsman har ett korrelationsvärde till variabeln Omkodad 

externvärdering på 0,989. Detta är inte förvånande med tanke på att den ena är en omkodad 

variant av den andra. Det kommer inte heller att utgöra något problem för analysen, eftersom 

de är beroende variabler i två olika regressioner. Den näst starkaste korrelationen återfinns 

mellan variablerna Omsättning och Totala tillgångar med ett korrelationsvärde på 0,790. 

Detta anses av uppsatsförfattarna vara för högt för att båda variablerna ska inkluderas i 

analysen, eftersom resultaten kan bli missvisande om flera starkt korrelerade variabler 

inkluderas i samma analys. Av denna anledning utesluts variabeln Omsättning till fördel för 

variabeln Totala tillgångar, som är av högre relevans för studiens syfte. Som tidigare 

diskuterats anses företagens totala tillgångar vara ett mer relevant storleksmått i denna 

studie, eftersom fokuset ligger på att undersöka tillgångstypen förvaltningsfastigheter.  

 

 

 ExternV Otydlig Omkodad Oms Tillg Rt Re r Skuld Offentlig 

ExternV 1,000          

Otydlig - -         

Omkodad 0,989 - 1,000        

Oms 0,181 - 0,145 1,000       

Tillg 0,138 - 0,105 0,790 1,000      

Rt 0,161 - 0,140 0,302 0,118 1,000     

Re - 0,005 - - 0,046 0,055 - 0,087  0,484 1,000    

r - 0,134 - - 0,101 - 0,160 - 0,083 0,426 - 0,053 1,000   

Skuld 0,077 - 0,075 - 0,125 - 0,016  - 0,225  - 0,236 - 0,110 1,000  

Offentlig - 0,121 - - 0,075 0,019 - 0,241 - 0,209 - 0,198 - 0,019  - 0,164 1,000 

Tabell 5: Korrelationsmatris med de variabler som är av intresse för studien. 
 

Vidare ur matrisen i Tabell 5 kan även ses att variabeln Otydlig har uteslutits. Detta beror 

på att antalet företag som angett en otydlig mängd extern värdering enbart uppgår till sju 

stycken, vilket har resulterat i att STATA inte har haft tillräckligt med underlag för att kunna 
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beräkna variabelns korrelation till de övriga. Variabeln kommer inte att ingå i någon av 

regressionsanalyserna, utan kommer enbart användas för att upptäcka eventuella mönster 

bland de otydliga företagen. Av denna anledning anses det inte problematiskt att variabelns 

korrelationsvärden saknas ur matrisen. Resterande variabler har relativt låga 

korrelationsvärden, vilket innebär att resultaten inte kommer att bli missvisande på grund 

av starka korrelationer. 
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5. Resultat 

________________________________________________________________________ 
I kapitlet presenteras de empiriska resultat som studien gett utifrån de statistiska tester 

som utförts. Resultaten presenteras i tabeller samt i textform. 
________________________________________________________________________ 

 

5.1 Multipel linjär regression 

 

𝐸𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑉 = 𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝑂𝑚𝑠 + 𝛽2 ∗ 𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔 − 𝛽3 ∗ 𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑 + 𝛽4 ∗ 𝑅𝑡 + 

                                     𝛽5 ∗ 𝑅𝑒 − 𝛽6 ∗ 𝑟 − 𝛽7 ∗ 𝑂𝑓𝑓𝑒𝑛𝑡𝑙𝑖𝑔 + 𝑢                                       (1) 

 

Alternativhypoteserna som testas med denna regression återuppvisas nedan. 

 

HA1: Större företag använder sig av oberoende värderingsmän i större utsträckning 

än mindre företag vid värdering av förvaltningsfastigheter till verkligt värde. 

 

HA2: Offentligt ägda företag använder sig av oberoende värderingsmän i mindre 

utsträckning än andra företag vid värdering av förvaltningsfastigheter till verkligt 

värde. 

 

I Tabell 6 återfinns resultatet från den multipla linjära regressionen. Där kan ses att endast 

variablerna Räntabilitet på totalt kapital och Skuldränta är signifikanta på en femprocentig 

signifikansnivå, med p-värden på 0,013 respektive 0,024. Precis som förväntat har 

Räntabilitet på totalt kapital en positiv påverkan på den externa värderingen, och 

Skuldränta har en negativ påverkan. Ingen av de hypotesgrundande variablerna visas vara 

signifikanta. Vidare kan noteras att trots icke-signifikans hos variabeln Räntabilitet på eget 

kapital drar den variabelns koefficient åt motsatt håll från variabeln Räntabilitet på totalt 

kapital. Även den relativt låga förklaringsgraden om 12,08 % och den ännu lägre justerade 

förklaringsgraden om 5,14 % är värda att notera. 
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ExternV Koefficient Standardavvikelse P 

Tillg < 0,0001 < 0,0001   0,758 

Rt 6,1223 2,4034   0,013** 

Re -0,4806 0,3341   0,154 

r  -15,9540  6,9433   0,024** 

Skuld 0,3180 0,4998   0,517 

Offentlig -7,8123 14,1070   0,581 

Konstant 0,8344 0,8754   0,863 

Observationer   83  

F-värde modell   1,74   0,123 

Förklaringsgrad   0,1208  

Justerad förklaringsgrad   0,0514  

Tabell 6: Multipel linjär regression, där Extern värdering är den beroende variabeln 
och Totala tillgångar, Räntabilitet på totalt kapital, Räntabilitet på eget kapital, 
Skuldränta, Skuldsättningsgrad och Offentligt ägande är förklarande variabler. 

 

 

Resultatet från VIF-testet för den multipla linjära regressionen hittas i Tabell 7 i Appendix. 

VIF-värdena ligger inom intervallet 1,16–1,95. Dessa värden befinner sig långt under 10, 

vilket tyder på att modellen inte lider av multikollinjäritet. Detta innebär att det fjärde 

antagandet för minsta kvadratmetoden kan anses vara uppfyllt.  

 

I diagram 2 hittas residualerna, eller feltermen, från den linjära regressionsmodellen 

sammanställda i ett kärndensitetsestimat, ett histogram, ett standardiserat 

normalitetssannolikhetsdiagram samt ett kvantil-normalitetsdiagram. I 

kärndensitetsestimatet och histogrammet kan ses att residualerna inte följer 

normalfördelningskurvan som ligger som referens i båda diagrammen. Det standardiserade 

normalitetssannolikhetsdiagrammet visar att residualerna slingrar sig runt referenslinjen. 

Detta tyder på icke-normalitet i mitten av residualfördelningskurvan, och återspeglas i de 

två övre figurerna där mitten av fördelningskurvan uppvisar en skarp fördjupning. Kvantil-

normalitetsdiagrammet visar ett liknande slingrande mönster, vilket tyder på icke-

normalitet ute i residualfördelningskurvans yttre kanter. Även detta återspeglas i de övre 

diagrammen. Det kan utan tvekan konstateras att residualerna för regressionen inte är 

normalfördelade. 
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Diagram 2: Residualerna från den multipla linjära regressionen uppställda i 
kärndensitetsestimat, histogram, standardiserat normalitetssannolikhetsdiagram 
och kvantil-normalitetsdiagram för att undersöka normalitet. 

 

 

I Tabell 8 i Appendix återfinns resultatet från Breusch-Pagan/Cook-Weisberg-testet för 

heteroskedasticitet, vilket har en intern nollhypotes om konstant varians. Ett P-värde som 

överstiger 0,05 innebär att antagandet om homoskedasticitet inte kan förkastas på en 

femprocentig signifikansnivå. Resultatet från testet för den linjära regressionen visar ett lågt 

χ2-värde om 0,64, vilket även har genererat ett relativt högt P-värde om 0,43. Resultatet 

visar att regressionsmodellen inte verkar lida av heteroskedasticitet. 

 

I Tabell 9 i Appendix återfinns resultatet från Ramsey RESET-testet för uteblivna variabler. 

Även det har en intern nollhypotes om att modellen inte saknar förklarande variabler med 

prediktivt innehåll. Som tabellen visar har testet resulterat i ett mycket lågt F-värde om 0,25, 

och ett högt P-värde om 0,86, vilket tyder på att den linjära regressionen inte saknar 

förklarande variabler. 

 

Resultatet från den multipla linjära regressionen ger följande modell: 

 

𝐸𝑥𝑡𝑒𝑟𝑛𝑉 = 0,8344 + 0 ∗ 𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔 + 0,3180 ∗ 𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑 + 6,1223 ∗ 𝑅𝑡 − 0,4806 ∗ 𝑅𝑒 

−15,9540 ∗ 𝑟 − 7,8123 ∗ 𝑂𝑓𝑓𝑒𝑛𝑡𝑙𝑖𝑔 + �̂� 
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5.2 Multipel logistisk regression 

 

𝑙𝑜𝑔
𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑂𝑚𝑘𝑜𝑑𝑎𝑑 = 1)

1 − 𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑂𝑚𝑘𝑜𝑑𝑎𝑑 = 1)
= 𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝑂𝑚𝑠 + 𝛽2 ∗ 𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔 − 𝛽3 ∗ 𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑 + 

                𝛽4 ∗ 𝑅𝑡 + 𝛽5 ∗ 𝑅𝑒 − 𝛽6 ∗ 𝑟 − 𝛽7 ∗ 𝑂𝑓𝑓𝑒𝑛𝑡𝑙𝑖𝑔 + 𝑢                       (2) 

 

Samma alternativhypoteser testas med denna regression som med den linjära regressionen, 

och dessa återuppvisas nedan. 

 

HA1: Större företag använder sig av oberoende värderingsmän i större utsträckning 

än mindre företag vid värdering av förvaltningsfastigheter till verkligt värde. 

 

HA2: Offentligt ägda företag använder sig av oberoende värderingsmän i mindre 

utsträckning än andra företag vid värdering av förvaltningsfastigheter till verkligt 

värde. 

 

Resultatet från den multipla logistiska regressionen hittas i Tabell 10 nedan. Precis som för 

den linjära regressionen är det endast variablerna Räntabilitet på totalt kapital och 

Skuldränta som visas signifikanta, denna gång på femprocentig respektive tioprocentig 

signifikansnivå, med p-värden på 0,030 respektive 0,059. De statistiskt signifikanta 

variablernas påverkan på den externa värderingen stämmer även här överens med den 

initiala förväntan. Resultatet här är generellt väldigt lika resultatet från den linjära 

regressionen. Den logistiska modellen uppvisar en relativt låg förklaringsgrad om 7,67 %, 

om än den är högre än den justerade förklaringsgraden för den linjära regressionen. 

 

 

Omkodad Koefficient Standardavvikelse P 

Tillg < 0,0001 < 0,0001   0,905 

Rt 0,2849 0,1312   0,030** 

Re -0,0289 0,0210   0,170 

r -0,7009 0,3706   0,059* 

Skuld 0,0126 0,0273   0,644 

Offentlig -0,1855 0,6896   0,788 

Konstant -0,1811 1,0491   0,863 

Observationer   83  

χ2   8,03   0,236 

Pseudo R2   0,0767  

Tabell 10: Multipel logistisk regression, där Omkodad extern värdering är den 
beroende variabeln och Totala tillgångar, Räntabilitet på totalt kapital, Räntabilitet 
på eget kapital, Skuldränta, Skuldsättningsgrad och Offentligt ägande är 
förklarande variabler. 
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Resultatet från VIF-testet hittas i Tabell 11 i Appendix. Värdena för den multipla logistiska 

regressionen ligger, precis som för den linjära regressionen, under 10. Variabeln som 

uppvisar det högsta VIF-värdet är Skuldränta med ett värde på 6,22. Detta innebär att det 

logistiska antagandet om ingen perfekt multikollinjäritet kan anses vara uppfyllt. 

 

Resultaten från regressionen ger följande modell: 

 

𝑙𝑜𝑔
𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑂𝑚𝑘𝑜𝑑𝑎𝑑 = 1)

1 − 𝑃𝑟𝑜𝑏(𝑂𝑚𝑘𝑜𝑑𝑎𝑑 = 1)
=  −0,1811 + 0 ∗ 𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔 + 0,0126 ∗ 𝑆𝑘𝑢𝑙𝑑 + 

0,2849 ∗ 𝑅𝑡 − 0,0289 ∗ 𝑅𝑒 − 0,7009 ∗ 𝑟 − 0,1855 ∗ 𝑂𝑓𝑓𝑒𝑛𝑡𝑙𝑖𝑔 + �̂� 

 

5.3 Analys av de otydliga företagen 

Vid närmare undersökning av de företag vars grad av extern värdering inte har varit möjlig 

att kvantifiera lyckas inte några speciellt mönster hittas. För alla variabler verkar de otydliga 

företagen ha liknande värdesfördelningar som de övriga företagen. Detta resultat kommer 

att diskuteras vidare under avsnitt 6. Analys. 
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6. Analys 

________________________________________________________________________ 
I analyskapitlet diskuteras resultaten som presenterades i resultatkapitlet och vad de ger 

för implikationer. Paralleller dras även till de tidigare studier som diskuterats i tidigare 

avsnitt. 

________________________________________________________________________ 

6.1 Studiens hypoteser 

Eftersom både variabeln Totala tillgångar, som användes som mått på företagens storlek, 

och variabeln Offentligt ägande visades vara icke-signifikanta i både den linjära och den 

logistiska regressionen innebär det att ingen av studiens nollhypoteser kan förkastas. Det 

finns inte empiriskt bevis för att säga att företagens storlek eller offentligt ägande påverkar 

tillförlitligheten, mätt som graden av extern värdering i den linjära regressionen, och som 

huruvida företaget externvärderar mer eller mindre än 50 % av fastighetsbeståndet i den 

logistiska regressionen. Däremot har studien funnit empiriskt bevis på fem- respektive 

tioprocentig signifikansnivå för att företagens skuldränta och lönsamhet, mätt som 

räntabilitet på totalt kapital, har en påverkan på tillförlitligheten.  

 

6.2 Diskussion om resultatet 

Två viktiga kvalitativa egenskaper som redovisningen ska ha att den ska vara tillförlitlig 

och relevant (K3, p. 2.8, Bokföringsnämnden, 2019). Värdering till verkligt värde av 

förvaltningsfastigheter istället för anskaffningsvärde har ansetts innebära att relevansen i 

redovisningen ökar. Däremot innebär värderingen subjektiva bedömningar och därmed 

riskerar tillförlitligheten att bli lidande. I och med de subjektiva bedömningarna kan även 

resultatmanipulering förekomma. Ett sätt att avhjälpa tillförlitlighetsproblemen är att låta 

en extern värderingsman utföra värderingen av förvaltningsfastigheterna, och en högre grad 

av extern värdering antas innebära en mer tillförlitlig redovisning (Dietrich et al., 2000; 

Muller & Riedl, 2002). Denna studie har undersökt vilka faktorer som kan påverka 

tillförlitligheten i redovisning till verkligt värde av förvaltningsfastigheter, vilket har 

definierats som användandet av extern värderingsman. På grund av den låga signifikansen 

i modellerna har denna studie svårt att säga vilka faktorer, annat än lönsamhet och 

skuldränta, som gör att företagen väljer att öka sin tillförlitlighet. 

 

Den första hypotesgrundande variabeln i studien var bolagets storlek, i form av bolagens 

totala tillgångar. Enligt resultaten kunde det inte visas något samband mellan bolagets 

storlek och i vilken utsträckning bolagen använder sig av extern värdering. I studien 

förväntades bolagets storlek ha en positiv påverkan på användningen av extern värdering. 

Det grundade sig på tidigare studier som fann att mindre bolag i större utsträckning använder 

sig av earnings management och därmed kan det antas finnas mer informationsasymmetri i 

dessa bolag (Gu et al., 2005). Större bolag har enligt tidigare studier större anledning att ha 

en tillförlitlig redovisning, eftersom konsekvenserna kan bli mer allvarliga om 

intressenterna får veta att de använder resultatstyrning. 

 

Det rådde inte konsensus mellan de studier som undersökt sambandet mellan 

resultatmanipulering och bolagets storlek. Vissa forskare ansåg att det var större bolag som 

i större utsträckning använde resultatmanipulering (Godfrey & Koh, 2009; Habib & Jiang, 

2012), medan andra ansåg att det var de mindre bolagen som hade incitament till det (Gu et 

al., 2005). Såväl resultaten i den aktuella studien som avsaknaden av samstämmighet i de 
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tidigare studier som låg till grund för hypotesen tyder på att det är andra faktorer än bolagets 

storlek som påverkar tillförlitlighet i redovisningen.  

 

Att studien inte fann något samband mellan bolagets storlek och användningen av extern 

redovisning kan även bero på hur man mäter bolagets storlek. I den aktuella studien valdes 

bolagens tillgångar som måttet på storlek. Det är möjligt att det hade gett andra resultat om 

bolagets storlek istället mätts som exempelvis företagets marknadsvärde sett till företagets 

aktier. Eftersom bolagen i studien är onoterade går det emellertid inte att mäta storlek på 

det sättet. Då de tidigare studierna framför allt undersökt noterade bolag kan resultatet bero 

på att bolagets storlek inte påverkar onoterade bolags informationsasymmetri på samma sätt 

som noterade bolag. Noterade bolag har andra typer av intressenter i och med framför allt 

aktiemarknaden. Däremot skulle det kunna vara så att företagens storlek verkligen inte är 

en påverkande faktor, och att måttet på företagens storlek inte är det som gett de icke-

signifikanta resultaten. Detta skulle innebära att stora företag är lika tillförlitliga i sin 

redovisning som små företag, vilket skiljer sig från de tidigare studierna som funnit att 

företagets storlek är en betydande faktor (Godfrey & Koh, 2009; Habib & Jiang, 2012; Gu 

et al., 2005). Det kan exempelvis vara så att det är individuella faktorer som är specifika för 

företagets ledning som gör att redovisningen inte är lika tillförlitlig. 

 

Den andra hypotesgrundande variabeln var offentligt ägande. Hypotesen var att de bolag 

som är offentligt ägda i mindre utsträckning använder sig av extern värdering. Inte heller 

test med denna variabel visade att det fanns något samband mellan offentligt ägande och i 

vilken utsträckning bolagen använder extern värdering. Hypotesen grundade sig i tidigare 

studier som visade att kommunal verksamhet har andra incitament för sin redovisning är 

andra bolag, men då främst noterade bolag. I den aktuella studien är det onoterade bolag 

som studeras. Det kan vara så att dessa bolag, liksom de kommunala bolagen, inte har 

samma incitament för tillförlitlig redovisning som noterade bolag. Det kan i så fall förklara 

varför det inte finns något som särskiljer de offentligägda bolagen i studien sett till 

externvärdering. Det kan också bero på att det finns andra faktorer som påverkar bolagens 

tillförlitlighet i redovisningen än att de är offentligt ägda. Det kan även poängteras att de 

flesta av de offentligägda bolagen i studien utgjordes av allmännyttiga kommunala 

bostadsbolag. Kommunala bostadsbolag har ett stort antal externa intressenter i och med de 

boende och kan därför tänkas ha andra krav på sin redovisning än annan kommunal eller 

offentligägd verksamhet. Det kan tänkas vara angeläget för de boende att bostadsbolagens 

redovisning är tillförlitlig, eftersom ett bostadsbolag som går sämre kan tänkas sälja ut 

fastigheter till privata bolag eller höja hyrorna för de boende. De boende kan även tänkas 

vara skeptiska mot allmännyttiga bostadsbolag som gör stora vinster. Detta, då de boende 

kan anse att vinsterna istället borde återinvesteras i renoveringar eller hyressubventioner. 

Eftersom bolagen ägs av kommunen kan bolagets finansiella rapporter och resultat 

reflekteras på dem som är styrande i kommunen och dessa har ofta inflytande över bolaget. 

Det kan därför finnas politiska incitament som inte förekommer hos privatägda bolag. 

 

Att det inte gick att se något samband mellan bolagets storlek samt offentligt ägande och 

externvärdering kan vidare vara en följd av att bolagen tillämpar K3 och inte IFRS. Tidigare 

studier som undersökt extern värdering vid värdering av förvaltningsfastigheter har studerat 

noterade bolag som tillämpar FRS (Dietrich et al., 2000), eller IFRS (Cotter & Richardson, 

2002; Muller & Riedl, 2002; Muller et al., 2015). Enligt K3 redovisas verkligt värde endast 

som en upplysning och den huvudsakliga redovisningen sker till anskaffningsvärde. Det 

skulle kunna medföra att de bolag som redovisar enligt IFRS har andra incitament än de 

som redovisar enligt K3 att använda sig av extern värdering. Dessa incitament skulle kunna 

vara relaterade till de noterade företagens aktiekurser, exempelvis. Om aktieägarna skulle 

uppfatta företaget som icke-tillförlitligt kan det innebära att aktiernas attraktivitet minskar, 
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vilket skulle göra det svårare för företagen att få tag i finansiella medel. Det kan därför vara 

andra faktorer som påverkar i vilken utsträckning de onoterade bolagen värderar externt, 

jämfört med de noterade bolag som undersökts tidigare.  

 

Vidare studeras i den aktuella studien endast svenska fastighetsbolag, vilket är en skillnad 

från majoriteten av de studier som den aktuella studien bygger på som framför allt har 

undersökt bolag hemmahörande i andra länder. Regelverket K3 finns exempelvis inte i 

andra länder, även om motsvarigheter kan finnas. Det innebär att kraven som ställs på 

redovisningen kan se annorlunda ut beroende på vilket regelverk som tillämpas. Åtminstone 

i Sverige är möjligheterna till övervakning och sanktioner för redovisningen mer begränsade 

när det kommer till kommunal verksamhet (Donatella, 2016). Det kan därför exempelvis 

tänkas vara avsaknaden av extern revisor eller sanktioner som gör att de kommunala 

bolagen har ansetts ha en mindre tillförlitlig redovisning. Systemet med kommunalt 

självstyre är dessutom relativt unikt för Sverige och eventuellt även större kommunala 

bolag. I andra länder förekommer eventuellt inte stora kommunala bostadsbolag i samma 

utsträckning och det kan därmed vara svårt att göra jämförelser mellan olika länders 

offentligägda bolag. 

 

Variabeln lönsamhet i form av räntabilitet på totalt kapital visade sig ha en positiv påverkan 

på graden av extern värdering. Det var i enlighet med vad som förutsatts i teoriavsnittet i 

studien. En högre lönsamhet bör, sett till tidigare studier, kunna innebära att bolagen i större 

utsträckning har högre kvalitet på sin redovisning och därmed också kan tendera att använda 

extern värdering i högre utsträckning. Tidigare studier har konstaterat att värderingarna av 

förvaltningsfastigheter kan ta upp mycket resurser och vara kostsamma, vilket bland annat 

beror på att värderingen måste göras årligen (Lorentzon, 2011). Det skulle kunna vara en 

anledning till att bolag med högre lönsamhet värderar externt i högre utsträckning, eftersom 

de eventuellt har mer resurser i form av kapital att lägga på sin värdering. Det kan vara så 

att resurssvaga bolag drar sig för att anlita en extern värderare baserat på den extra 

kostnaden det skulle innebära. Om bolagens intressenter värderar tillförlitlighet i 

redovisningen kan det innebära att de mer lönsamma bolagen kommer att överleva längre 

på konkurrensutsatta marknader. Företag som är mindre lönsamma är troligen i många fall 

de som saknar en bärande affärsidé, tillräcklig efterfrågan eller tar sämre affärsmässiga 

beslut. Det kan emellertid vara så att de mindre lönsamma bolagen är samhällsnyttigt 

viktiga. Exempelvis de tidigare nämnda kommunala bostadsbolagen som ska tillhandahålla 

hyresrätter till rimliga hyror för kommuninvånarna. De bolag som har mindre tillförlitlig 

redovisning kan till exempel riskera svårigheter att få lån från finansieringsinstitut eller 

högre räntor, vilket blir problematiskt ur ett samhällsperspektiv om verksamheten är 

allmännyttig. 

 

Skuldränta hade en negativ påverkan på graden av externvärdering. Även det var i linje med 

vad som förutsatts bli variabelns påverkan i studien. Att både skuldränta och lönsamhet 

visade sig ha en påverkan på graden av extern värdering är också i enlighet med 

teoriavsnittet, där det konstaterades att en sämre lönsamhet kan göra att bolagen har en 

högre skuldränta. Det kan därför vara så att dessa variabler i viss mån hänger ihop.  

 

I studien valdes extern värdering som mått på tillförlitlighet, baserat på att tidigare studier 

visat att extern värdering bidrar till en mer tillförlitlig värdering av förvaltningsfastigheter 

(Dietrich et al., 2000; Cotter & Richardson, 2002; Muller & Riedl, 2002; Muller et al., 

2015). Studiens resultat tyder på att bolag med högre lönsamhet sett till räntabilitet på totalt 

kapital har en högre grad av externvärdering. Det tyder i sin tur på att tillförlitligheten i 

värderingen till verkligt värde är högre i bolag med en högre lönsamhet. Det finns emellertid 

andra faktorer som kan påverka tillförlitligheten i värderingen såsom extern revision, vilket 
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gör att det inte går att anta att värderingen är mer tillförlitlig i dessa bolag. Dietrich et al. 

(2000) har i sin studie även påpekat att bolagets ledning kan ha inflytande över den externa 

värderingen, vilket innebär att extern värdering inte behöver öka tillförlitligheten i 

värderingen. 

 

Vidare tyder resultaten även på att bolag med en högre skuldränta tenderar att i mindre 

utsträckning använda sig av extern redovisning. Enligt de tidigare studier som redogjorts 

för tenderar företag med högre skuldkostnader att i högre grad använda sig av 

resultatmanipulering och ha en sämre kvalitet på sin redovisning (Ghouma, 2017; Persakis 

& Iatridis, 2015; Kim et al., 2018). Det är möjligt att tänka sig att dessa bolag har incitament 

att manipulera resultatet för att exempelvis visa ett bättre resultat och därmed kunna öka sitt 

kreditbetyg. Det skulle i sin tur kunna sänka bolagets skuldkostnader. Studiens resultat tyder 

på att bolag med hög skuldränta kan ha mindre tillförlitliga värderingar av sina 

förvaltningsfastigheter. 

 

Sammanfattningsvis är det svårt att peka på vad som kan påverka företagens val att använda 

sig av extern värdering eller inte. Lönsamhet och skuldkostnader är två faktorer som kan ha 

betydelse för frågan. Som Lorentzon (2011) konstaterade i sin studie anser sig 

fastighetsbolagen ofta själva vara mest lämpade att värdera sina fastigheter. Valet att inte 

använda extern värdering kan därmed grunda sig i företagsledningens uppfattning om sin 

egen värderingskompetens. Hur tillförlitlig redovisningen av förvaltningsfastigheter rent 

faktiskt är i ett enskilt bolag bör i praktiken endast gå att mäta vid en realisering av 

fastigheten i fråga.  

 

6.3 Skalan av externvärdering 

I studien användes en skala för att undersöka graden av extern värdering hos 

fastighetsbolagen. Skalan mellan 0–100 innebar att bolag som värderat en procentuell andel 

av sina förvaltningsfastigheter externt tilldelades ett värde på skalan motsvarande den 

andelen. Alternativet till skalan hade varit att enbart konstatera om de använt sig av extern 

värdering eller inte. Resultaten för den multipla linjära regressionen visade på låg 

variabelsignifikans och låg förklaringsgrad. Även feltermen, eller residualerna, visade på 

stark icke-normalitet. En anledning till dessa resultat skulle kunna vara att så många av 

företagen värderade sina fastighetsbestånd till antingen 0 eller 100 % med hjälp av extern 

värderingsman. Det var få företag som gav en kvantifierbar andel som låg mellan dessa två 

värden. Denna spridning bland graden av extern värdering ledde till att 

residualfördelningsdiagrammen uppvisade en upphöjning på var sida om regressionslinjen, 

istället för den klockform som förknippas med en normalfördelningskurva. Resultaten tyder 

på att modellen inte är den optimala för att förklara företagens tillförlitlighet. 

 

Den multipla logistiska regressionen med omkodad grad av extern värdering kunde ha varit 

lösningen på problemet med att få företag uppgav ett externt värderat fastighetsbestånd som 

låg mellan 0 och 100 %. Resultaten från den regressionen uppvisade dock även låg 

variabelsignifikans och en låg förklaringsgrad. Resultaten från de två regressionerna tyder 

på att skalan inte nödvändigtvis är ett bättre alternativ än att enbart dela in bolagen i de som 

använder extern värdering och de som inte gör det. Om man ser extern värdering som ett 

mått på tillförlitlighet får det dock anses vara stor skillnad mellan ett bolag som värderar 90 

% externt och ett bolag som värderar 10 % externt. Att enbart hänföra alla bolag som 

värderar externt till samma värde kan därför tänkas ge missvisande resultat istället. 

 

Resultatet från Ramsey RESET-testet för uteblivna variabler för den multipla linjära 

regressionen visade att modellen antagligen inte saknade förklarande variabler med 
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prediktivt innehåll. Uppsatsförfattarna finner detta underligt, med tanke på att enbart 

variablerna Räntabilitet på totalt kapital och Skuldränta visades statistiskt signifikanta på 

en femprocentig signifikansnivå, samt att den justerade förklaringsgraden endast uppgick 

till 5,14 %. Det vill säga att hela 94,86 % av den observerade variansen bland företagen går 

oförklarad i regressionsmodellen, trots att den, enligt Ramsey-testet, förmodas innehålla 

alla variabler som kan tänkas förklara graden av extern värdering. Möjligheten finns att 

detta resultat beror på det relativt låga antal observationer som studien har genomförts med. 

 

6.4 De otydliga företagen 

Företagen i studien som betecknades som otydliga var de företag som exempelvis angett att 

de externvärderar ett “representativt urval” av sitt fastighetsbestånd varje år. Det gick därför, 

av årsredovisningen, inte att utläsa hur stor andel av bolagets fastighetsbestånd som 

värderades externt. Av denna anledning kunde de inte ingå i den skala för grad av 

externvärdering som användes för de andra bolagen som uppgav hur mycket de 

externvärderade. Istället valdes att dessa bolag fick analyseras separat för att se om det fanns 

några mönster bland dessa bolag. Resultaten visade emellertid att det inte fanns något 

mönster baserat på de aktuella variablerna i studien. Att notera i sammanhanget är att 

studien endast har ett fåtal observationer av dessa otydliga företag. Det kan vara en 

anledning till att inga mönster kan hittas mellan företagen, och ett större antal observationer 

hade kunnat medföra andra resultat. Det kan också vara helt andra faktorer än de utvalda 

variablerna i studien som gör att bolagen inte är tydliga med sin externvärdering. 

 

Vidare kan det diskuteras vilka antaganden man kan göra utifrån bolagens val att redovisa 

otydligt. Utgångspunkten för studien är att extern värdering är ett kvalitetsmått på 

värderingen och redovisningen av förvaltningsfastigheterna. De tidigare studier som 

redovisats i teoriavsnittet visar även att intressenterna värderar en tillförlitlig redovisning. 

Det borde således ligga i bolagets intresse att visa om de har en hög grad av externvärdering. 

Det är därmed möjligt att tänka sig att bolagen som inte redovisar hur stor andel av beståndet 

som värderas extern snarast värderar en ganska liten andel av beståndet. Det går emellertid 

inte att säga. 
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7. Slutsats 

________________________________________________________________________ 
Kapitlet slutsats redogör för vilka slutsatser som kan dras från studien och diskuterar 

huruvida studiens syfte uppfyllts. Vidare diskuteras vilket kunskapsmässigt bidrag som 

studien ger och vilka fortsatta studier som kan utföras inom området. Även studiens 

begränsningar adresseras i avsnittet. 

________________________________________________________________________ 

7.1 Slutsatser 

Syftet med studien var främst att undersöka vilka faktorer som kan tänkas påverka 

tillförlitligheten i företagens redovisning, mätt som graden av extern värdering av 

förvaltningsfastigheter till verkligt värde. Vidare ämnade studien även testa ett nytt mått på 

tillförlitlighet. Detta har gjorts med hjälp av ett deduktivt angreppssätt, där två 

alternativhypoteser formulerades och testades. Efter att ha genomfört analyserna kunde det 

fastställas att ingen av de uppställda nollhypoteserna kunde förkastas till fördel för 

alternativhypoteserna.  

 

H01: Större företag använder sig av oberoende värderingsmän i samma utsträckning 

som mindre företag vid värdering av förvaltningsfastigheter till verkligt värde. 

 

Studien finner inget stöd för att säga att större företag använder sig av extern värdering i 

större eller mindre utsträckning än mindre företag. 

 

H02: Offentligt ägda företag använder sig av oberoende värderingsmän i samma 

utsträckning som andra företag vid värdering av förvaltningsfastigheter till verkligt 

värde. 

 

Studien finner inte heller stöd för att säga att offentligt ägda företag använder sig av extern 

värdering i större eller mindre utsträckning än privata företag. 

 

Således kan även studiens forskningsfråga besvaras. 

 

Kan företagens storlek och/eller offentligt ägande förklara i vilken utsträckning 

företagen väljer att använda extern värderare vid värderingen av 

förvaltningsfastigheter till verkligt värde? 

 

De resultat som denna studie har medfört indikerar att varken företagens storlek eller 

huruvida företaget är offentligt ägt kan förklara i vilken utsträckning som företagen värderar 

sitt fastighetsbestånd med hjälp av oberoende värderingsman. Med forskningsfrågan 

besvarad innebär det även att studien har uppfyllt sitt primära syfte, vilket var att undersöka 

tillförlitligheten i värdering av förvaltningsfastigheter till verkligt värde med fokus på 

storlek och offentligt ägande. Vidare visade resultaten inte någon större skillnad mellan 

måttet på extern värdering som en skala och som en tvåfaldig variabel. Detta gör även att 

studiens sekundära syfte har uppnåtts. 

 

Studien har däremot funnit stöd för att företagens skuldränta och lönsamhet påverkar graden 

av extern värdering. Högre lönsamhet, mätt som räntabilitet på totalt kapital, visades ha ett 

positivt samband till den externa värderingen, vilket skulle kunna tolkas som att de mer 

lönsamma företagen känner att de har råd att ta in en oberoende värderingsman, då extern 

värdering kan anses vara kostsamt för företagen. Högre skuldränta visades ha ett negativt 
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samband med graden av extern värdering, vilket kan tolkas som en varningssignal för 

earnings management. Detta, eftersom företagen kan ha incitament till att manipulera sina 

resultat för att de ska se bättre ut än vad de egentligen gör, och således sänka sin skuldränta. 

 

7.2 Kunskapsbidrag och samhälleliga implikationer 

Denna studie ämnade förklara vad det är som gör att företag väljer att värdera internt eller 

externt. Syftet var att finna stöd för att vissa faktorer påverkar tillförlitligheten i 

redovisningen på vissa sätt, samt att företagens val att värdera fastighetsbestånd inte bara 

sker slumpmässigt. De hypotesgrundande variabler som denna studie lade sitt fokus på 

visade sig inte vara statistiskt signifikanta, men lönsamhet och skuldränta visades ha en 

statistiskt signifikant påverkan på företagens värderingsmetod. Det kunskapsmässiga bidrag 

som denna studie har gett är att studien inte funnit stöd för att faktorerna storlek och 

offentligt ägande samt skuldsättningsgrad påverkar tillförlitligheten i redovisningen för 

fastighetsbolag. Studien har sålunda inte funnit stöd för att det finns en skillnad mellan stora 

och små, eller offentliga och privata företag, när det kommer till tillförlitligheten i 

redovisning.  

 

Vidare visade det sig under studiens gång att redovisningen av företagens 

förvaltningsfastigheter ibland är otydlig. Det tycks inte finnas någon samstämmighet bland 

företagen angående vilka upplysningar som bör lämnas eller hur de bör lämnas. För 

standardsättare kan detta innebära att regelverken borde ses över, och att högre krav läggs 

på tydlighet. Eftersom värdering av bland annat förvaltningsfastigheter till verkligt värde är 

ett krav även för de företag som redovisar till anskaffningsvärde, i och med att de måste 

lämna upplysning om det verkliga värdet i not, innebär det att standardsättarna tycker att 

verkligt värde är en värderingsmetod som kan tillföra något till redovisningen. Tydlighet 

och tillförlitlighet är även faktorer som får mycket utrymme i regelverken, och därför bör 

det vara viktigt för såväl standardsättare som för samhället som helhet att redovisningen är 

tydlig och tillförlitlig. Insikten om att det eventuellt inte finns någon skillnad i tillförlitlighet 

mellan stora och små, samt offentliga och privata företag är en insikt som skulle kunna 

hjälpa beslutsfattare då de fattar beslut med företagens redovisning som grund. Denna insikt 

lämnar även utrymme för vidare studier att undersöka andra faktorer som kan tänkas 

påverka fenomenet.  

 

Studien ämnade även skapa ett nytt mått på tillförlitlighet genom att omvandla extern 

värdering till en skala. Detta nya mått jämfördes med det tvåfaldiga måttet på tillförlighet, 

vars samband grundats i tidigare studier. Resultaten från studien visade dock att skalan inte 

är en förbättring. Om den hade varit bättre skulle måttet ha kunnat vara användbart för 

intressenter såsom investerare, som skulle veta att tillförlitligheten skiljer sig åt mellan 

företag som värderar endast en liten del av fastighetsbeståndet externt och företag som 

värderar en majoritet av fastighetsbeståndet externt. Faktumet att denna studie inte har 

lyckats finna någon skillnad mellan det tvåfaldiga “ja/nej”-måttet och en skala mellan 0–

100 är, i sig, även ett kunskapsbidrag.  

 

Tillförlitlighet är en viktig faktor inom redovisning. Allmänheten måste kunna lita på att 

företagen redovisar korrekt och att tillgångar är riktigt värderade. Om ett företag skulle ge 

en missvisande bild utåt, exempelvis genom resultatmanipulering, finns risken att personer 

kommer till skada. Både hela företag kan skadas av detta, om de exempelvis är leverantörer 

eller kunder till det missvisande företaget, men även individer kan skadas, genom att 

exempelvis förlora sina arbeten. Speciellt när det är en sådan stor del av tillgångarna som 

fastigheterna utgör. Intuitivt borde det finnas en anledning till varför företag väljer att 
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värdera med en viss metod. Att veta vilken eller vilka dessa anledningar är skulle sålunda 

vara användbart för utomstående samt minska eventuell informationsasymmetri. 

 

7.3 Studiens begränsningar 

De begränsningar som funnits för den här studien har bland annat varit begränsningen av 

att arbeta med en sådan liten population som studien har gjort. Detta har inte gått att undvika 

med tanke på den relevanta population som studien valt att lägga sitt fokus på, vilket har 

varit svenska, onoterade företag inom fastighetsbranschen. I och med att den lilla 

populationen skulle kunna vara en anledning till de färglösa resultaten vore det intressant 

att se om en liknande studie skulle kunna göras med en större population. Däremot är 

tidsaspekten en vidare begränsning, eftersom studien genomförts med variabler som har 

behövts hämtas för hand av uppsatsförfattarna genom att manuellt öppna årsredovisningen 

för varje företag i populationen och leta bland noterna efter företagens värderingsmetod. 

Om studien enbart hade genomförts med variabler som, på förhand, hade inhämtats från en 

databas såsom Retriever Business skulle datainsamlingen inte begränsas av tidsaspekten på 

samma sätt. Att genomföra studien med enbart färdigsammanställda variabler skulle 

däremot innebära att den extra förståelsen som enbart kan ges av handplockade variabler, 

såsom graden av extern värdering, går förlorad. 

 

Avsaknaden av tidigare forskning som legat närmare just denna studies fokus har varit en 

ytterligare begränsning. Det hade underlättat om det funnits en tidigare studie att luta sig 

mot eller hämta inspiration till vilka faktorer som faktiskt skulle kunna påverka 

tillförlitligheten från. Om studien hade undersökt faktorer som, redan i tidigare forskning, 

hade visats vara relevanta skulle det ha inneburit att denna studie kunde jämföra resultaten 

med den tidigare studien. Det hade även funnits vidare belägg att undersöka de faktorer som 

studien valt ut, annat än att enbart grunda dem i teori. Detta skulle ha kunnat leda till ökad 

signifikans bland variablerna och därmed även mer konkreta resultat. Avsaknaden av 

tidigare forskning stärker behovet till att undersöka denna studies problemområde, och trots 

att denna studie inte har kunnat förkasta de uppsatta nollhypoteserna har studien ändå 

bidragit med ökad kunskap till området. 

 

Det är på grund av dessa begränsningar som studiens fokus har hållits avsmalnat och som 

syftet och forskningsfrågan har formulerats på ett sådant sätt att studien ska vara 

genomförbar med tanke på studiens strama tidsbegränsning. Uppsatsförfattarna uppmanar 

därför till fortsatt forskning inom området för att vidare öka förståelsen om företagens 

redovisning och tillförlitligheten inom denna. 

 

7.4 Förslag till vidare studier 

Mot bakgrund av att det finns många oklarheter i fastighetsbolagens redovisningar avseende 

värdering till verkligt värde finns det flera uppslag till fortsatta studier på området. K3-

regelverket är dessutom inte särskilt gammalt och det kan antas att en utveckling på området 

kommer att ske de närmsta åren. 

 

Den aktuella studien studerade graden av extern värdering hos fastighetsbolagen, eftersom 

tidigare studier visat att användningen av en extern värderingsman ökar tillförlitligheten i 

värderingen. De tidigare studierna visade emellertid att även användningen av extern revisor 

ökar tillförlitligheten i värderingarna av förvaltningsfastigheter. Det kan därför vara av 

intresse att fördjupa sig i vilken utsträckning fastighetsbolagen använder sig av extern 
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revisor och om detta är något som ökar tillförlitligheten hos de onoterade fastighetsbolagen 

i Sverige. 

 

Denna studie har utförts med en kvantitativ metod som analyserade datamaterial som 

samlats in från bolagens årsredovisningar. Ett uppslag till vidareutveckling av studien är att 

istället utföra en kvalitativ studie med intervjuer av fastighetsbolag. Det skulle innebära en 

möjlighet till fördjupad inblick i hur företagen tänker kring sin redovisning av 

förvaltningsfastigheter. Många företag har i sina årsredovisningar endast hänvisat till att de 

externvärderar ett “representativt urval” av sina förvaltningsfastigheter varje år, utan att 

närmare specificera vad detta innebär. En kvalitativ studie skulle kunna utreda detta 

närmare. Andra frågor som hade passat för en sådan studie är exempelvis om bakgrunden 

till valet att värdera externt eller internt och varför bolagen ofta är otydliga med hur 

värderingen gått till. 

 

En liknande studie som denna skulle även kunna utföras genom att utföra en matchning 

mellan onoterade bolag och de noterade bolag som är mest lika dessa. Det skulle innebära 

att man skulle kunna jämföra noterade och onoterade bolags värderingsmetoder och se om 

det skiljer sig åt mellan dessa. Det kan vara särskilt intressant, eftersom noterade och 

onoterade bolag bör ha delvis olika intressenter. I och med att noterade bolag kan välja att 

enbart värdera till verkligt värde kan det också vara intressant att se om detta innebär att 

deras värderingar utförs på ett mer eller mindre tillförlitligt sätt än de onoterade bolagens 

värderingar, där värderingen till verkligt värde istället är en tilläggsupplysning. 

 

Det kan även tänkas att det kan vara intressant att undersöka frågan avseende andra 

branscher än fastighetsbranschen. En stor del av fastighetsbolagens tillgångar utgörs av 

förvaltningsfastigheter, och andra bolag med en mindre andel förvaltningsfastigheter kan 

tänkas ha andra incitament för huruvida deras redovisning ska kvalitetssäkras genom extern 

värdering eller inte. Även jämförelser mellan Sverige och andra länder kan vara intressant 

för forskningsområdet. 
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Appendix 

 

Variabel VIF 1/VIF 

Rt 1,95 0,513647 

Re 1,65 0,606023 

r 1,45 0,691235 

Offentlig 1,21 0,828860 

Tillg 1,17 0,852303 

Skuld 1,16 0,862936 

Medelvärde VIF 1,43  

Tabell 7: VIF-test för multikollinjäritet efter den multipla linjära regressionen. 
 

 

 χ2 P 

fitted values of ExternV 0,64 0,4254 

Tabell 8: Breusch-Pagan/Cook-Weisberg-test för heteroskedasticitet för den 
multipla linjära regressionen. 

 

 

 F P 

fitted values of ExternV 0,25 0,8590 

Tabell 9: Ramsey RESET-test för uteblivna variabler för den multipla linjära 
regressionen. 

 

 

Variabel VIF 1/VIF 

r 6,22 0,160881 

Rt 5,44 0,183963 

Offentlig 3,18 0,314091 

Re 1,91 0,523798 

Tillg 1,66 0,602427 

Skuld 1,29 0,773339 

Medelvärde VIF 3,28  

Tabell 11: VIF-test för multikollinjäritet för den multipla logistiska regressionen. 
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