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Förord 
 
Här vill vi ta tillfället i akt och tacka alla som har gjort det möjligt för oss att genomföra 
denna studie på det sätt som vi gjort. Vi vill tacka våra respondenter att de har tagit sig tid 
trots ett späckat tidschema. Ett stort tack till: 
 
Jonas Brade Kungsleden AB, Ulrika Danielsson Castellum AB och Christer Johansson 
Wihlborgs Fastigheter AB för att de ställt upp på våra intervjuer samt att de visat engagemang 
med utförliga svar. 
 
Vår handledare Håkan Andersson på Umeå Universitet för att han tagit sig tid att under 
processens gång hjälpa och guida oss fram längs krokiga vägar.  
 
Vi vill även rikta ett tack till de utomstående personer som hjälpt och granskat vårt arbete 
under studiens gång. 
 
Umeå den 23 maj 2008. 
 
Thomas Lundström & Rickard Nyberg 
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Sammanfattning 
 
Titel: Verkligt värde, på gott & ont 
 
Författare: Thomas Lundström & Rickard Nyberg 
 
Ämne: Kandidatuppsats  
 
Handledare: Håkan Andersson 
 
Datum: 2008-05-23 
 
Nyckelord: Förvaltningsfastighet, Verkligt värde, IAS 40, värdering, redovisning 
 
 
 
 
Bakgrund:  År 2005 infördes en ny rekommendation att förvaltningsfastighetsföretag ska 

redovisa sina fastigheter till verkligt värde istället för anskaffningsvärde med 
avdrag för avskrivningar som tidigare. Detta nya sätt att redovisa förändrade 
mycket i den finansiella rapporten men troligtvis även det ekonomiska 
arbetet.  

 
Syfte: Syftet med denna uppsats är att med hjälp av representanter från några stora 

förvaltningsfastighetsföretag studera hur företagen ser på att värdera till 
verkligt värde. 

  
Metod: Studien är utförd genom kvalitativa intervjuer med några stora svenska 

förvaltningsfastighetsföretag som värderar till verkligt värde. Information är 
även hämtad från deras årsredovisningar och hemsidor. 

 
Teori: Presentation av de olika lagar och regler som gäller för 

fastighetsförvaltningsföretagen samt hur man bör utföra värderingen. Även 
beskrivning på komplikationer med att värdera till verkligt värde och vad som 
kan tänkas ha förändrats. 

 
Empiri: De intervjuade förvaltningsfastighetsföretagen i en kortare beskrivning samt 

en presentation av de intervjuer som genomförts. 
 
Analys: Diskussion kring den empiri som framkommit. Koppling till teoridelen samt 

syftet med studien.  
 
Slutsats: Företagen är väldigt positiva till att värdera till verkligt värde även om det 

krävt kunskap både för de interna och externa intressenterna. Det har skapats 
en norm att noterade företag ska redovisa till verkligt värde. Denna norm 
borde även gälla andra delar i redovisningen, som värderingsmetod och hur 
värdeökning presenteras i resultaträkningen. Problematik kring redovisningen 
kvarstår dock gällande bland annat hur den uppskjutna skatten värderas och 
redovisas. Detta är nått som företagen hoppas på en förändring av.  
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Definitioner & begreppsförklaringar 
 
Förvaltningsfastighet Fastighet, mark eller byggnad, som innehas för att generera 

hyresinkomster eller värdestegring. Det kan även vara en 
kombination av dessa.1 

 
Verkligt värde Verkligt värde är det pris varmed en viss fastighet skulle kunna 

överlåtas mellan två av varandra oberoende parter. Priset får inte 
påverkas av omständigheter eller villkor som exempelvis en 
ovanligt fördelaktig finansiering eller liknande.2 

 
Redovisat värde Redovisat värde är det belopp tillgången är upptagen till i 

redovisningen.3 
 
IASB International accounting standards Board. Ett oberoende 

expertorgan som verkar för att harmonisera 
redovisningsprinciperna mellan länderna. Det är IASB som 
utfärdar de internationella redovisningsrekommendationerna.  

 
IAS International accounting standards. Standarder för redovisning som 

utfärdats av IASB 
 
IAS 40 En rekommendation om hur man går tillväga vid redovisning av 

förvaltningsfastigheter4 
 
IFRS International Financial Reporting Standards. Standarder för 

redovisning som utfärdats av IASB 
 
LargeCap-listan En av Stockholmsbörsens aktielistor. 
 
MidCap-listan En av Stockholmsbörsens aktielistor. 
 
RR  Redovisningsnämndens råd 
  

                                                           
1 Internationell redovisningsstandard i Sverige – IFRS/IAS 2007, s 586. 
2 Ibid., s 586. 
3 Ibid., s 586. 
4 Ibid., s 586. 
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1 INLEDNING 
 

I det första och inledande kapitlet kommer vi att behandla bakgrunden till vår 
problemformulering. Vi kommer även att nämna syftet med vår uppsats och vilka 
avgränsningar som vi kommer att göra.  
 

1.1 Problembakgrund 
År 2005 förändrades redovisningsstandarden för svenska börsnoterade företag med innehav 
av förvaltningsfastigheter. De nya redovisningsstandarderna innebar möjligheter för 
börsnoterade företag att värdera sina förvaltningsfastigheter antingen till, som förut 
anskaffningsvärde minus avskrivningar eller till det nya sättet, marknadsvärde/verkligt värde.5 
Svårigheter som uppstod för företagen var hur man kan fastställa ett verkligt värde utan att 
egentligen veta vad en eventuell köpare är villig att bjuda. Denna förändring i redovisningen 
innebar att tillgångarna i de flesta fastighetsföretag skulle komma att öka väsentligt jämfört 
med tidigare då man använde sig av anskaffningsvärdet i balansräkningen. 
Definitionen av vad som är verkligt värde benämns i IAS som ”det belopp till vilket en 
tillgång skulle kunna överlåtas mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och som 
har ett intresse av att transaktionen genomförs”.6 Problematiken i att få fram ett tillförlitligt 
verkligt värde på förvaltningsfastigheter bygger på att handeln med förvaltningsfastigheter 
inte är omfattande samt att det är svårt att fastställa ett värde baserat på individuella 
uppfattningar om vad en fastighet är värd. En värdering blir alltså väldigt olika beroende på 
vem eller vilken typ av värdering som genomförs. Dessutom är värderingen en omfattande 
och svår process. Företagen har också möjlighet att använda sig av intern eller extern 
värderare när man gör värderingen på sina fastigheter. Hur ofta man gör den och om den sker 
på hela beståndet eller om man kan tänkas värdera halva beståndet av extern värderare och 
sedan gör en egen värdering för att fastställa det totala värdet på fastigheterna är andra 
aspekter. Värdeförändringar som sker bokförs nu direkt mot resultaträkningen och kan därför 
bli av betydande slag. 
 
Införandet av verkligt värde har påverkat alla stora fastighetsföretag i sin redovisning speciellt 
med tanke på att man inte längre väljer att värdera till anskaffningsvärde och avskrivningar. 
Detta gör att man slipper problematiska avskrivningar då man inte skriver av på verkligt 
värde.7 Dock har det ju inneburit att man istället ska göra en värdering av sitt bestånd som ska 
vara tillförlitligt.8 Denna värdering kan tänkas bli väldigt kostsam speciellt om man tar in 
externa konsulter som ska utföra dessa. Kostnaden kan även tänkas bli stor vid intern 
värdering samt om man väljer att utföra värderingen ofta. Ändring av sina tidigare 
redovisningsrutiner och system kan också utgöra en ofördelaktig process innan detta sker 
genom rutinmässiga system. 
 
Företagets balansräkning och eget kapital förändrats vid omvärdering till verkligt värde, vilket 
påverkar bilden av företagets ekonomiska ställning. Detta resulterar i att den värdering som 
görs på förvaltningsfastigheterna påverkar bilden av företagets ekonomi, av den anledningen 
blir en för låg eller för hög värdering av förvaltningsfastigheterna direkt påverkande för 
företagets aktieägare.  
                                                           
5Nordlund Bo & Erik Persson, ”Vad händer vid osäkerhet i värdebedömningar och cykliska förlopp i 
ekonomin”, Balans, nr 4 2004, s 29-32. 
6
 Internationell redovisningsstandard i Sverige – IFRS/IAS 2007, s 586. 

7 Nordlund Bo, ”Komponentavskrivning på byggnader – företag som redovisar enligt IAS/IFRS”, Balans, nr 3 
2004, s 16-18. 
8 Internationell redovisningsstandard i Sverige – IFRS/IAS 2007, s 589. 
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Inga fastigheter är exakt likadana, läge är en stor viktig del vilket på senare år har blivit mer 
och mer avgörande för värdet. Sedan beror en hel del på byggnaden i sig, vilket år, storlek och 
skick den är i och detta är väldigt stora skillnader från fastighet till fastighet. Just det att alla 
fastigheter är så personliga gör att man inte kan generalisera och titta på andra liknande 
fastighetsköp utan att även ta med dessa aspekter. Därför krävs en noggrann värdering av 
varje specifik fastighet för att man ska kunna säga att man kommit fram till ett tillförlitligt 
värde.  
 

1.2 Problemformulering 
Detta införande år 2005 som många av de stora förvaltningsfastighetsföretagen genomgått har 
troligtvis inneburit stora förändringar i redovisningens rutiner och system. Dessa har 
förändrats genom att man exempelvis, som tidigare nämnts, inte längre skriver av sina 
fastigheter, men även stora andra redovisningsrutiner som att man ska redovisa sina 
fastigheter till verkligt värde. Huvudfrågan som vi kommer att studera är: 
 

- Hur ställer sig företagen till förändringen så här ett par år efter att man genomfört 
denna förändring? 

Samt några mindre frågeställningar för att kunna belysa problemet mer tydligt och från andra 
vinklar. 

- Hur har den kostnaden för att framställa redovisningen påverkats?  
- Har det inneburit en högre kostnad jämfört med att värdera till anskaffningsvärde samt 

avskrivning eller är det billigare att värdera till verkligt värde? 
- Hade man kunna göra det på ett bättre sätt och vad är det i så fall som skulle kunna 

göras bättre? 
- Vilka är fördelarna och nackdelarna jämfört med hur man redovisade innan 2005? 

 
Dessa frågor kan ses som intressanta då det i slutändan spelar en stor roll för hur företagens 
ekonomiska bild kommer att se ut. Det finns en hel del tidigare forskning som berör skillnader 
för företagen efter att de valt att värdera till verkligt värde men vi har försökt lägga 
tyngdpunkten på hur man ser på det nya sättet så här ett par år senare och om det anses vara 
ett bättre och mer ekonomiskt sätt. Det är först efter ett par år när det nya sättet att värdera har 
blivit en rutinmässig del av redovisningen som man kan se hur det har påverkat företagen och 
deras finansiella information. 
 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att med hjälp av representanter från några stora 
förvaltningsfastighetsföretag studera hur företagen ser på att värdera till verkligt värde. 
 

1.4 Metod 
Studien kommer att bygga på en kvalitativ undersökning av förvaltningsfastighetsföretag i 
Sverige som är noterade på Stockholmsbörsen. Dessa företag är direkt påverkade av det nya 
sättet att värdera och frågan är hur de, efter några års tillämpning ställer sig till denna 
förändring.  
Vi kommer att använda oss av en semistrukturerad intervju där vi ger utrymme för företagen 
att fritt berätta om de delar som till följd av IAS 40 påverkat verksamheten och som de anser 
vara viktiga. Dock kommer vi att ha vissa punkter som vi kommer att diskutera för att på så 
sätt få ett relativt jämförbart resultat mellan de olika företagen. 
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1.5 Avgränsningar 
Svenska börsnoterade företag rekommenderas att följa IAS 40 och värdera till verkligt värde 
enligt International Accounting Standards. Av den anledningen kommer våra avgränsningar 
att sträcka sig till stora svenska börsnoterade förvaltningsfastighetsföretag. Dessa företag har 
vi valt att ta från Large- och MidCap-listan på Stockholmsbörsen. Vi kommer även att 
avgränsa oss till företag som värderar sina fastigheter till verkligt värde då det är där vår 
studie har sin utgångspunkt.  
 

1.6 Disposition 
Kapitel 1 beskriver problembakgrunden och vilken frågeställning som kommer att behandlas 
samt vad som ligger till grund för detta. 
 
Kapitel 2 innefattar uppsatsens metod. Här förklaras tillvägagångssättet för undersökningen, 
vilken förförståelse som vi besitter, och vilken typ av urval som gjorts. Här presenteras även 
den sekundära teorin som har används. 
 
Kapitel 3 handlar om uppsatsens teorier. Här beskrivs de olika lagarna och 
rekommendationerna som rör ämnet. Teorier om vad införandet av verkligt värde haft för 
betydelse för företagen samt information om hur värderingen kan gå till kommer också att 
presenteras. 
 
Kapitel 4 redogör för tillvägagångssättet med utförandet av intervjuer samt källkritik av den 
primära data som samlats in.  
 
Kapitel 5 redogör för empirin. Här presenteras de olika företagen som har intervjuats samt 
själva intervjuerna som genomförts och vad som framkommit ur dessa. 
 
Kapitel 6 behandlar analysen. Här analyseras empirin och sammankopplas med teorin. 
 
Kapitel 7 består av slutsatsen. I detta kapitel sammanfattas svaren med utgångspunkt från 
problemformuleringen.  
 
Kapitel 8 redogör förslag till vidare forskning kring problemet. Vad finns kvar att få svar på, 
och vad har vår undersökning lämnat osagt inom området verkligt värde. 
 
Kapitel 9 består av bedömningskriterium för hur trovärdig studien är. 
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2 TEORETISK METOD 
 
Detta avsnitt behandlar den teoretiska metoden i vår studie. Den teoretiska metoden bygger 
bl.a. på vilken kunskapssyn vi har för att angripa vår problemställning, hur vi ska angripa 
problemet etc. Vi kommer senare att behandla den praktiska metoden, vilket förklarar själva 
utförandet.   
 

2.1 Teoretisk metod 
Metod definieras utifrån Knut Halvorsen som ”läran om de instrument som kan användas för 
att samla in informationer”.9 Metod är på vilket sätt som vi systematiskt går tillväga för att 
samla den information vi söker. Genom att använda olika metoder kan vi förbättra vår 
förmåga till upptäckterna och på så sätt se orsakerna bakom händelserna, åsikterna bakom 
handlingar och de kollektiva eller sociala strukturernas betydelse för individers och gruppers 
åsikter och handlingar.10  
 

2.2 Förförståelse 
En forskare har alltid en viss förförståelse om det formulerade vetenskapliga problemet, den 
kan vara medveten eller omedveten. Vi fördjupar oss inom redovisning på 
civilekonomprogrammet och besitter därav förkunskaper om det nämnda ämnet. Utan 
förförståelsen skulle inte forskaren utveckla frågan. En problemformulering uppkommer när 
vår förförståelse möter verkligheten som vi uppfattar den.11 Våra förkunskaper inom 
redovisning gör att vi har lättare att förstå de redovisningsproblem som uppkommer i vår 
problemformulering. Det är väldigt ovanligt att en forskare har kontroll på sina värderingar 
och förutfattade meningar under själva forskningen. Forskarens värderingar kan finnas 
överallt i forskningsprocessen, t.ex. i valet av forskningsområde eller utformningen av de 
frågeställningar som ska utforskas. Värderingar som en forskare har bygger på forskarens 
tidigare kunskaper, erfarenheter och attityder, därför påverkas forskarens val av det 
formulerade vetenskapliga problemet.12  
 
Vi anser dock inte att våra förkunskaper kommer att påverka vår uppsats så att den blir 
vinklad. Anledningen till detta är att våra kunskaper inom redovisning inte är så breda att det 
täcker vår undersökning utan vår förförståelse har enbart väckt intresset som skapat 
problemformuleringen.  
 

2.3 Perspektivval 
Vår undersökning bygger på hur förvaltningsfastighetsföretagen ser på den nya 
redovisningsrekommendationen från IASB och hur den påverkat företaget, samt vilka för- och 
nackdelar den medfört. Därför är det naturligt att se problemet utifrån 
fastighetsförvaltningsföretagens vinkel. Företagens syn på hur rekommendationen har 
påverkat dem är det som kommer att besvara problemformuleringen.  
 

                                                           
9
 Halvorsen Knut, Samhällsvetenskaplig metod, Studentlitteratur, Lund 1992, s 13. 

10
 Ibid., s 13. 

11
 Bjereld Ulf, Marie Demker & Jonas Hinnfors, Varför Vetenskap?, andra upplagan, Studentlitteratur, Lund 

2002, s 14. 
12

 Bryman Alan, Emma Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, första upplagan, Liber AB, Malmö 2005, 
s 42-43. 
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2.4 Kunskapssyn 
En kunskapsteoretisk frågeställning handlar om vad som är eller kan tolkas som acceptabel 
och trovärdig kunskap inom ett område. Bryman och Bell skriver i Företagsekonomiska 
forskningsmetoder 2005, att en viktig fråga handlar om huruvida man kan eller ska använda 
samma metoder, principer och verklighetsbild som man använder sig av i naturvetenskapen. 
Den kunskapssyn som anser att detta är viktigt att följa kallas för positivism.13  
 
Den andra ”stora” kunskapssynen är hermeneutik. Det är en syn som bygger på förståelse och 
tolkning av handlingar, vilket skiljer sig från den positivistiska synen. Av denna anledning 
väljer vi att använda ett hermeneutiskt synsätt för att vi med denna uppsats vill undersöka och 
förstå vad förändringen har bidragit med för de olika förvaltningsfastighetsföretagen. Den 
hermeneutiska synen tar avstånd från den naturvetenskapliga modellen och dess 
tillvägagångssätt och istället lägger vikt på hur individer uppfattar och tolkar den sociala 
verkligheten. Detta gör att den passar vår undersökning bra eftersom vi vill ta reda på olika 
företags syn och tankar kring redovisningsrekommendationen. Hermeneutik kallas också 
ibland för tolkningslära. En arbetsmetod för hermeneutiken är empati, eller inlevelse i andra 
människors mentala liv.14  
 
Av resultaten vill vi skapa en tolkning av förändringarna på grund av den nya lagen och vi 
strävar inte efter att skapa en ny teori om problemet. Vi strävar efter att få förståelse av de 
personliga åsikterna som de aktuella företagen har om förändringen i redovisningen. Därför 
passar hermeneutik för vår undersökning, eftersom vi vill se hur företagen har förändrats efter 
införandet av den nya redovisningslagen. 
 

2.5 Angreppssätt 
Det finns egentligen två angreppssätt, den ena är deduktiv och den andra är induktiv. Det 
deduktiva angreppssättet anses som den vanligaste uppfattningen om relationen mellan teori 
och praktik. Det deduktiva angreppssättet bygger på att forskaren deducerar en eller flera 
hypoteser som sedan testas mot den empiri man framställt. Den processen bygger på att från 
teorin utvecklas hypoteser. För att granska hypoteserna samlas data in som sedan leder till ett 
resultat. Utifrån resultatet kan hypoteserna bekräftas eller förkastas.15  
 
Det induktiva angreppssättet börjar istället i empirin och tar sig därigenom fram till 
teoriutvecklingen.16 För att enkelt förklara det induktiva angreppssättet kan man beskriva det 
som att man startar med observationer utan någon form av teori. Det deduktiva angreppssättet 
börjar alltid med teori för att sedan genomföra observationer. En stor skillnad mellan 
deduktivt och induktivt angreppssätt är att vid deduktivt angreppssätt formuleras problemet 
genom hypoteser medan man vid det induktiva tillvägagångssättet sällan har en 
problemformulering innan man börjar undersöka fenomenet.17  
 
Vid ett induktivt angreppssätt börjar man med att göra verkliga observationer och går sen 
vidare med att sammanfatta regelbundenheter till teorier. Arbetssättet har alltid förekommit 

                                                           
13 Bryman Alan, Emma Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, första upplagan, Liber AB, Malmö 2005, 
s 27. 
14 Allwod Carl Martin, Perspektiv på kvalitativ metod, Studentlitteratur, Lund 2004, s 59. 
15 Bryman Alan, Emma Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, första upplagan, Liber AB, Malmö 2005, 
s 23. 
16 Bjereld Ulf, Marie Demker & Jonas Hinnfors, Varför Vetenskap?, andra upplagan, Studentlitteratur, Lund 
2002, s 89. 
17 Halvorsen Knut, Samhällsvetenskaplig metod, Studentlitteratur, Lund 1992, s 15. 
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när det gäller att undersöka nya områden där teori saknas.18 Syftet är inte att kontrollera 
hållbarheten i sina teorier genom hypotesprövning utan istället försöker man få en 
helhetsförståelse kring fenomenet. Tillvägagångssättet är flexibelt vilket gör att man inte 
stöter på problem på grund av att man låst sig vid en på förhand bestämd 
datainsamlingsmetod.19  
 
Vi anser att den problemformuleringen vi har utvecklat passar bäst att undersöka genom det 
induktiva tillvägagångssättet. Trots att vi redan har bestämt en problemformulering tror vi att 
det induktiva angreppssättet kommer att kunna inbringa den information som vi behöver för 
att kunna tolka och förstå problematiken bättre. Idén med induktiva metoden är att inte ha en 
för tydlig ram på undersökningen utan kunna vara flexibel. De intervjuer vi kommer att 
genomföra handlar om hur företagen ser på förändringen av redovisningslagen och hur de har 
påverkat och förändrat dem och deras arbetssätt. Svaren kommer att skilja sig mellan 
företagen på grund av olika syn på förändringen. Att då arbeta med en strikt datainsamling ger 
inte utrymme för de personliga aspekterna vilket skulle leda till sämre förståelse av 
fenomenet.  
 

2.6 Forskningsstrategi 
Det finns två olika sorters forskningsstrategier, kvantitativa och kvalitativa. De tydligaste 
skillnaderna på forskningsstrategierna görs gällande teorin, kunskapssynen och de ontologiska 
ståndpunkterna.20  
 
Kvantitativ forskning kan anses som en strategi där kvantiteten är väsentlig medan den 
kvalitativa strategin mer lägger tyngdpunkten vid ord under insamlingen av data. Gällande 
relationen mellan teori och forskning i den kvalitativa metoden så läggs fokus mer på 
generering av teorier. Metoden kopplas oftast ihop med ett induktivt angreppssätt och ses som 
ett tolkande synsätt.21 Den kvalitativa metoden passar vår infallsvinkel eftersom vi är 
intresserade av de kvaliteter och egenskaper vår företeelse har. Dessa kvaliteter och 
egenskaper ger oss kunskap att lättare förstå företeelsen. Detta med anledning av att vi har 
som mål att med undersökningen tolka och förstå företagens syn på IAS 40 och dess fördelar 
och nackdelar. Kvalitativ metod är egentligen ett samlingsnamn på angreppssätt som inte är 
kvantitativa, t.ex. djupintervjuer, deltagande observationer och fältstudier.22 Eftersom vi 
kommer att angripa problemformuleringen med intervjuer så är det naturligt för oss att arbeta 
utifrån en kvalitativ metod.  
 
Dock så har all kvalitativ forskning inslag av kvantitativa metoden.23 Vår kvalitativa 
undersökning kommer även att innehålla inslag av kvantitativ metodik eftersom vi har en 
frågeram till de personer vi intervjuar, så att intervjuerna får likartade strukturer.  
 
Fördelar med kvalitativa metoder som vi ser det är bland annat att informationsmängden kan 
ge många upplysningar med få undersökningsenheter. Genom en kvalitativ undersökning får 
man en närhet och inlevelse under själva datainsamlingsprocessen samt att man får 

                                                           
18 Wallén Göran, Vetenskapsteori och forskningsmetodik, Studentlitteratur, Lund 1993, s 80-81. 
19 Halvorsen Knut, Samhällsvetenskaplig metod, Studentlitteratur, Lund 1992, s 78. 
Bryman Alan, Emma Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, första upplagan, Liber AB, Malmö 2005, s 
39. 
21 Ibid., s 40. 
22 Bjereld Ulf, Marie Demker & Jonas Hinnfors, Varför Vetenskap?, andra upplagan, Studentlitteratur, Lund 
2002,  s 114. 
23 Ibid., s 115. 
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fullständiga svar och förståelse inom området. Självklart finns det en del nackdelar med 
undersökningsmetoden, bl.a. så är det låg intrasubjektivitet på reliabiliteten, dessutom är det 
problematiskt med kontrollbarheten av undersökningen.24 Dock så anser vi att fördelarna med 
en kvalitativ studie väger tyngre än nackdelarna, samt att en kvalitativ studie passar 
problemformuleringen.      
 

2.7 Sekundära källor 
Det finns två typer av källor, sekundära källor och primära källor. Här nedan kommer vi att 
redovisa de sekundära källorna som vi har använt oss av i vår studie. De primära källorna 
redovisas i avsnittet praktiskt metod.  
 

2.7.1 Sekundär data 

Sekundär data är data som är insamlad och redovisad av andra forskare. Därav krävs det att 
materialet studeras kritiskt.25 Dessa sekundärdata kan delas in i olika datatyper. Vilka är 
processdata som uppkommer i samband med löpande aktiviteter, t.ex. tidningsartiklar, 
bokföringsdata är information som presenteras i t.ex. ett företags årsredovisningar, och 
slutligen forskningsdata som är data insamlade av andra forskare.26 Vi har använt oss av alla 
tre metoder, dock så ligger tyngden av vår sekundära datainsamling på forskningsdata. 
 
Forskning utifrån forskningsdata kan ske på två olika sätt. Den ena är att man övertar en 
annan forskares material och sedan gör egna bearbetningar, analyser och tolkningar. Det 
andra sättet är att man använder sig av befintliga forskningsrapporter i syfte att sammanfatta 
rådande forskning eller att integrera dem utifrån ett eget perspektiv eller angreppssätt. Det 
senare sättet ställer dock höga krav på att värdera relevans, pålitlighet och representativitet.27  
 
Det finns dock en del nackdelar med att använda sig av sekundär data, tillförlitlighet, relevans 
och kvalité är några av dem. Sedan så skall man tänka på att man inte alltid är bekant med 
materialet samt datamängdens komplexitet. Även brist på uppgifter om kvaliteten på 
datamängden och bristen på nyckelvariabler är en begränsning vid användning av sekundära 
källor.28  
 

2.7.2 Insamling av sekundär data 

När insamling av sekundär data sker skall man jobba utifrån sin problemfrågeställning och 
undersöka vad som redan finns tillgängligt i form av information som kan belysa problemet 
på olika sätt. När vi har samlat in data har vi jobbat med vår problemformulering som 
utgångspunkt och använt olika databaser för sökning av sekundära källor. Det som är viktigt 
vid användning av sekundära källor är att ställa sig frågan, är dessa data relevant? Hur reliabla 
är de? Kan man lita på att de är representativa?29 Dessa frågor har vi försökt att besvara innan 
vi beslutat oss för att använda källorna.  
 

                                                           
24 Halvorsen Knut, Samhällsvetenskaplig metod, Studentlitteratur, Lund 1992, s 82. 
25 Bryman Alan, Emma Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, första upplagan, Liber AB, Malmö 2005, 
s 230. 
26 Halvorsen Knut, Samhällsvetenskaplig metod, Studentlitteratur, Lund 1992, s 72. 
27 Ibid., s 72. 
28 Bryman Alan, Emma Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, första upplagan, Liber AB, Malmö 2005, 
s 235– 239. 
29 Halvorsen Knut, Samhällsvetenskaplig metod, Studentlitteratur, Lund 1992, s 73. 



Verkligt värde, på gott & ont den 23 maj 2008 

15 

 

En av våra första källor som vi studerade var årsredovisningarna för de företag som vi valt ut. 
Vi har även valt att titta på deras hemsidor för att på så sätt få så mycket information vi kan 
innan vi väljer att intervjua.  
 
När vi sedan skulle samla in källor för teorin och metoden så utgick vi från vår 
problemformulering och sedan använde vi Umeå universitets biblioteks databas ALBUM. 
Typiska sökord vi använde var, förvaltningsfastigheter, värdering till verkligvärde, IAS 40, 
fastighetsvärdering och fastighetsekonomi för att nämna ett par. Eftersom den nya lagen 
trädde i kraft 2005 så var det svårt att finna relevanta litteraturer och vetenskapliga artiklar. 
De vetenskapliga artiklar vi har funnit har behandlat redovisning inom fastighetsbranschen 
och inte enbart handlat om IAS 40s påverkan på förvaltningsfastighetsföretagen.  
 
Vi valde även att söka efter vetenskapliga artiklar kring ämnet men av den anledningen att 
införandet av IAS 40 är relativt nytt hittade vi inga relevanta artiklar. Vilket medförde att vi 
inte använt oss av någon vetenskaplig artikel som sekundär data.  
 
Vi har även valt att använda material utgivet av FAR, då vi anser att detta material är 
tillförlitligt och relevant. FAR publicerar böcker och artiklar för redovisning i Sverige och de 
är de stora normbildarna inom Svensk redovisning. FAR ger även ut tidningsmagasinet 
BALANS vilket vi har använt en del artiklar ifrån som har relevans till problemställningen. 
 
När vi har samlat in metodlitteratur har vi samlat in en kvantitet av böcker, för att få en högre 
trovärdighet av metoden. Även här har vi använt ALBUM och använt sökord som, 
Forskningsmetodik, Kvalitativa metoder, Vetenskap, Redovisnings teori etc.  
 

2.8 Källkritik 
Det finns egentligen ingen metod om hur källkritik skall fungera, eftersom även vetenskapligt 
skolade människor kan bedöma ett och samma problem på olika sätt. Därför räcker inte 
metodregler utan källkritiken bör kombineras med fantasi, kreativitet och gott omdöme.30 När 
källorna granskas kritiskt måste man tänka systematiskt, det finns dock fyra kriterier man kan 
använda sig av, äkthet, tidsamband, beroende och tendens31. 
 
När det gäller äkthet skall det bedömas om källan verkligen är äkta. Den viktigaste frågan här 
är att avgöra om källan verkligen är vad den utger sig att vara?32 Viktigt att bedöma är om det 
finns spår av falskhet i källan, vi anser dock att våra källor räknas som äkta. Vi har använt oss 
av mycket litteratur som är framtagna i undervisningssyfte, vilket tyder på att de blivit 
granskade och godkända av en utomstående part. Vi har även använt källor som är skrivna av 
statliga institut och andra trovärdiga organisationer.  
 
När det kommer till de redovisningsböcker vi använt så är de flesta artiklar och litteraturer 
utgivna av FAR. Vi anser att det FAR publicerat kan räknas som äkta, eftersom de är 
normbildarna inom redovisning i Sverige och deras material används av auktoriserade 
revisorer vilket tyder på trovärdighet och äkthet. De vetenskapliga artiklar vi har använt oss 
av är publicerade i tidsskrifter som har en hög trovärdighet där allt granskas innan det 
publiceras, vilket tyder på att risken för falskhet är minimal. I det stora hela så är risken för att 
någon av våra källor inte uppfyller äktenhetskraven väldigt liten.  
                                                           
30 Thurén Torsten, Källkritik , första upplagan, Almqvist & Wiksell, Falköping 2000 s. 198 
31 Thurén Torsten, Orientering i källkritik – är det verkligen sant?, andra upplagan, Almqvist & Wiksell 
Läromedel AB, Stockholm 1990, s 70. 
32 Ibid., s 70 
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När det gäller kriteriet tidsamband brukar man tala om att ju längre tid efter det att händelsen 
inträffade, desto mindre pålitliga blir uppgifterna.33 När vi har sökt information så har vi alltid 
försökt att få tag i så ny som möjligt, vi har bland annat valt de senaste upplagorna av de 
använda kursböckerna. Våra källor är dock oftast trovärdiga utifrån tidsperspektivet eftersom 
IAS 40 infördes så sent som 2005 vilket innebär att de flesta källor vi använt för studien blivit 
publicerade på 2000 – talet. Detsamma gäller för de vetenskapliga artiklarna som vi använt 
som källor. När det kommer till metodlitteraturen så har den dock varit en blandning av nya 
och äldre böcker. Vi anser dock att de äldre metodböckerna inte har tappat sin trovärdighet 
eftersom metodiken har förändrats så lite genom åren. Dessutom har vi jämfört nya och äldre 
metodböcker utan att upptäcka några större differenser.  
 
Ett annat viktigt kriterium för en källa är att den inte är påverkad utifrån. Det kan handla om 
två olika beroenden, den omedvetna och den medvetna. Den omedvetna kan t.ex. vara att man 
har diskuterat en händelse med någon annan som har en annan åsikt än en själv, och på så vis 
har det medfört att man omedvetet tagit in den personens åsikter i sin forskning. En medveten 
vinklad källa kan bero på påtryckningar av någon annan.34 
 
Vi kan tyvärr inte garantera att våra källor är oberoende, dock så anser vi att sannolikheten att 
våra källor inte skulle vara oberoende som ytterst liten. Detta grundar vi på att många av våra 
sekundära källor bygger på samma primära källor. Sedan, som vi tidigare nämnde, kommer de 
flesta av våra källor från trovärdiga förlag och tidsskrifter.  
 
Det sista kriterium man ska tänka på är tendens. En god källa skall vara helt opartisk, men 
detta är nog inte så vanligt. De flesta studier innerhåller troligtvis någon form av tendens, 
denna kan dock vara omedveten. Man har helt enkelt format intrycken som man fått till att 
bättre passa in på sina egna värderingar.35 De källor vi har uppfyller dock tendenskriteriet 
eftersom källorna som vi i huvudsak använt inte är skrivna för att gynna någon part. Många av 
våra källor är kopplade till den svenska redovisningslagen och därför är de opartiska.  
  

                                                           
33 Thurén Torsten, Orientering i källkritik – är det verkligen sant?, andra upplagan, Almqvist & Wiksell 
Läromedel AB, Stockholm 1990, s 71. 
34 Ibid., s 71. 
35 Ibid., 71-72. 
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3 REDOVISNINGSTEORI 
 
Här kommer vi att redogöra för de olika teorier och undersökningar som är relevant för 
frågeställningen. Vi kommer att förklara de olika lagar och rekommendationer som ligger till 
grund för företagens sätt att redovisa på samt hur man går tillväga för att värdera 
fastigheter. 
 
Grunden med redovisning har ända från början varit en tjänst för intressenter som har nytta av 
att få en bild av hur det går i företaget. En del av dessa intressenter är investerare, långivare, 
ägarna, staten och anställda.36 Redovisning bygger på att ge en rättvisande bild av företagets 
finansiella ställning. För att uppfylla det finns en hel del olika kvalitativa egenskaper som man 
tillämpar vid redovisning. Några av dessa principer är relevans, tillförlitlighet, korrekt bild 
och jämförbarhet. Dessa egenskaper kommer nu att behandlas mer utförligt.37 
 

3.1 Redovisningens kvalitativa egenskaper 
 

3.1.1 Relevans 

Relevans i redovisningen innebär att den information som presenteras är av värde för den som 
läser och analyserar redovisningen. Den informationen som ges ska ge grunder för att kunna 
fatta olika typer av beslut och uppfylla vissa mål.38  
När informationen behandlas minskar osäkerheten och redovisningen blir mer relevant. Med 
hjälp av den kan de framtida kassaflödena och storleken på intäkter och kostnader 
prognostiseras för att på så sätt kunna bedöma om det är lönt att satsa pengar i företaget, låna 
ut till företaget eller av annan anledning besluta angående företaget. Risk och avkastning är 
också en viktig del som med hjälp av redovisningen kan prognostiseras.39  
Redovisningen utgör även en väldigt bra grund för framtida beslut i verksamheten. 
Informationen som ges i redovisningen bygger ju på redan tagna beslut och handlar på så sätt 
om vad som redan hänt medan man med hjälp av dessa tidigare beslut bättre ska kunna 
besluta om saker i framtiden då kunskap om tidigare händelser finns. Detta är ett bra sätt att 
minska osäkerheten och med det risken att inte fatta det bästa beslutet för företaget. Det ger en 
möjlighet till att följa upp och kontrollera verksamheten på ett bättre sätt och kunna se vad 
som skulle kunna genomföras bättre samt vad som skall undvikas.40 
Till sist är tidpunkten för när informationen presenteras av stor betydelse samt att 
redovisningen är väsentlig och tidsenlig för att kunna bli grund för framtida beslutsfattande. 
Stora koncerner har pressats mer och mer för att så snabbt som möjligt kunna få fram och 
korta ner rapporteringstiderna. Detta för att information ska vara så väsentlig som möjligt och 
så nära dagens händelser som möjligt. För att uppnå detta har redovisningssystemet och dess 
rutiner förbättrats. Detta har även inneburit att fel och missbedömningar har minskat men 
nackdelen är att periodiseringar och liknande blivit sämre. Detta har medfört att till viss del så 
har informationens snabbhet kostat lite av den kvalitativa egenskapen.41 
 

                                                           
36 Bengtsson Bengt, Verkligt värde i balansräkningen – Förvaltningsfastigheter, BAS Förlag, Göteborg 2006, s 
37. 
37 Internationell redovisningsstandard i Sverige – IFRS/IAS 2007, FAR Förlag, Stockholm 2007, s 12. 
38

 Ibid., s 12. 
39

 Ibid., s 13. 
40 Falkman Pär, Teori för redovisninģ Studentlitteratur, Lund 2000, s 64. 
41 Ibid., s 64. 
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3.1.2 Tillförlitlighet 

Vid redovisning är det väldigt viktigt att den information som redovisas är tillförlitlig. 
Vinklingar eller subjektiva bedömningar gör att den inte speglar verkligheten och blir på så 
sätt inte tillförlitlig för intressenterna.42 Väsentliga fel kan också vara en orsak till att 
informationen inte blir tillförlitlig. För att anses som väsentligt fel ska det vara av så stor 
betydelse att den påverkar beslutsfattaren i sitt val.43 Svårigheten med redovisningen är att ju 
mer komplex verkligheten är, desto svårare blir det att kunna uppnå en tillförlitlighet i 
informationen. Flera nya viktiga delar som inte fullt ut redovisas men som ändå spelar en 
viktig roll vid beslutsfattande är miljöredovisning och redovisning av humankapital. Detta 
visar på svårigheten att presentera en fullt tillförlitlig redovisning. Att finna bra och trovärdiga 
mätmetoder för verkligheten är en svår uppgift när något annat än siffror skall redovisas.44 
Detta tar oss in på egenskapen validitet som handlar om att redovisningen ska visa vad den är 
avsedd att visa.45 Informationen kan vara av relevant värde men osäkerheten i informationen 
är så stor att den ger en sämre grund och kan på så sätt bli vilseledande vid medtagande i 
årsredovisningen eller kvartalsrapporterna.46 
 

3.1.3 Korrekt bild 

Viktigt vid redovisningen är att den på ett korrekt sätt återspeglar verkligheten. Den 
information som i redovisningen finns presenterad ska kunna förklaras från vad som hänt 
under perioden. De händelser som har format redovisningen ska vara överensstämmande med 
vad som hänt i verkligheten.47 Exempelvis så ska en balansräkning visa ett företags 
ekonomiska ställning på en viss dag, men för att kunna presentera den korrekta bilden så 
krävs det att händelserna som under året format balansräkningen tas med.48 Dock finns det 
alltid en viss risk med att redovisningen inte avspeglar företagets händelser helt rätt, denna 
risk beror inte på att den kan vara vinklad eller subjektivt bedömd utan på att alla 
transaktioner inte alltid är så lätta att identifiera. Det är viktigt att det går att mäta en viss 
prestation och att rätt mätteknik används. Utan ett korrekt mätinstrument kan inte mätningen 
bli helt rättvisande. Vissa gånger är mätningen av en prestation så svår att den inte bör vara 
med i redovisningen då den inte kan sägas ge en korrekt bild av verkligheten.49 
 

3.1.4 Jämförbarhet 

Vid jämförbarhet i företags redovisning kan man välja att dela upp den i två olika delar. Den 
första är jämförelse över tiden och den andra är jämförelse mellan olika företag.  
Den första handlar om användning av samma redovisningsätt och teknik över tiden för att på 
så sätt visa att förändringen som skett inte beror på byte av teknik eller redovisningssätt utan 
att det faktiskt hänt eller håller på att hända. Intressenter till företaget måste kunna se 
förändringar i den finansiella rapporten och jämföra mot tidigare års rapporter utan att 
förändringar beror på något som har med redovisningsmetoden att göra.50 Dock innebär detta 
inte att företagen kan avstå att redovisa efter nya lagar och rekommendationer, utan dessa 

                                                           
42 Internationell redovisningsstandard i Sverige – IFRS/IAS 2007, FAR Förlag, Stockholm 2007, s 13. 
43 Smith Dag, Redovisningens Språk ̧andra upplagan, Studentlitteratur, Lund 2000, s 28. 
44 Falkman Pär, Teori för redovisninģ Studentlitteratur, Lund 2000, s 65. 
45 Smith Dag, Redovisningens Språk ̧andra upplagan, Studentlitteratur, Lund 2000, s 27. 
46 Sundgren Stefan, Henrik Nilsson & Stellan Nilsson, Internationell Redovisning – Teori och Praxis, upplaga 
1:1, Studentlitteratur, Pozkal, Polen 2007, s 52. 
47 Internationell redovisningsstandard i Sverige – IFRS/IAS 2007, FAR Förlag, Stockholm 2007, s 13. 
48 Smith Dag, Redovisningens Språk ̧andra upplagan, Studentlitteratur, Lund 2000, s 27. 
49 Internationell redovisningsstandard i Sverige – IFRS/IAS 2007, FAR Förlag, Stockholm 2007, s 13. 
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förändringar ska följas, men det ska upplysas om dess påverkan samt omräkning av tidigare 
års jämförelsedata.51 
 
Den andra typen av jämförelse är den mellan olika företag. Den bygger på att företag skall 
använda samma metod och mätinstrument för att ta fram sin ekonomiska information. Detta 
för att exempelvis en investerare skall kunna göra bedömningar och ta beslut för att välja 
vilket företag han vill köpa aktier i. Det handlar om att samma typ av händelse i olika företag 
ska redovisas på samma sätt. Tillgångar och skulder av samma typ ska således redovisas och 
värderas på likvärdigt sätt. Detta är väldigt svårt i praktiken men för att presentera en mindre 
strikt definition så innebär det att intressenten skall veta att redovisningen bygger på samma 
regler men att viss intern tolkning kan uppkomma.52 
 
Redovisningens syfte är, som tidigare nämnts, att ge intressenter och beslutfattare ett underlag 
för att kunna genomföra bästa möjliga beslut. Av den anledningen har vi som grund tagit med 
de teorier som presenterar vad redovisningens viktiga delar består av. En förändring i 
redovisningen påverkar den finansiella rapporten och hur intressenter ser på denna. 
 
För att dessa kvalitativa egenskaper ska uppnås krävs en hel del arbete att ta fram den 
information som tillförlitligt visar företagets finansiella ställning. Detta ger en avvägning 
mellan nytta och kostnad vid insamling av information.53 
 

3.2 Nytta och kostnad 
När det handlar om att redovisningsinformationen som man framställer i finansiella 
rapporterna så ska kostnaden att framställa denna information inte vara högre än den nytta 
som den faktiskt tillför.54 För att presentera detta i ekonomiska termer så kan man tänka sig att 
det är en intäkts- och en kostnadssida där intäktssidan har värdet av det bättre beslut som 
fattas på grund av informationen och på kostnadssidan helt enkelt den kostnad det är att ta 
fram och presentera denna information.55 Detta kan vara svårt att i praktiken kunna värdera 
eftersom nyttan av den information som redovisas kan tillfalla andra intressenter än vilka de 
var avsedda för. Kostnaden för olika typ av information kan även vara svår att lägga på en 
viss typ av intressent eftersom flera kan dra nytta av den. Här gäller det att göra en avvägning 
så att nyttan med presentationen inte blir mindre än den faktiska kostnad som uppkommer av 
att ta fram denna information.56 
 
Kostnad för att ta fram information till den finansiella rapporten blir annorlunda när den 
information som ska tas fram förändras.  
 
Vid valet att redovisa sina förvaltningsfastigheter finns det olika metoder beroende på vilken 
klassificering fastigheterna har. Här kommer en presentation om tillvägagångssättet för några 
av de olika metoderna både före och efter 2005.  
  

                                                           
51 Smith Dag, Redovisningens Språk ̧andra upplagan, Studentlitteratur, Lund 2000, s 33. 
52 Ibid., s 32. 
53 Ibid., s 33. 
54 Internationell redovisningsstandard i Sverige – IFRS/IAS 2007, FAR Förlag, Stockholm 2007, s 15. 
55 Smith Dag, Redovisningens Språk ̧andra upplagan, Studentlitteratur, Lund 2000, s 33. 
56 Internationell redovisningsstandard i Sverige – IFRS/IAS 2007, FAR Förlag, Stockholm 2007, s 15. 
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3.3 Redovisning av förvaltningsfastigheter 
 
Innan 2005 redovisade alla svenska företag sina fastigheter enligt redovisningsrådets 
rekommendationer. Fastigheter redovisas på olika sätt beroende på hur de är klassificerade. 
Innehas fastigheter för att säljas och köpas i den löpande verksamheten tillämpar man RR 2 
som innebär att fastigheterna redovisas som varulager.57 
 
Klassificeras fastigheterna som rörelsefastighet eller om fastigheten är under uppförande 
tillämpar man RR 12 vilket innebär att fastigheterna tas upp som materiella 
anläggningstillgångar.58 
 
Fastigheter som ett företag innehar för att generera hyresintäkter samt värdestegring kallas för 
förvaltningsfastigheter. Dessa fastigheter ska för svenska onoterade bolag tas upp enligt 
RR24. Detta innebär att vid köptillfället av fastigheten tas den upp till anskaffningsvärdet i 
balansräkningen. Efterföljande år ska fastigheten tas upp till anskaffningsvärde med avdrag 
för ackumulerade avskrivningar.59 
 
År 2005 infördes som tidigare nämnts IAS 40, för svenska noterade 
förvaltningsfastighetsföretag. Detta innebar att företag med förvaltningsfastigheter antingen 
skulle redovisa dessa till verkligt värde eller som materiella anläggningstillgångar. Det senare 
innebär att fastigheter värderas till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade 
avskrivningar.60 
 
Här nedan beskrivs först RR 24 som var den metod som användes för företag med innehav av 
förvaltningsfastigheter innan 2005. Efter det kommer IAS 40 att presenteras vilken är den 
metod som idag används av samtliga svenska börsnoterade förvaltningsfastighetsföretag. 

3.3.1 RR 24 Förvaltningsfastigheter 

Denna rekommendation bygger på att företagen värderar sitt fastighetsbestånd till 
anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar. Till anskaffningsvärdet 
tillkommer även utgifter som är förknippade med köpet såsom lagfart och 
transaktionskostnader. 
 
Tillkommande utgifter som anses höja den ekonomiska nyttan av fastigheten skall läggas till 
det redovisade värdet. Dock skall ej underhålls- och driftskostnader läggas till det redovisade 
värdet utan dessa kostnader skall kostnadsföras den period som de uppkommer. Avskrivning 
av förvaltningsfastigheten skall göras enligt RR 12 Materiella anläggningstillgångar, som 
menar att det avskrivningsbara beloppet skall skrivas av systematiskt under 
nyttjandeperioden. Denna avskrivning skall ske även om det redovisade värdet på tillgången 
understiger det verkliga värdet.  
 
Vissa delar i en fastighet eller tillgång kan behöva bytas ut oftare än själva fastigheten och ska 
på så sätt skrivas av på en kortare tidsperiod. Denna period bestäms utifrån den delens 
nyttjandeperiod. Dessa typer av avskrivningar kallas för komponentavskrivningar. En 
förvaltningsfastighet kan bestå av flera olika komponenter förutom avskrivningen på 
fastigheten som helhet. Exempel på en komponent i en fastighet som kräver egen avskrivning 
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 FARs Samlingsvolym 2005 Del 1, FAR Förlag, Stockholm 2005, s 1121. 
58 Ibid., s 1121. 
59 Ibid., s 1112, 1115. 
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är en hiss. När det gäller avskrivningen gör man dock skillnad på byggnad och mark, mark 
skrivs inte av då den inte har en viss bestämd nyttjandeperiod.61 
 
RR 24 är, som tidigare nämnts, den rekommendation som börsnoterade företag använde sig av 
innan införandet av värdering till verkligt värde. För att kunna belysa de fördelar och 
nackdelar som den nya rekommendationen bidragit med är det bra att känna till hur det 
fungerade innan.  
 

3.3.2 IAS 40 Förvaltningsfastigheter 

Förvaltningsfastigheter är enligt IAS 40 en fastighet som innehas för att generera 
hyresinkomster eller för att skapa värdestegring. Det kan även vara en kombinerad anledning 
av de två. IAS 40 är en rekommendation som innebär att företag som innehar 
förvaltningsfastigheter skall värdera dessa till verkligt värde. Det första året som fastigheten 
anskaffas skall fastigheten värderas till anskaffningsvärdet med tillägg för 
transaktionskostnader. Efter det rekommenderas att fastigheten värderas till verkligt värde om 
detta går att fastställa på ett tillförlitligt sätt. Dock finns det krav på att alla 
förvaltningsfastighetsföretag skall värdera sitt bestånd till verkligt värde. Vare sig det gäller 
värderingssyfte som verkligt värde- metoden eller i upplysningssyfte. 
Utgifter som uppstår senare för drift och underhåll av fastigheten skall inte läggas till det 
redovisade värdet utan ska redovisas det år som dessa uppkommer. Vid tillbyggnader eller 
liknande som höjer värdet på fastigheten läggs dessa till det redovisade värdet. 
Värderingen av fastigheterna uppmuntras till att göras av extern värderingsman men det finns 
ingen lag som säger att så måste ske.62 
 
IAS 40 är den nya rekommendationen som de stora börsnoterade 
förvaltningsfastighetsföretagen måste använda sig av idag. Att förstå förändringarna från 
RR 24 utgör en viktig del av undersökningen vilket gör teorin väsentlig. 
 
Förändringen i redovisningen och dess delar gör att arbetet med den blir annorlunda vilket 
kan inverka på kunnighet vare sig det gäller de intressenter företaget har eller den personal 
som framställer de finansiella rapporterna.  
 

3.4 Utbildningsbehov för företag och intressenter 
Införandet av IFRS har påverkat förvaltningsfastighetsföretagen både i och utanför själva 
balansräkningen och resultaträkningen.63 Den grundläggande kommunikationen mellan 
företaget och de personer som analyserar företaget har förändrats helt. Nya nyckeltal, 
värderingar, soliditet, avkastningskrav och sätt att ta med värdeförändringar i 
resultaträkningen är några av det delar i redovisningen som troligtvis kommer att bli 
annorlunda. Detta har medfört att spelreglerna för att kunna redovisa och analysera 
informationen har ändrats. För att kommande redovisning ska bli lyckad och tillförlitlig så 
krävs inte bara att följa de punkter som IFRS innebär utan även utbildning både inom 
företaget och av dess intressenter. Organisationen, ledningen och styrelsen behöver mer 
kunskap om det nya sättet men även ägarna, analytiker och investerare behöver det för att 
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kunna bedöma det redovisade resultatet på ett tillförlitligt sätt och på detta kunna dra 
slutsatser.64 
 
Utbildningsbehov för att kunna genomföra övergången har i tidigare undersökning 
presenterats som ett problem. Detta gäller inte bara de personer som direkt sitter med 
redovisningen utan även intressenter, beslutsfattare och alla som kan ha något intresse i den 
finansiella presentationen. Detta anser vi vara en viktig del att belysa då en förändring i 
redovisningen kan göra den tillförlitliga bilden av företaget svårtolkad vilket är till nackdel för 
alla berörda.  
 
Kunnig personal som presenterar och tar fram information tillsammans med kunniga 
intressenter som kan analysera informationen ger förmodligen en mer tillförlitlig bild.  
 

3.5 Hög ambition vid redovisningen 
Innan 2005 då de stora företagen gick över till att följa IAS 40 när det gäller redovisningen så 
var ambitionsnivån väldigt hög på de finansiella rapporterna. Antalet fel eller avvikelser på 
redovisningsrådets rekommendationer var få vilket gjorde att företagen visade en tillförlitlig 
bild av den ekonomiska ställningen. Efter 2005 när företagen började använda sig av IAS 
rekommendationer i sin redovisning så fanns fortfarande ambitionen i redovisningen kvar 
men helt lyckad redovisning lyckades många inte att ta fram. Problematik med bland annat 
rörelsens kostnader och värdeförändringar i fastigheter var möjliga att utveckla mer för 
företagen.65 En av de kvalitativa egenskaperna med redovisning är som tidigare sagts att 
kunna jämföra både mellan företag, och företaget genom åren.66 IFRS ger företagen lite större 
utrymme att själv styra hur redovisningen ska gå till än vad årsredovisningslagen ger. Detta 
gör att jämförbarheten mellan företagen minskar vilket inte var grundtanken med införandet 
av IFRS. En tidigare studie som Brade och Olsson (2006) gjort visar på att företagen har valt 
lite olika sätt vid framställan av sina finansiella rapporter, vilket tyvärr bidrar till att minska 
jämförbarheten mellan företagen och det är något som företagen behöver utveckla mer.67 Det 
är både viktigt att IFRS tillämpas på ett korrekt sätt samt att de olika fastighetsföretagens 
resultaträkningar går att jämföra på ett tillförlitligt sätt.68 
 

Fel och annat missvisande i redovisningen var eliminerat till väldigt låg nivå innan, vilket 
gjorde redovisningen väldigt rättvisande. Innan rutin och kunskap har infunnit sig i företaget 
angående förändringarna av redovisningssättet, så är risken för fel och missräkningar större. 
Detta kan leda till sänkt tillförlitlighet i redovisningen. Av den anledningen tror vi att en 
förändring kväver lite tid innan alla intressenter hunnit anpassa sig och kan analysera 
informationen på bästa möjliga sätt. För att vidare presentera förändringens innebörd tar vi del 
av tidigare studier berörande de konsekvenser som verkligt värde kan och har medfört. 

                                                           
64 Brade Jonas, Per – Erik Waller & Ulf Westerberg, ”Nya förutsättningar för fastighetsbolag”, Agenda, nr 2 
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Balans, nr 6-7 2006, s 35-37. 
68 Ibid., s 35-37. 



Verkligt värde, på gott & ont den 23 maj 2008 

23 

 

3.6 Konsekvenser kring Verkligt Värde 
Som tidigare nämnts så måste alla börsnoterade företag inom EU upprätta sin 
koncernredovisning enligt IAS/IFRS standarderna sedan införandet 2005. Detta innebär att 
redovisningen för många företag förändras, framför allt för förvaltningsfastighetsföretag. Den 
största skillnaden för förvaltningsfastighetsföretag är att de nu ska redovisa i enlighet med fair 
value model i IAS 40 – Investment property. Fair value model innebär att värdering av 
verkligt värde sker löpande och värdeförändringen redovisas i resultaträkningen. De företag 
som väljer att inte använda sig av Fair value model får istället använda sig av 
komponentavskrivning vilket innebär en betydligt större arbetsinsats.69 
 
De företag som väljer att använda sig av komponentavskrivning skall för varje byggnad dela 
upp det redovisade värdet i huvudbeståndsdelar, så kallade komponenter. De skall även 
redovisa avskrivning utifrån avskrivningsbart belopp och livslängd uträknat för varje 
komponent. Kvarvarande redovisat värde i byggnadskomponenter bokas bort vid 
komponentbyten. Av den anledningen är det lättare för företag att välja att redovisa i enlighet 
med fair value model eftersom komponentavskrivning kräver en tyngre arbetsbörda.70 
 
Att företagen undviker kraven på komponentavskrivningen om de väljer fair value model 
betyder dock inte att den löpande värderingen till verkligtvärde/marknadsvärde är problemfri. 
Ett av problemen med värdering till verkigt värde är att det finns en osäkerhet vid 
värdeberäkningen. Osäkerheten har bevisats i flera sammanhang, bland annat genom att 
jämföra värderingar med faktiska försäljningar. Eftersom verkligt värde/marknadsvärde skall 
vara priset vid en hypotetisk försäljning kan dessa värden kontrolleras för att se om de 
stämmer överens.71 Studier som har genomförts i Sverige och utomlands visar på att en 
varians/osäkerhet är på en storleksordning +/- 10 procent.72 
 
Ett annat problem med att värdera till verkligt värde/marknadsvärde är att det påverkas av det 
ekonomiska läget. Inflation och ekonomisk tillväxt påverkar fastighetsvärdet vilket kan ses 
klart och tydligt de senaste 20 åren. Blickar man tillbaka till 80-talet så var 
fastighetsmarknaden väldigt osäker. I början av 80-talet så avstannade utvecklingen för 
Svensk ekonomi, det skapade så klart problem inom fastighetsmarknaden. Efter två stora 
devalveringar ändrades förutsättningarna för Svensk ekonomi. Utvecklingen på 
fastighetsmarknaden under resten av 80-talet var speciell och det var hög inflationstakt, låg 
realränta och ett skattesystem med höga marginalskatter. Utvecklingen ledde till en 
optimistisk framtidstro på fastighetsmarknaden, och nya aktörer anslöt till 
fastighetsmarknaden.73 
 
Sedan kom nästa krasch på fastighetsmarknaden i början av 1990 – talet. Räntorna steg vilket 
orsakade kreditproblem för många förvaltningsfastighetsföretag. Dessa problem innebar att 
möjligheterna att köpa fastigheter och belåna sina köp minskade, och minskar efterfrågan 
minskar priset, så marknadsvärdet sjönk generellt sett mellan 10-25 % på fastigheter. När 
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krisen sedan vände och ekonomin i Sverige började återhämta sig så steg fastighetsvärdet 
extremt. Ur den historiska vinkeln syns det klart och tydligt hur verkligt värde är påverkat av 
den ekonomiska tillväxten, vilket gör osäkerheten högre vid värdering.74 
 
Det är viktigt att beakta osäkerheten vid värdering, eftersom värdeförändringen påverkar 
resultaträkningen. Det svåra vid värdering är att samla in tillförlitligt data angående den 
ekonomiska utvecklingen och inflationstakten, speciellt vid användning av 
nuvärdesberäkningar. Därför skall det verkliga värdet tolkas kritiskt och granskas utifrån ett 
osäkerhetsintervall.75 
 
Denna teori tycker vi var speciellt viktig då den belyser de problem men även de fördelar som 
införandet kan och har medfört. Detta är något som företagen ändå måste ta i beaktning när 
man byter värderingsmetod och genomför förändringar. 
 
Byte av värderingsprincip som införandet av verkligt värde innebar, förändrade inte bara 
redovisningen utan det finns även ett antal metoder för att värdera dessa fastigheter. Här 
kommer vi att presentera de vanligaste metoderna vid värdering enligt Svensk fastighetsindex. 
 

3.7 Värderingsmetoder 
Det finns ett urval av metoder som värderingsföretag använder sig av för att kunna beräkna ett 
värde på en fastighet. I detta stycke skall vi försöka förklara några av dessa samt fokusera på 
hur tillförlitliga de olika värderingsmetoderna är. Vid användning av olika värderingsmetoder 
krävs det att värderaren gör en datainsamling. När det handlar om förvaltningsfastigheter är 
hyran kanske den viktigaste informationskällan.76 Används hyran som informationskälla så är 
det viktigt att samla in data för följande punkter:77 

- Totala hyresintäkter  
- Hyreskontraktens löptid och index 
- Prognos för framtida hyresutveckling 
- Nuvarande och framtida vakansgrad 
- Hyresgästernas betalningsförmåga 

Andra aspekter som drifts- och underhållskostnader påverkar även värderingen och därav är 
det viktigt att samla in data kring dessa. Information som skall samlas in är bl.a. om akuta 
underhållsåtgärder, eftersatt underhåll, hur stor drift- och underhållningskostnaden är, etc.78 
Värderaren skall även samla in information och data kring den aktuella belåningen. Frågor 
som skall besvaras kan till exempel vara, om det finns räntebidrag, eller om det finns några 
särskilt fördelaktiga lån. Det är även viktigt att kontrollera lånen om de är övertagbara vid 
eventuell försäljning. Värderaren skall också kontrollera detaljplaner för byggnaderna för att 
se vilka eventuella restriktioner i fastighetens användning, t.ex. om outnyttjad byggrätt 
finns.79 
 
Andra aspekter som påverkar värderarens beslut är efterfrågan. Fastigheter är som alla andra 
produkter dvs. efterfrågan påverkar priset. Diskussioner som förs kring efterfrågan av 
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fastigheter behandlar bland annat utbudet av fastigheter i tätbefolkade områden, läge samt 
hyran. Läget är den viktigaste prispåverkan. Lägesfaktorn varierar inom landet samt från ort 
till ort, statsdel och ibland inom samma kvarter.80 
 
När ett verkligt värde skall beräknas så finns det ett urval av metoder som värderaren kan 
använda sig av. Dock är de vanligaste metoderna, ortsprismetoden, en marknadsanpassad 
nuvärdesmetod och ibland kan även en produktionskostnadsmetod användas. Metoderna för 
beräkning av värdet för hyresfastigheter och industrifastigheter bygger främst på 
erfarenhetsåterföring från fastighetsmarknaden.81 
 

3.7.1 Ortprismetoden 

Ortprismetoden är en metod som bygger på jämförelser med tidigare sålda objekt inom ett 
speciellt område. Värderaren samlar in prisinformation och jämför liknande fastigheters pris 
inom orten. Problemet med denna värdering är att en hyresfastighet oftast inte är den andra 
lik. Detta problem löser man dock genom att räkna om priserna till jämförbara mått, de 
normeras. Omräkningen sker på olika sätt, men i slutändan får man fram olika nyckeltal som 
underlättar jämförelserna. Några av dessa jämförbara mått är bruttokapitaliseringsfaktorn, 
nettokapitaliseringsfaktorn, köpeskillingskoefficienten samt Kr/M2.82 
 
Ortprismetodens tillförlitlighet bygger på den insamlade marknadsdatans relevans. För att 
fastställa marknadsvärdet relateras de betalda priserna till någon värdepåverkande faktor, t.ex. 
fastighetens driftnetto, hyra, uthyrbara area, markareal eller byggrätt. Vanligaste metoden när 
det kommer till kommersiella fastigheter är att relatera de betalda priserna till driftnetton. 
Metoden kallas då nettokapitaliseringsmetod eller direktavkastningskalkyl, en sådan kalkyl 
som baseras på avkastning utgör grunden i en ortprismetod.83 
 
Vid användning av ortprismetoden krävs det att flera jämförelseförvärv dokumenteras i 
värderingsutlåtandet för att få ett tillförlitligt värde. Det räcker inte att enbart hänvisa till 
generellt erfarenhetsbaserade nyckeltal avseende prisnivåer och avkastningskrav. Det krävs 
även utförliga motiveringar av eventuella justeringar av värdet för fastigheten som värderas. 
Beräkningar som ligger till grund för värdejusteringar, t.ex. över – eller underhyror, 
räntebidrag etc., skall redovisas grundligt så att de kan följas.84  
 
Ortprismetoden är som tidigare nämnts anspelad på andra förfaranden, som 
jämförelsemetoder och prisanalyser. Det grundläggande orosmomentet när det gäller 
ortprismetoden ligger i att metoden utgår från de priser som betalts för andra fastigheter, då 
marknadspriset som beräknas avser en hypotetisk försäljning av fastigheten som skall 
värderas. I huvuddrag består värderarens uppgifter av (1) beskrivning av värderingsobjekt, (2) 
framtagande av jämförelseförvärv – ett så kallat ortprismaterial, (3) analys av materialet samt 
(4) slutlig värdebedömning. Kritik som finns är att varje område ger utrymme för individuella 
bedömningar och tolkningar av värderaren.85 
 
                                                           
80 Ibid., s 113 
81 Ibid., s 120 
82 Ibid., s 121 
83 Värderingshandledning – för SFI/IPD Svenskt Fastighetsindex, 8:e upplagan, Svensk Fastighetsindex, 
Oktober 2007, s 15. 
84Värderingshandledning – för SFI/IPD Svenskt Fastighetsindex, 8:e upplagan, Svensk Fastighetsindex, Oktober 
2007, s 15-16. 
85 Norell Leif, Värdering ur ett postmoderistiskt synsätt, meddelande 4:95, Fastighetsvetenskap, Stockholm 
2005, s 50. 
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Den främsta kritiken är riktad mot framtagande av jämförelseförvärv. Här ges det utrymme 
för värderaren att ”fritt” välja vilka objekt som skall jämföras. Värderaren måste se till att 
jämförbara fastigheter har liknande förutsättningar, dvs. läge och tidsfaktor etc. Tidsfaktorn är 
en betydelsefull del, när skedde senast en försäljning inom samma område? 
Förvaltningsfastigheter brukar inte säljas av lika ofta som småhus och villor, det blir därför 
svårt för värderaren att finna fastigheter i liknande läge som blivit sålda inom en rimlig 
tidsram. Vid slutlig värdebedömning skall värderaren ta ställning till marknadsvärdets storlek, 
vilket leder värderaren in på frågor om bl.a. val av statistiska mått. Slutsatsen av detta är att 
hela kedjan består av många bedömningsmoment, där det blir fråga om ett antal mer eller 
mindre subjektiva avgöranden.86 
 
Trovärdigheten inom ortprismetoden är beroende av främst tillgången till ett relevant 
material. Det leder till att vissa fastigheter är svåra att värdera, framför allt på mindre orter där 
förvaltningsfastigheter inte har samma omsättningshastighet som i storstäderna. 
Ortprismetodens styrka är att den är relativt trovärdig i områden där liknande fastigheter säljs 
oftare i homogena bostadsområden.87 
 

3.7.2 Nuvärdesmetoden 

Nuvärdesmetoden är en sammanfattande benämning på de värderingsmetoder där framtida 
nyttor från själva fastigheten beräknas till värderingstidpunkten. Nuvärdesmetoden kan delas 
in i två olika beräkningsmetoder, Cash-flowmetoden och intäkts/kostnadsmetoden.88 
 

3.7.2.1 Cash-flowmetoden 

I en Cash-flow analys beräknas en prognos av in- och utbetalningar under kalkylperioden. Det 
restvärde som finns efter kalkylperiodens slut motsvarar marknadsvärdet.89 Det viktigaste 
med cash-flowmetoden är att inbetalningar och utbetalningar prognostiseras varje år för 
kalkylperioden. Nettot för varje år skall diskonteras till värderingstidpunkten. Även restvärdet 
vid kalkylperiodens slut skall bedömas och diskonteras till värderingstidpunkten, detta görs 
via eget eller totalt kapital beroende på om finansiella betalningar ingår.90 
 
Prognosen baseras på villkor i befintliga hyresavtal samt bedömningar av marknadsmässig 
hyra, vakansgrad, drifts- och underhållskostnadsnivå utifrån en sannolik investerares 
utgångspunkt. Detta innebär att analyserna måste göras av data från ortprismetoden samt 
omsättningen på den aktuella delmarknaden. Även den rådande situationen på 
hyresmarknaden på orten när det gäller vakanser och hyresnivåer måste också innefattas av 
analysen.91 
 
Cash-flowmetoden används vid investeringsanalyser. Den bygger på att man koncentrerar sig 
på betalningsströmmarnas storlek och till de tidpunkter vid vilka de sker. Grundtanken är att 
med hjälp av information om inbetalningar och utbetalningar skall den totala 

                                                           
86Ibid., s 51. 
87Ibid., s 52. 
88Fastighetsvärdering – Grundläggande teori och praktisk värdering, Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet 
2005, s 127. 
89Värderingshandledning – för SFI/IPD Svenskt Fastighetsindex, 8:e upplagan, Svensk Fastighetsindex, Oktober 
2007, s 16. 
90Fastighetsvärdering – Grundläggande teori och praktisk värdering, Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet 
2005, s 126. 
91Värderingshandledning – för SFI/IPD Svenskt Fastighetsindex, 8:e upplagan, Svensk Fastighetsindex, Oktober 
2007, s 17. 
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penningtransaktionen, som investeringen ger upphov till, beräknas. En investering i 
fastighetsbranschen kan förklaras som att en större investeringsutbetalning ger framtida 
konsekvenser för såväl in- och utbetalningar.92 
 
Den första stora utbetalningen är investeringskostnaden eller även kallad grundinvesteringen, 
sedan sker det flera in- och utbetalningar under investeringens livslängd. Ofta har 
investeringen ett restvärde vid kalkylperiodens slut. Är värdet på restvärdet plus de 
inbetalningar man fått större än grundinvesteringen och eventuella utbetalningar så är 
investeringen lönsam. En investeringsanalys enligt cash-flowmetoden består av följande 
komponenter, grundinvestering, löpande in- och utbetalningar, restvärde, kalkylperiod och 
kalkylränta.93 
 

3.7.2.2 Intäkts/Kostnadsmetoden – räntabilitetsmodellen 

Intäkt/kostnadsmetoden beräknar först och främst de sammanlagda nuvärdena av framtida 
årliga nettoavkastningar, dvs. intäkter minus kostnader. En av dessa varianter kallas 
räntabilitetsmodellen. Den största skillnaden mellan den här metoden och de tidigare är att 
modellen bortser från restvärdet. 
Modellen är uppbyggd så att man gör en evighetskapitalisering av alla framtida driftnetton, 
driftnettot utgörs av ett normaliserat driftnetto år 1. Eftersom att man inte tar någon hänsyn till 
restvärde så måste fastighetsräntan reduceras med en avskrivning för att undvika ett 
överskattat nuvärde. Avskrivningen knyts till fastighetens byggnadsdel.  
Värderingen sker på basis av ett års resultat, det viktiga här är att detta års resultat speglar ett 
så genomsnittligt resultat som möjligt. Det största problemet med metoden är att spegla in 
relativförändringar mellan hyra och drift/underhåll. samt effekter av omförhandlade 
hyreskontrakt, reala hyresökningar resp. hyressänkningar.  
Den här metoden används främst för överslagsberäkningar av fastighetsvärden, detta pga. att 
den är enkel i sin uppbyggnad men har därför även brister. Några av bristerna är att metoden 
inte differentierar de framtida intäkterna/kostnaderna över tiden. Räntabilitetsmodellen kan 
ses som en realkalkyl där man bortser från inflationen, istället är modellen uppbyggd av 
realränta + riskkompensation. Kalkylräntan i denna modell kan jämföras med ett 
direktavkastningskrav på totalt kapital.94 
 
Eftersom värderingen av fastigheterna är grunden i förändringen anser vi att det är av 
betydelse att presentera de olika metoder som kan användas. Dessa siffror utgör i slutändan en 
viktig och stor del av den balansräkning som företagen presenterar.  
  

                                                           
92 Fastighetsvärdering – Grundläggande teori och praktisk värdering, Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet 
2005, s 128. 
93 Ibid., s 128. 
94 Fastighetsvärdering – Grundläggande teori och praktisk värdering, Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet 
2005, s 135-136. 
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4 PRAKTISK METOD 
 

Vi kommer här förklara hur vi har gått tillväga med utförandet av intervjuerna. Vi kommer att 
förklara hur urvalet, intervjuguide, utförandet av intervjuer har utförts. Här presenterar vi 
även källkritiken på den primära data vi samlat in. Bortfall och dess eventuella orsak kommer 
även att redogöras här. 

4.1 Urval 
Eftersom det i vårt fall är väldigt svårt att undersöka hela populationen som är av intresse för 
undersökningen så behöver ett urval göras. Viktigt vid urvalet är att på förhand bestämma hur 
urvalet ska göras för att på så sätt förhindra att urvalet sker på grund av förutfattade meningar 
eller andra felaktiga antagande.95 Det finns ett antal urvalsmetoder som t.ex. snöbolls- eller 
kedjeurval och bekvämlighetsurval. De två största och vanligaste urvalen är sannolikhetsurval 
och icke-sannolikhetsurval.96  
 
Vi har valt en icke-sannolikhetsurvalsmetod för vår undersökning. Att vi har valt ut vilka 
företag som skall intervjuas beror på att vi vill vara säkra på att de använder sig av värdering 
till verkligt värde. Vi har gjort urvalet genom att ta med de 8 största 
förvaltningsfastighetsföretagen som finns med på Stockholmsbörsen. Företagen är 
Kungsleden, Hufvudstaden, Castellum, Fabege, Lundbergs, Atrium Ljungberg, Wallenstam 
och Wihlborgs. Vi valde ut dessa företag genom att välja de största 
förvaltningsfastighetsbolagen enligt LargeCap- och MidCaplistan.97 Valet av just dessa åtta 
beror på att de är så pass mycket större än resterande förvaltningsfastighetsföretagen enligt 
börsvärdet vilket torde innebära att förändringen blir tydligare. Dessa företag är så pass stora 
att de bör följa International Accounting Standards rekommendationer. Eftersom vi vill få en 
förståelse om hur effekterna har varit för företagen efter införandet av IAS 40 så passar en 
kvalitetsstudie med många upplysningar och med få undersökningsenheter vår 
problemställning.98  
 
Det som vanligen symboliserar en kvalitativ undersökning är att observationerna oftast sker 
ute på fältet vilket innebär att ett slumpmässigt urval skulle kunna leda till felaktig 
information. Detta kan i sin tur leda till ett vinklat och felaktigt resultat. Därför är det mer 
tillförlitligt att genomföra ett icke- sannolikhetsurval och istället fokusera på intervjuer och en 
öppen observation.99 
 
Vi kontaktade samtliga företag som ingick i urvalet med hopp om att alla skulle ställa upp. Vi 
begränsade oss till att endast kontakta de personer som arbetar aktivt med redovisning och 
värdering inom företagen. Eftersom vi ansåg att dessa personer besitter den bästa kunskapen, 
inom företaget, kring effekterna av IAS 40. 

4.2 Intervjuguide 
Som vi tidigare har nämnt så är vår studie kvalitativ och undersökningen kommer att 
genomföras med intervjuer. I kvalitativa intervjuer är intresset riktat mot den intervjuades 

                                                           
95 Halvorsen Knut, Samhällsvetenskaplig metod, Studentlitteratur, Lund 1992, s 96. 
96 Bryman Alan, Emma Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, första upplagan, Liber AB, Malmö 2005, 
s 377-379. 
97 Umeå Universitet 24 2008 – 04 – 17 ”Aktieöversikt, Real Estate”, Börs 24. 
http://www.bors24.se/bors24.se/site/stock/stock_list.page?magic=(cc%20(list%20(name%20SSEALL)%20(gics
%204040)%20(sort%20(col%20TrVo)%20(dir%20DESC)))) 
98 Halvorsen Knut, Samhällsvetenskaplig metod, Studentlitteratur, Lund 1992, s.82. 
99 Ibid., s 83. 
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åsikter och värderingar vilket är vad vi strävar efter med vår undersökning. Även möjligheten 
att få intervjun att röra sig i olika riktningar, då detta ger mer kunskap om vad 
intervjupersonen anser väsentligt och betydelsefullt, har bidragit till att vi väljer att genomföra 
en kvalitativ intervju. Detta kan jämföras med den kvantitativa undersökningen där 
utsvängningar som går utanför frågan anses mer som störningar och bör undvikas.100 
Det finns egentligen tre olika typer av upplägg vid kvalitativa intervjuer, strukturerade, 
ostrukturerade och semi- strukturerade. Vi har valt en semi- strukturerad intervjumetod. Den 
går till så att intervjuaren har en lista över förhållandevis specifika teman som skall behandlas. 
Fördelen är att en semi- strukturerad intervju ger utrymme för intervjupersonen att svara fritt 
och utforma svaren på eget sätt. En annan fördel med semi- strukturerade intervjuer är att man 
inte behöver följa intervjuguiden slaviskt, utan den ger möjlighet att ställa frågor i vilken 
ordning som helst samt även nya frågor.101 Vi vill dock inte komma alltför långt bort från vårt 
problem och därför har vi ett antal punkter som vi tänker följa vid utförandet av intervjun så 
att dessa blir behandlade i samtliga intervjuer.  
 
Att vi anser att den semi- strukturerade intervjumetoden passar bäst för att besvara vår 
problemställning beror på ett antal anledningar. Vi är för det första ute efter ta reda på hur 
företagen ser på införandet av IAS 40 och vill därför ge dem utrymme att fritt berätta hur de 
upplever förändringen. Dessutom kan de ha upplevt något som inte vi tänkt på vid skapandet 
av intervjuguiden, företagen kan ha upplevt förändringarna olika.  
 
En annan orsak till att vi valde att genomföra en semi- strukturerad intervju är att den är 
flexibel även om den har en viss struktur i sig. Vi vill skapa en viss ram men samtidigt låta 
respondenten tala fritt utanför ramen. Vi tror att denna intervjumetod kommer ge oss mer 
förståelse av händelserna och beteendena. En ostrukturerad intervju skulle även den ge oss 
dessa möjligheter, men valet av en semi- strukturerad intervju gör att jämförelserna mellan 
företagen blir lättare och mer tillförlitliga. Vid en ostrukturerad intervju skulle en jämförelse 
mellan företagen ställa höga krav på tolkningar från oss vilket inte skulle generera samma 
tillförlitlighet.  
 

4.3 Utförande av intervjuer 
Innan vi utförde intervjuerna så valde vi att skicka över några huvudfrågor till respondenten 
som vi tänkte behandla. Valet att skicka frågorna i förväg gjorde vi av två anledningar. Den 
första var att intervjun skulle flyta på bättre och därav inte ta onödig tid av respondenten 
eftersom att de flesta hade fullt upp med uppföljning av kvartalsbokslutet som nyligen hade 
presenterats. Den andra anledningen var att vi ville ha respondenter som var pålästa om just 
vår problemformulering. Nu fanns möjligheten för den tillfrågade att innan gå igenom 
frågorna och på så sätt förbereda sig inför intervjuerna, vilket förhoppningsvis skulle ge mer 
utförliga svar. 
 
Med anledning av att de flesta nyckelpersoner vi intervjuat är placerade på huvudkontoren i 
Stockholm eller Göteborg var ett personligt besök ogenomförbart, därav var det naturligt att 
genomföra telefonintervjuer. Vi beslutade oss för att vi båda skulle delta under intervjuerna 
vilket vi löste praktiskt med en konferenstelefon. Vi ansåg att intervjuerna skulle bli bättre om 
båda två deltog. Detta med anledning av att två intervjuare kan leda till att fler relevanta 

                                                           
100 Bryman Alan, Emma Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, första upplagan, Liber AB, Malmö 2005, 
s 361. 
101 Bryman Alan, Emma Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, första upplagan, Liber AB, Malmö 2005, 
s 363. 
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följdfrågor ställs vilket kanske inte skulle skett vid en individuell intervju, då förståelsen och 
uppfattningen kan variera mellan oss individer.102  
 
För att kunna vara fokuserad på själva intervjun så spelades samtalen in. En anledning till 
detta var att fokus inte skulle gå till spillo på anteckningar under intervjun. Den andra 
anledningen till inspelning och den viktigaste i vårt fall är att tolkningen av svaren blir lättare. 
Man kan i efterhand lyssna igenom intervjun och analysera den mer på djupet. Inspelning 
skedde för att undvika distraktion och för att kunna tolka och analysera i efterhand.103 Ingen 
av våra respondenter motsatte sig att vi spelade in samtalen. 
 

4.4 Transkribering 
Motivet att spela in intervjun är att man i efterhand kan gå tillbaka och granska det som har 
sagts. Efter intervjun transkriberas den, dvs. man skriver ner konversationen. Fördelen med att 
transkribera är bland annat att man som undersökare kan göra upprepade genomgångar av 
intervjupersonens svar utan att behöva lyssna på inspelningen vid flertalet tillfällen. 
Transkriberingen underlättar arbetet med empirin och analysen samt att om någon vill 
kontrollera intervjun finns transkriberingen att tillgå. För att hindra eventuella tolkningsfel av 
intervjuerna har vi båda lyssnat igenom intervjuerna samt jämfört och kontrollerat med 
transkriberingen. Nackdelen med transkribering är att det är tidskrävande men vi ansåg att 
fördelarna vägde tyngre är nackdelen. 104 
 

4.5 Primära Källor     

4.5.1 Primär data 
Primär data innefattar den data som forskaren själv har samlat in.105 I vårt fall består det av 
den data vi erhöll från telefonintervjuerna. Intervjuerna utfördes med ekonomichefer och 
ekonomer på några av Sveriges största förvaltningsfastighetsföretag. I följande stycke 
presenteras intervjuerna och analyser av hur tillförlitliga dessa är samt faktorer som kan ha 
påverkat svaren. 
 

4.5.2 Källkritik 
Vi har valt att redovisa de insamlade data med namn på företagen samt på respondenten. Vi 
anser inte att respondenterna har försökt att försköna bilden av bolaget. Det grundar vi på att 
vår fokusering inte ligger på hur företaget är, utan mer på hur de agerar samt hur de anser att 
rekommendationerna från IAS 40 påverkat dem. Personerna vi har valt att intervjua besitter 
en stor kompetens inom redovisning av verkligt värde och hur deras företag agerar. Därför 
anser vi att det insamlade materialet är trovärdigt och relevant. 
 
Vi bad om att få intervjua de utvalda företagsexperterna inom området, så respondenterna har 
en bred erfarenhet och är väl insatta i frågeställningen. Detta märktes under intervjuerna då 
respondenten gärna svarade utförligt och gav exempel på händelser.  
 
Den tekniska utrustningen som användes vid intervjuerna fungerade utan problem så 
tolkningen av intervjuerna som gjordes i efterhand bidrog inte till någon oklarhet och 
                                                           
102Ibid., s 139. 
103 Bryman Alan, Emma Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, första upplagan, Liber AB, Malmö 2005, 
s 374. 
104Ibid., s 374-375. 
105 Halvorsen Knut, Samhällsvetenskaplig metod, Studentlitteratur, Lund 1992, s 72. 
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osäkerhet. På grund av att transkriberingen fullgjordes utan problematik så anser vi att 
empirin uppfyller krav på trovärdighet och sanning. 
 
Intervju med Jonas Brade, Kungsleden AB 
Vår första intervju utfördes med Jonas Brade på Kungsleden AB. Intervjun varade i cirka 25 
minuter. Jonas Brade är en rutinerad ekonom inom värdering och IAS 40. Jonas Brade har ett 
förflutet på en revisionsbyrå och har även publicerat flera artiklar i tidningen Balans om 
konsekvenser som kan uppstå i samband med införandet av IAS 40. För tillfället jobbar han 
som Financial Controller på Kungsleden. 
 
Jonas Brade var väl förberedd inför intervjun, han hade frågorna framför sig och försökte ge 
så utförliga svar som möjligt. Jonas använde Kungsleden som exempel för att öka förståelsen 
angående hur IAS 40 har påverkat fastighetsbolagen i Sverige. Den insamlade informationen 
från intervjun anser vi har en hög trovärdighet, eftersom Jonas Brade var väl insatt i 
problemformuleringen och av effekterna som IAS 40 medfört. 
 
Intervju med Ulrika Danielsson, Castellum AB 
Vi utförde vår andra intervju med Castellums ekonomidirektör Ulrika Danielsson. Den 
intervjun varade i ungefär 25 minuter. Hon var väl förberedd och det kändes som hon hade 
utvecklat riktpunkter för en del svar. Hon gav ett väldigt professionellt intryck och svarade 
utförligt på varenda fråga. Hon verkade besitta djupa kunskaper om ämnet vilket visade sig 
tydligt vid följdfrågor, där hon inte hade kunnat förbereda sig, för vilka hon kunde ge snabba 
och koncisa svar. Ulrika Danielsson gav gärna exempel på problem som uppstått och tog sig 
tid att förklara problematiken utförligt. 
 
Hon svarade tryggt på alla frågor och gav intrycket av att hon var väl insatt i det aktuella 
ämnet. Utifrån de svar och den säkerhet som Ulrika Danielsson gav intryck av anser vi att 
informationen är relevant och trovärdig. Vi var väldigt nöjda med svaren efter intervjun då de 
verkligen belyste problemformuleringen. 
 
Intervju med Christer Johansson, Wihlborgs Fastigheter AB 
Vår tredje intervju utförde vi med Christer Johansson på Wihlborgs Fastigheter AB. Intervjun 
varade i drygt 15 minuter. Christer Johansson arbetar som ekonomi- och finanschef på 
Wihlborgs Fastigheter AB. Att intervjun skiljde sig så pass mycket i tid jämfört med de 
tidigare intervjuerna berodde på att Christer Johansson inte var lika förberedd. Han hade inte 
hunnit kolla på frågorna utan svarade spontant. Däremot visade det sig att Christer Johansson 
hade bra koll på effekterna av IAS 40 och kunde svara tillförlitligt och utförligt. Att intervjun 
blev kort tidmässigt beror på att han inte gav några utförliga exemplen av effekterna utan han 
presenterade dem bara.  
 
Vi anser dock trots den kortare intervjun att Christer Johanssons svar var trovärdiga och 
relevanta, även om vi gärna hade sett att han utvecklade svaren. Christer Johansson gav 
intrycket om att han besitter en stor kompetens inom området, så det skulle varit intressant att 
utföra en intervju med honom där han är förberedd och införstådd i problemformuleringen. I 
övrigt var vi nöjda med svaren.  

4.6 Access 

Urvalet som vi hade var de större förvaltningsfastighetsföretag som är noterade på 
Stockholmsbörsen. Vi började med att vända oss till de största företagen eftersom vi ansåg att 
införandet av verkligt värde påverkade dem mest. Tyvärr kom denna uppsats i samband med 
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att kvartalsrapporter skulle sättas ihop eller utvärderas vilket gjorde att flera företag på grund 
av tidsbrist inte kunde medverka. Två av respondenterna är företag från LargeCap-listan 
medan det tredje företaget är noterat på MidCap-listan. Att urvalet är blandat med olika 
storlekar på företagen tror vi dock inte ska ha påverkat trovärdigheten, eftersom alla dessa 
företag måste följa IAS 40. Däremot så kan en del effekter av IAS 40 vara mindre dramatiska 
beroende på storleken på företagen.   
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5 EMPIRI 
 

I detta kapitel presenteras de empiriska data som vi samlat in. Inledningsvis en presentation 
av företaget som sedan följs av den intervju som vi genomfört med respektive respondent. 
Företagen presenteras var för sig och en del av svaren kommer att redovisas i form av citat 
från respondenterna.  
 
 
Vi har valt att genomföra telefonintervju med Kungsleden AB, Castellum AB samt Wihlborgs 
Fastigheter AB. Kungsleden och Castellum är båda noterade på stockholmsbörsens 
LargeCap-lista. Wihlborgs är noterat på MidCap-listan.  
 
Här följer en kort presentation av företagen som vi valt att intervjua samt efter varje 
presentation en sammanställning av intervjun med det aktuella företaget. 
 

5.1 Kungsleden AB 
Kungsleden är ett förvaltningsfastighetsföretag med fastigheter båda i Sverige och till viss del 
i Tyskland. Fastighetsbeståndet består av alla typer av fastigheter och vid bokslutet 2007 var 
de 575 till antalet. De senaste årens största förändring av fastighetsbeståndet har varit 
satsningen på vård, skola och äldreomsorg.  
 
Företaget börsnoterades 1999 och vid den tiden bestod företaget av fastigheter till ett värde av 
5 miljarder kronor. Affärsidén bygger på att utveckla fastighetsportföljen regelbundet och 
hela tiden höja portföljens justerade riskavkastning, detta genom effektiv förvaltning men 
även många transaktioner av fastigheter.106 Det bokförda värdet av fastigheterna är 25,7 
miljarder kronor. Företaget är uppdelat i mindre divisioner med inriktning på var sin del, 
bland annat kommersiella fastigheter, publika fastigheter och äldreboende i Tyskland.  
 
Kungsleden har valt att värdera sina fastigheter till verkligt värde och man gör detta genom att 
man regelbundet utför intern värdering. Dock har man även valt att till viss del göra extern 
värdering dels för att säkerställa sin egen värdering men även av anledning att vissa banker 
kräver det.107Kungsleden använder en nuvärdesberäkning där man räknar på de kommande 
5 åren. Uträkningen sker genom att man nuvärdesberäknar periodens fria kassaflöde samt 
marknadsvärdet vid periodens slut. Det femte och sista året räknar man på ett långsiktigt 
värde. För samtliga fastigheter i beståndet beräknas framtida hyresintäkter, detta med en 
individuell bedömning för varje fastighet. Man tar även i beaktning fastighetens skick, ålder 
och liknande när man bedömer värdet.  
 
För att säkerställa den interna värderingen och för att undvika alltför subjektiv värdering har 
man vart tredje år gjort en fullständig extern värdering som har utförts av Newsec.  
De siffror som används i redovisningen är baserade på den interna värderingen av 
fastighetsbeståndet. Man nämner även att rent erfarenhetsmässigt så är det verkliga värdet i 
redovisningen lägre än ett pris vid en eventuell försäljning.108 
 

                                                           
106 Kungsleden AB Årsredovisning 2007, s 4. 
107 Ibid., s 14. 
108 Ibid., s 47 
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5.1.1 Intervju med Jonas Brade, Kungsleden AB 
 
Här nedan följer en presentation av den telefonintervju som vi genomförde med Jonas Brade, 
Financial Controller på Kungsleden AB. 
 
Kungsleden valde som många andra fastighetsföretag att vid 2005 införa rekommendationen 
som innebar att värderingen skulle ske till verkligt värde. Detta skedde i samband med 
övergången till IFRS. Innan 2005 använde man sig av avskrivning endast på hela fastigheter 
och använde med andra ord inte komponentavskrivning. Dock var stora delar av 
fastighetsbeståndet klassificerat som varulager vilket medförde att avskrivning inte var 
aktuellt.  
 
Som motiv för att redovisa sina fastigheter till verkligt värde nämnde de att den rättvisande 
bilden som redovisningen gav och även de flesta andra förvaltningsfastighetsföretag gick över 
till den metoden gjorde valet enklare och ökade möjligheten till jämförelse mellan företagen. 
Jonas Brade nämnde även att innan 2005 kunde företagen lättare skapa vilket resultat man 
ville eftersom värderingen gick till på ett annat sätt.  
 
Kungsleden anser att övergången har varit en fördel för företaget dels för att denna typ av 
värdering redan ägde rum för att på så sätt lättare göra bättre investeringar och försäljningar 
men även av den anledningen att de behöver denna information för alla sina transaktioner 
inom företaget.  
 
Företaget har valt att värdera sina fastigheter både internt och externt. När det gäller 
utförandet av den externa värderingen uppskattar man att denna kostnad uppgår till ca 
3-5 miljoner kronor. Anledningen till att de tillämpar intern värdering är tidigare nämnd men 
det är också av den anledningen att det ligger väldigt nära deras ”core business”. Med det 
menar Kungsleden att det är viktigt att hela tiden veta vad deras fastigheter är värda. Den 
interna värderingen är på så sätt en utgångspunkt i deras bokföring medan den externa 
värderingen ses mer som en referensvärdering. Den externa värderingen av fastigheterna 
utförs också när marknaden kräver det. Vid varje tillfälle som Kungsleden vill uppta ett nytt 
lån så kräver exempelvis banken att en extern värdering sker. Även när man investerar stora 
summor i nya fastigheter sker automatiskt en extern värdering av dessa. 
 
Motivet till den interna värderingen ligger i att man anser sig ha de bästa kunskaperna och 
information om sina fastigheter och på så sätt bäst kan värdera dessa. De vill även ha kontroll 
på den värdering som sker samt ha information om vad deras fastighetsbestånd har för värde. 
En annan anledning till den interna värderingen är att den ska ske 4 gånger om året, till varje 
delårsrapport och årsredovisning. På grund av kostnaden och tidsaspekten är det omöjligt att 
begära in fullständiga värderingsintyg varje gång. Man värderar hela sitt fastighetsbestånd 
internt och i princip hela beståndet även externt. 
 
Eftersom en värdering av hela fastighetsbeståndet vid ett och samma tillfälle skulle bli 
omöjligt så jobbar man efter att varje fastighet skall värderas var tolfte månad, dock vid olika 
tillfällen. Kungsleden jobbar utifrån centrala dokument där värdering och underhållsstrategier 
beskriver vad de vill få ut samt vad som sker med värdet i fastigheterna. Man har även en 
kassaflödesvärdering som uttalar sig om värdet och är kopplat till de centrala dokumenten. 
 
Skillnaden vid värderingen till verkligt värde nu jämfört med innan 2005 är att man i dag 
lägger mer fokus på värderingen, då detta är siffror som speglar sig i både resultaträkningen 
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och balansräkningen. Förut sågs dessa siffror mer som tilläggsuppgifter och av den 
anledningen inte lika betydelsefulla. 
Värderingen bygger på en femårig Kassaflödesmodell där man efter det femte året gör en 
framtida nuvärdesberäkning för att bedöma värdet för all framtid. Den externa värderingen 
går till på ungefär samma sätt, men med den skillnaden att externa värderare jobbar mer 
utifrån standardiserade driftkostnader medan man inom Kungsleden använder de 
driftkostnader man vet om fastigheten i fråga. Även direktavkastningskraven kan skilja till 
viss del mellan den externa och den interna värderingen, men dessa brukar i slutändan ta ut 
varandra.  
 
Att värdering både sker internt och externt ser Jonas Brade som väldigt positivt eftersom 
värderingen bygger på antaganden som varje värderare gör. 
 
”Värdering är ju antaganden, det är ju tusentals antaganden, frågar du tio personer så får du 

tio olika värden”109 
 
Har man då ett antal värden och får dessa inom ett intervall så torde det verkliga värdet ligga 
någonstans där. En risk med att inte välja flera värderare är att tillförlitligheten och 
jämförbarheten blir lägre. 
 
När det kommer till en eventuell lågkonjunktur tror man inte att valet mellan intern och extern 
värderare kommer att påverkas, endast om företaget inte vill av kostnadsskäl värdera sina 
fastigheter externt. Man tror att extern värderare är av större vikt vid en eventuell 
lågkonjunktur för att de interna värderingarna kanske inte lika tydligt visar på de effekter som 
lågkonjunkturen innebär. Dessa kanske skulle bli tydligare vid en extern värdering. Däremot 
anser man att det är viktigt med kontinuitet i informationsgivningen och att värdera utifrån 
argumentationer istället för att t.ex. ta bort de externa värderarna. 
 
Kungsleden har ingen direkt handlingsplan för en eventuell lågkonjunktur utan arbetar hela 
tiden med att företagets fastighetsportfölj ska klara nedgången vare sig den kommer eller inte. 
Man har på senare tid investerat mycket i publika fastigheter såsom skola, vård och omsorg, 
där det finns långa kontrakt med låg risk. 
 
Efter införandet av den nya rekommendationen har det nu gått ett par år och Kungsleden anser 
att verkligt värde ger en mer rättvisande bild av företaget nu. Värderingen bygger dock på en 
massa olika antaganden, vilket gör att ett exakt värde egentligen inte går att fastställa. 
Fastighetsvärderingen i balansräkningen som visar 27 miljarder bygger på deras bedömningar 
och kanske värdet istället är någonstans mellan 25-29 miljarder. Kungsleden säljer och köper 
fastigheter i omsättning av 16-18 miljarder per år, vilket visar att man har en aktiv portfölj. 
Vid försäljningarna så framkommer det tydligt om värderingen är korrekt eller inte, dock 
spelar det ju roll om fastigheterna sälj styckvis eller om det sker i portfölj. 
 
Sker försäljningen som portfölj tillkommer ju även en viss portföljpremie som man har 
uppskattat till ca 10 %, vilket gör att det inte riktigt stämmer överens med det värde som man 
kommit fram till. Detta innebär ju att man vid försäljning kan göra vinster även om 
fastigheten inte varit felvärderad utan helt enkelt av den anledningen att man säljer det i 
portfölj. Kungsleden ser dock en viss utveckling de senaste åren då premien har sjunkit något. 
 

                                                           
109

 Telefonintervju med Jonas Brade, Financial Controller, Kungsleden AB, 6/5 2008 
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Den stora nackdelen som Kungsleden ser med att värdera till verkligt värde är att man aldrig 
exakt kan komma fram till ett korrekt värde utan allt består av bedömningar och antaganden 
som sedan sammanställs till ett uppskattat värde men i slutändan är det bara gissningar. 
Därför skall alla värden bedömas med en viss felmarginal. 
 
Man tror att värdering till verkligt värde ger en mer rättvisande bild av företaget. Även om 
verkligt värde alltid har funnits med så eftersträvar många intressenter ett substansvärde. När 
man har med verkligt värde i balans- och resultaträkningen så lägger intressenter mer fokus på 
dessa än tidigare då de presenterades i not.  
 
”Det blir därför bättre kvalité på värderingen eftersom revisorn granskar dem noggrannare 
nu än vad som skedde förut. Så informationen analytiker och investerare får nu är granskad 

och kontrollerad på ett annat sätt än förut.”110 
 
Kungsleden anser sig nöjda med det sätt som övergången inom deras företag har skett och 
skulle förmodligen inte förändra något om denna övergång till verkligt värde skulle ske idag. 
 
När det gäller om det finns något att förändra vid redovisningen idag som man inte är riktigt 
nöjd med nämner Jonas Brade skattefrågan. Skatt, redovisningen av skatt och verkligheten av 
skatten hänger inte riktigt ihop. Detta problem blir i Kungsleden tydligt om man skulle sälja 
en fastighet till ett bolag vilket ger ett annat värde av fastigheten. Detsamma gäller med den 
uppskjutna skatten som inte heller får samma värde. Ett exempel är att om en fastighet köps 
för 50 miljoner kronor och säljs sedan till ett värde av 200 miljoner kronor, till någon som vill 
ha den som enskild fastighet, tilldelas Kungsleden en skatt på 50 miljoner kronor. Skatten kan 
vara prissatt till noll i affären men Kungsleden måste boka upp en skatt på 50 miljoner i 
redovisningen som man aldrig kommer att betala eller göra avdrag för. Ett annat fall skulle 
kunna ge en skatt på 10 miljoner som de får göra avdrag för, men de får inte boka upp denna 
utan måste istället ta upp försäljningen till 190 miljoner kronor eftersom de tilldelats ett 
avdrag på 10 miljoner. Det Kungsleden menar är att en fastighet som är värd 200 miljoner 
skall inte bokföras till 190 miljoner.  
 

”Så det finns redovisningsproblem vad det gäller skatten, uppskjutna skatter, hur dem 
prissätts och hur dem redovisas”111 

 
 
Verkligt värde medför ett redovisningsproblem när det gäller skatten, uppskjuten skatt och hur 
dessa prissätts och redovisas. Logiken i den redovisningen ser de som ett problem och en 
nackdel som finns med att redovisa verkligt värde i balansräkningen. 
 

5.2 Castellum AB 
Castellum hör även de till ett av de största förvaltningsfastighetsföretagen i Sverige. Företaget 
är uppdelat och bedrivs i sex helägda dotterföretag som var och en bedriver en viss del av 
verksamheten. Fastigheterna är till största del belägna i de fem tillväxtregionerna 
Storgöteborg, Öresundsområdet, Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland men 
tyngdpunkten ligger i de tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. 

Affärsidén bygger på att förädla och utveckla beståndet på bästa möjliga sätt för att få ut bästa 
möjliga värdetillväxt och resultat.112Fastighetsbeståndet består av 508 fastigheter och dessa är 
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 Telefonintervju med Jonas Brade, Financial Controller, Kungsleden AB, 6/5 2008 
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jämnt fördelade på bostadslägenheter och kontorslokaler/industrilokaler. Dessa fastigheter har 
ett bokfört värde på ca 28 miljarder kronor. 
 
Castellum väljer även de att redovisa sina fastigheter till verkligt värde vilket har skett både 
genom en intern och en extern värdering. Den externa värderingen av fastigheterna är utförd 
av företaget Swefa som har värderat 111 fastigheter vilket motsvarar ungefär 50 % av hela 
beståndets värde enligt de interna värderingarna. Valet av fastigheter är de som anses vara 
mest värdefulla men även försök att spegla olika områden och kategorier.113 
 
Den interna värderingen bygger på nuvärdesberäkning av driftöverskottet för en kalkylperiod 
på 10 år. Sedan har man nuvärdesberäknat restvärdet på fastigheten efter 10 år. Man har även 
tagit i beaktande de pågående projekten vilket har sänkt driftöverskottet. Det som är den stora 
tyngdpunkten i värderingsmodellen är avkastningskravet och den framtida reala tillväxt man 
antagit, vilket spelar en stor roll i det värde som man i slutändan kommer fram till.114 
 

5.2.1 Intervju med Ulrika Danielsson, Castellum AB 
 
Här nedan följer en presentation av den telefonintervju som vi genomförde med 
ekonomidirektör Ulrika Danielsson på Castellum AB. 
 
Castellum AB gick också över till att värdera sina fastigheter till verkligt värde i 
balansräkningen och resultaträkningen enligt de rekommendationer som 2005 kom genom 
IFRS. När det gäller på vilket sätt som redovisningen av fastigheterna skedde innan 
övergången så var komponentavskrivning inget som Castellum använde sig av. 
Avskrivningen skedde istället på hela byggnader men även på byggnadsinventarier, 
maskininventarier och markanläggningar. Detta ansågs dock inte vara tillräckligt mycket för 
att kunna klassificeras som komponentavskrivning.  
 
Valet att redovisa sina fastigheter till verkligt värde var inte lätt, Ulrika Danielsson uttryckte 
det: 
 
”ska jag vara riktigt klassisk kan man säga att, lite hade man då, tyckte man, att välja mellan 

pest och kolera”115 
 
Dock så ansåg man inte att komponentavskrivning eller avskrivning av anskaffningsvärdet, 
som man använde sig av innan, gav en rättvisande bild av företagets finansiella ställning och 
alternativet som man valde blev helt enkelt att värdera till verkligt värde.  
 
Införandet av verkligt värde i balansräkningen medförde för Castellum ingen merkostnad. 
Företaget hade innan övergången, som krav från redovisningsrådet, med en värdering till 
verkligt värde. Skillnaden från förut var att man nu hade med den i balans- och 
resultaträkningen istället för som innan i not. Detta medförde att någon extra 
värderingskostnad aldrig behövde tillkomma och man har heller inte gjort någon mer utförlig 
värdering i jämförelse med tidigare. IAS 40 har endast medfört att man ändrat 
redovisningssättet men värderingssättet är detsamma som innan. 

                                                                                                                                                                                     
112 Castellum AB Årsredovisning 2007, s 6. 
113 Ibid., s 90. 
114 Ibid., s 89 – 90. 
115 Telefonintervju med Ulrika Danielsson, Ekonomidirektör, Castellum AB, 13/5 2008 



Verkligt värde, på gott & ont den 23 maj 2008 

38 

 

Värderingen av fastigheterna sker internt och det är dessa siffror som finns med och formar 
balansräkningen. Det har man valt av den anledningen att man anser sig ha bäst kunskap och 
information inom detta område och kan därigenom uppskatta värdet på bästa sätt. För att 
kvalitetssäkra den interna värderingen sker också varje år en extern värdering på ca 50 % av 
beståndets värde. Castellums fastighetsportfölj uppgår idag till ca 28 miljarder kronor vilket 
innebär att en extern värdering sker på ca 14 miljarder. Det har även skett att externa 
värderare utfört vissa utvalda värderingar innan kvartalsbokslut. Denna värdering är inget som 
presenteras i redovisningen utan endast som en kvalitetssäkring för Castellum om att deras 
interna värderingar inte är felaktiga. 
 
Av den anledning att Castellum har flera helägda dotterbolag som följer den svenska 
lagstiftningen kvarstår redovisningen inom företag gällande avskrivning och redovisning till 
anskaffningsvärde. Dotterbolagen måste nu upprätta två bokslut, ett som följer den svenska 
lagstiftningen och ett som följer IFRS. 
 
Tillvägagångssättet vid den interna värderingen är att man går igenom varje parameter som 
för värdet kan vara av betydelse, detta sker en gång per år. Dessa parametrar utvärderas senare 
för att till slut uppskatta ett värde, och utvärderingen sker även inför varje kvartalsbokslut. 
Detta för att se om det inträffat några förändringar som kan ha påverkat värdet. Castellum gör 
med andra ord en grundläggande värdering varje år och kontroll av den värderingen sker inför 
kvartalsboksluten. 
 
Den metod som man använder är en kassaflödesbaserad värdering där man diskonterar varje 
fastighets framtida kassaflöde och på så vis får fram ett slutgiltigt värde. Externa värderare får 
tillgång till kontraktsstocken och annan information som kan tänkas vara av väsentlighet vid 
värderingen. Sedan besiktas fastigheterna och man analyserar fram ett värde på beståndet. 
Den externa värderingen skiljer sig dock från den interna av den enkla anledningen att man 
följer sina interna antaganden om framtiden i sin egen värdering medan den externa 
värderaren kanske har andra antaganden om framtiden. 
 
Castellum ser ingen direkt risk med att bara värdera sina fastigheter internt. I slutändan är det 
ju ändå Castellums uppfattning om värdet på fastigheterna som måste gälla. Det är de som 
förändrar hyreskontrakt, gör affärer dagligen och känner marknaden bäst. Tittar man däremot 
i alla möjliga scenarion så kan en risk uppstå om att man inte är marknadsmässig men att detta 
skulle ske anser man inte vara särskilt troligt.  
 
Castellums värdering bygger på kassaflödet som generas. Låg- eller högkonjunktur kommer 
därför inte att påverka deras val av värderare utan den följer det kassaflöde som kommer in i 
företaget. Värderingarna kommer att gå upp och ner men för Castellum är det viktigaste att de 
tjänar pengar varje dag. Värderingen ses mer som en redovisningsteknisk fråga, en förändring 
mellan två mättillfällen över resultaträkningen. Vare sig värdet på fastigheten går upp eller 
går ned så kommer inte Castellum att tjäna mer eller mindre pengar utan det är bara något 
som presenteras i resultaträkningen. Castellum är inte värdefokuserat utan 
kassaflödesfokuserat.  
 
Införandet av verkligt värde anser Castellum inte medförde vare sig något merjobb eller 
någon större förändring. För dem handlar det om att kommunicera sin finansiella information 
mot dess intressenter. Man tror att analytikerna har sitt eget sätt att analysera på, vare sig det 
verkliga värdet finns med i balansräkningen eller i not. 
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Teoretiskt sett så anser man att redovisningen ger en mer tillförlitlig bild av företaget, detta 
om man tittar på värdet på fastigheterna och möjligheten till jämförelse med andra liknande 
fastighetsföretag. Innan var möjligheten till jämförelse betydligt mindre och mer 
problematiska då företagen använde olika avskrivningssatser och olika åldrar på beståndet för 
att nämna några aspekter. Alla företag använde sig heller inte av anskaffningsvärdet utan 
fastigheter kunde ses som lagerbyggnader och värderades på så sätt till lägsta värdes princip.  

 
”Så att med det här så har man fått en ökad jämförbarhet men sen så finns det ju andra 

redovisnings rekommendationer som rör andra poster för ett fastighetsbolag som gör att man 
får en missvisande bild som t.ex. uppskjuten skatt.” 116 

 
De anser att det är svårt att säga någon konkret förbättring som borde göras gällande 
redovisningssättet. Vanan av tillvägagångssättet har gjort att man inte tänkt på förslag till 
ändringar. Dock anser man att om man ska se det ur en investerares perspektiv, så vore 
information om investeringens avkastning vara av värde och detta är något som varken finns 
med nu eller innan 2005. 
 
En fördel som man ser med verkligt värde är att den ger ett ökat bench mark mot omvärlden, 
men eftersom Castellum varken utnyttjar eller styr på värdet så blir detta inte en så viktig del 
för dem. Det finns andra fastighetsbolag som styr på värdet och för dem är detta en mycket 
viktigare fråga. Dock anser man inte att värderingen skall försvinna för då har man ju urholkat 
sitt eget kapital men eftersom Castellum fokuserar på kassaflödet blir inte verkligt värde 
direkt avgörande i deras beslutsfattande. 
 
Den stora nackdelen som de ser med värdering till verkligt värde är att de intressenter som 
inte är så insatta i fastighetsvärderingen uppfattar värdet i balansräkningen på kronan. Detta 
stämmer ju inte i verkligheten på grund av lite olika anledningar. En är att om ett företag har 
en stor fastighetsportfölj så skulle denna förmodligen inte kunna säljas av direkt då det inte 
finns någon köpare på en så stor portfölj. Detta skulle i sin tur innebära att en avstyckning av 
fastighetsbeståndet skulle vara ett måste innan en försäljning kunde ske. 
En annan anledning är att alla värderingar bygger på antaganden och bedömningar vilket 
innebär att två olika värderare förmodligen skulle komma fram till två olika resultat. Av den 
anledningen finns ett osäkerhetsintervall på 5 – 10 % med vid alla värdering. Ulrika 
Danielsson uttryckte det: 
 

”it´s an art, not a science”117 
 
Med detta menar hon att värderingen inte är någon exakt vetenskap utan bedömningar. 
Det viktigaste tycker hon dock är att företagen verkligen upplyser omvärlden om att det finns 
en viss osäkerhetsfaktor, samt redovisar vilka antaganden som gjorts så att ägare, analytiker 
och andra intressenter kan se värderingen utifrån sina egna förutsättningar och dra egna 
slutsatser.  
 
För att kunna förstå siffrorna på ett bra sätt i redovisningen måste man vara insatt i hur 
värderingen går till, vilket kan ses som en nackdel. Exempelvis så skulle en felvärdering av 
fastigheterna på 10 % innebära att man helt enkelt har 2,8 miljarder mer eller mindre än vad 
som redovisas i balansräkningen och detta kan ju innebära en annan syn på företagets 
ekonomi och potential. 

                                                           
116 Telefonintervju med Ulrika Danielsson, Ekonomidirektör, Castellum AB, 13/5 2008 
117 Ibid. 
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För Castellum är det här med att värdera till verkligt värde något som sker löpande, 
framförallt om man har en hög investeringstakt. Skall man besluta sig för t.ex. inköp av 
fastigheter eller byggnation av fastigheter anser Castellum att värdering är ett jätteviktigt 
verktyg. Castellum nyttjar den interna värderingen i alla affärsprocesser även om man styr 
utifrån ett kassaflödesfokus. I fastighetsbranschen lever man dagligen med 
värderingsverktygen, det har man gjort i Castellum sedan starten, så verkligt värde och 
värdebedömningar har blivit en del av vardagen.  

Enligt IAS 40 ska skatteposten vara värderad till 28 % i balansräkningen, vilket utgör ett 
problem med den uppskjutna skatten berättar Ulrika Danielsson.  Med det menar hon att alla 
vet att skatteposten inte är värd 28 % mer troligt är den värd 5 – 10 %. Castellum har 
redovisat en skuldpost på 3,3 miljarder när det verkliga värdet på posten förmodligen är 
mellan 0,5 – 1 miljard.  

”Och det är det som är den stora nackdelen med IAS. Man försöker få fokus på verkligt 
värde, så glömmer man en post som blir väldigt stor i just fastighetsbolag, och det är den 

uppskjutna skatten.”118 
 

5.3 Wihlborgs Fastigheter AB 
Wihlborgs Fastigheter AB är ett förvaltningsfastighetsföretag som är noterat på 
Stockholmsbörsens Midcap-lista. Företaget fokuserar på kommersiella fastigheter i 
Öresundsregionen. Wihlborgs Fastigheter AB är det ledande fastighetsföretaget i sin region 
och har fastigheter till ett samlat marknadsvärde på 13,4 miljarder kronor. De har enligt 
årsbokslutet 2007 245 fastigheter.119 
 
Affärsidén bygger på att äga, förvalta och utveckla kommersiella fastigheter.  
Fastigheterna värderas genom en femårig kassaflödesmetod där man diskonterar de framtida 
kassaflödena för att till slut komma fram till ett verkligt värde. Viktiga antaganden och 
parametrar görs gällande bland annat vakansgrad, hyresutveckling samt den 
direktavkastningsgrad som används.120 
 
Wihlborgs Fastigheter AB använder sig av både intern och extern värdering. De externa 
värderingarna har utförts av två företag, Malmöbryggan Fastighetsekonomi AB och Savills 
Sweden AB. Dessa företag har utfört värdering av Wihlborgs samtliga fastigheter.121 
 

5.3.1 Intervju med Christer Johansson, Wihlborgs Fastigheter AB 
 
Här nedan följer en presentation av den telefonintervju som vi genomförde med ekonomi- och 
finanschef Christer Johansson på Wihlborgs Fastigheter AB. 
 
Wihlborg valde att 2005, när den nya rekommendationen kom, gå över till att värdera sina 
fastigheter till verkligt värde enligt IAS 40. Valet gjordes dels för att den rekommenderas av 
IFRS men även av den anledningen att alla andra företag som var noterade på 
stockholmsbörsen valde den metoden. Enligt Wihlborgs verkar det som om 
fastighetsföretagen har satt som norm att den metoden skall användas. Att istället använda 

                                                           
118 Telefonintervju med Ulrika Danielsson, Ekonomidirektör, Castellum AB, 13/5 2008 
119 Wihlborgs Fastigheter AB 2007 s.1 s.17 
120 Ibid., s.5, s.36 
121 Ibid., s.36 
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komponentavskrivning utvärderades men man kom fram till att detta skulle innebära en 
betydligt större arbetsinsats samt som tidigare sagts ville man följa de andra noterade 
företagens sätt att värdera. Innan övergången använde man sig av avskrivning på 
anskaffningsvärdet. Inte heller då såg man komponentavskrivning som ett bra alternativ. 
 
Wihlborgs använde en kombination av extern och intern värdering innan IAS 40 infördes. I 
Wihlborgs fall var det lite komplicerat eftersom de på den tiden tillhörde gamla Wihlborg, 
som nu heter Fabege. De sålde av sitt bestånd i Öresundsområdet i maj 2005 och då bildades 
nuvarande Wihlborgs. I det gamla Wihlborg så användes både extern och intern värdering 
innan införandet av redovisning till verkligt värde. 
 
Förändringen av värderingsmetoden har haft stor påverkan på företaget, speciellt gällande 
deras kapital, som har ökat markant de senaste åren. Detta beror på det låga avkastningskrav 
som man haft och den skillnad i kapital som blivit av att värdera till verkligt värde i 
balansräkningen. Deras fokus har förändrats och blivit mer inriktat på värdet. Dessutom har 
direktavkastningskravet ökat men detta har ännu inte gett någon större effekt. 
 
Den interna värderingen sker årligen och inför kvartalsrapporterna kontrolleras dessa värden 
och ändras om någon förändring skett. Företag har använt samma värderare internt i år som 
tidigare och anser nu att personalen besitter kunskapen som krävs.  
 
Fastigheterna värderas utifrån en femårig kassaflödesmodell där man tar med 
marknadsanpassade parametrar så som vakansgrad, hyresutveckling och 
direktavkastningskrav. Den interna värderingen går i stort sett till på samma sätt som den 
externa.   
 
Wihlborgs uppskattar att den kostnad som blir till följd av den externa samt den interna 
värderingen hamnar under 1 miljon kronor årligen. Den huvudsakliga anledningen till att 
värdera externt är att få en korrekt bild eller som Christer Johansson uttryckte det: 
 

”för att skapa trovärdighet för vår värdering så måste vi ha en extern värdering”122 
 
Sedan tittar Wihlborgs på avvikelser internt, dock sker detta under dialog med de externa 
värderarna. När de sedan genomför interna värderingar så sätter de inte upp några 
avkastningskrav utan det får de externa värderarna göra. Däremot granskas förändringar i 
vakanserna, investeringarna och hur hyrorna satts under den interna värderingen.  
En eventuell lågkonjunktur skulle inte förändra företagets sätt att värdera vare sig internt eller 
externt. En av anledningarna till den externa värderingen är att skapa trovärdighet och 
tillförlitlighet i redovisningen och den krävs såväl i högkonjunktur som i lågkonjunktur. 
 
De fördelar som man anser värdering till verkligt värde har medfört är att fastighetsvärdet nu 
är presenterat i balansräkningen. Detta underlättar för företagets intressenter och analytiker 
när de ska analysera företaget. Nu ges även större möjligheter till att kunna jämföra olika 
företags redovisningar, vilket var ett problem innan när stora skillnader fanns mellan 
anskaffningsvärde och det verkliga värdet. 
 
Wihlborgs har ännu inte sett några direkta nackdelar med rekommendationen men poängterar 
även att det svaret hade kunnat vara annorlunda om man befunnit sig i en lågkonjunktur. 
Dock så undrar företaget ibland om andra fastighetsföretag har gjort en korrekt värdering. En 

                                                           
122Telefonintervju med Christer Johansson, Ekonomi- och Finanschef, Wihlborgs Fastigheter AB, 16/5 2008 
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titt på andra fastighetsföretag i samma område visar på relativt stor variation i de värden som 
presenteras. Om detta beror på värderingen på dessa fastigheter eller inte kan man tyvärr inte 
svara på. Fördelarna med metoden överväger dock de nackdelar som kan finnas.  
 
Gällande utbildning av personalen berättar Wihlborgs Christer Johansson: 
 

”klart vi utbildar” 123 
 

Utbildning sker i huvudsak på den del av personalen som är involverad i värderingen. 
Framförallt har de informerat och utbildat gällande det som krävs vid en värdering så att deras 
medarbetare lämnar ut rätt information till externa värderare. Wihlborgs utför en 
faktainsamling där hyresavtal etc. ska ingå. Sedan har de som arbetar med den interna 
värderingen fått utbildning inom det nya redovisningssättet. Enligt Christer Johansson 
medförde detta lite extra internt arbete, men det var dock bara i början. Nu har de värderat 
fastigheterna till verkligt värde i tre år, och har även använt samma värderare, så kunskapen 
finns nu bland de anställda.  
 
Några direkta förslag på förändring av det redovisningssättet som tillämpas har man inte 
funderat på. Dock säger Christer Johansson att det sätt på vilket värdeförändringar presenteras 
i resultaträkningen skiljer sig mellan olika företag. En del tar upp dessa förändringar som 
realiserade medan andra väljer att presentera dem som orealiserade värdeförändringar. Han 
hoppas dock att detta ska bli bättre genom att branschen enas om att välja en och samma 
metod. 
 
Vid frågan om uppskjuten skatt berättar Wihlborgs att den uppskjutna skatten alltid är en källa 
till diskussion. Detta på grund av att nästan alla fastighetsaffärer som sker idag sker via bolag. 
När försäljningen sker via bolag så handlar det om ifall det är ett rörelseförvärv eller ett 
tillgångsförvärv. Är det ett tillgångsförvärv krävs det ingen uppskjuten skatt i själva bolaget. 
Däremot så blir det ett övervärde i koncernen, och i samband med värderingen så skall skatten 
beräknas till 28 %. Dessa regler är egentligen väldigt klara enligt Christer Johansson. 
Uppbokningen av en skatt på 28 % av övervärdet ger en väldigt hög skattepost. Det är dock 
möjligt att det kommer att ske en förändring inom detta. Eftersom fastighetsbolag inte betalar 
så mycket skatt så känns det onödigt att boka upp en stor skattepost som aldrig kommer att 
betalas. 
  

                                                           
123 Telefonintervju med Christer Johansson, Ekonomi- och Finanschef, Wihlborgs Fastigheter AB, 16/5 2008 
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6 ANALYS 
 

I detta kapitel kommer en diskussion att presenteras, där teori sammankopplas med den 
empiri som intervjuerna bidragit med. Delvis kommer egna reflektioner att medtagas, vilka 
presenteras mer utförligt i slutsatsen. Vi kommer att utgå ifrån vårt syfte gällande att studera 
företagens inställning till verkligt värde samt vilka fördelar och nackdelar man ser med 
metoden. 
 

6.1 Införandet av IAS 40 
Samtliga tillfrågade företag, Kungsleden, Castellum och Wihlborgs, ansåg att värderingen till 
verkligt värde av deras fastigheter ökade tillförlitligheten, vilket är en av de kvalitativa 
egenskaperna och ligger till grund för en bra redovisning.124 Denna förändring genomfördes 
2005 när rekommendationen från IFRS kom. Castellum nämner dock att vid införandet ansåg 
man att det var som att välja mellan pest och kolera. Detta visar tecken på att Castellum inte 
ansåg att valet att värdera till verkligt värde var det bästa, men de andra alternativen som 
fanns var inte bättre. Kungsleden och Wihlborgs nämnde den ökande jämförbarheten mellan 
företagen som någonting positivt. Nu värderar alla på samma sätt och inte som det var tidigare 
med olika anskaffningsvärden eller varulager som värderades till lägsta värdes princip.125 
Intressenter får nu en annan möjlighet att se ett substansvärde i de fastigheter som finns i 
företaget vilket underlättar för att ta relevanta beslut.126 Detta bidrar till en ökad jämförbarhet 
mellan företag inom samma bransch, då alla nu rekommenderas att gå tillväga på samma sätt. 
Wihlborgs anser att en norm har skapats inom branschen som innebär att värderingen ska ske 
till verkligt värde för de noterade företagen. Detta torde leda till en mer jämförbar redovisning 
där tillvägagångssättet inte skiljer sig mellan företagen.  
 

6.2 Utbildning av intressenter 
Förändringar i redovisningen kan, som presenteras i teorin, innebära att ny kunskap behövs 
för företagens intressenter.127 Utbildning av personalen inom företagen har dock uteblivit i två 
av fallen medan det tredje menar att det är en självklarhet att personalen skall utbildas för att 
kunna utföra redovisningen korrekt. Något som påpekas av företagen är att även om verkligt 
värde ger en mer tillförlitlig bild så krävs det att intressenterna är väl insatta i ämnet för att 
kunna dra välgrundade slutsatser.128 Nya nyckeltal, värderingar, soliditet, avkastningskrav och 
val av redovisningssätt för värdeförändringar i resultaträkning är några viktiga delar i 
redovisningen där intressenterna ser stora förändringar mellan RR 24 och IAS 40. 
 
Både Kungsleden och Castellum berättade att innan övergången hade verkligt värde alltid 
funnits med i redovisningen, dock tidigare bara som not. Även Wihlborgs redovisning 
innefattade verkligt värde dock var företaget i samband med övergången en del av det företag 
som idag är Fabege. Efter införandet har man inom Kungsleden ökat fokus på det verkliga 
värdet och dess tillitlighet eftersom värdet nu är en stor och viktig del, som förändrar både 
resultat- och balansräkning. Detta har förmodligen ökat kunskaperna inom företaget utan att 
mer utbildning krävts. Övergången kan tänkas ha underlättats tack vare att företaget redan 
innan var väl insatta i värderingen och att den genomfördes löpande. 
                                                           
124 Internationell redovisningsstandard i Sverige – IFRS/IAS 2007, FAR Förlag, Stockholm 2007, s 12. 
125 Internationell redovisningsstandard i Sverige – IFRS/IAS 2007, FAR Förlag, Stockholm 2007, s 13. 
126

 Ibid., s 12. 
127 Brade Jonas, Per – Erik Waller & Ulf Westerberg, ”Nya förutsättningar för fastighetsbolag”, Agenda, nr 2 
2005, s 14-15. 
128

 Internationell redovisningsstandard i Sverige – IFRS/IAS 2007, FAR Förlag, Stockholm 2007, s 12-13. 
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Castellum anser sig inte ha förändrat något gällande värderingen efter att man tagit med det i 
balansräkningen utan värderingen sker som tidigare. Då många av de beslut som fattas i 
företagen bygger på värdet på fastigheterna, krävdes att detta värde även tidigare var 
tillförlitligt så att rätt beslut kunde fattas. Wihlborgs fokus på just värdet på fastigheterna har 
ökat när det gäller hur företaget styrs och agerar. Man nämner också att från införandet 2005 
till dagens redovisning har personalen ökat sina kunskaper. Det har i sin tur inneburit mindre 
felberäkningar än som kanske fanns för ett par år sedan.129  
 
Som nämndes i teoriavsnittet var ambitionsnivån i företags redovisning, innan införandet 
2005, hög med följd av små fel och missräkningar. Kungsleden anser att denna ambitionsnivå 
även finnas kvar nu efter införandet.130 Castellum anser att intressenters kunnande är av 
väsentlig betydelse för att på bästa sätt kunna analysera den redovisning som företagen 
presenterar. Som tidigare nämnts så ger en relevant redovisning underlag för beslutsfattande, 
därför är kunskapen angående redovisningen viktig för intressenter.131 Både Kungsleden och 
Castellum använder sig av extern värderare i mer eller mindre utsträckning på stora delar av 
fastighetsbeståndet. Anledningen är att kunna kvalitetssäkra den interna värderingen och 
undvika felkalkyler. Wihlborgs har, som tidigare nämnts, berättat om att kunskapen kring 
värderingen ökat de sista åren. Trots att ambitionsnivån varit hög och utbildning skett inom 
företaget så har felberäkningar förekommit vid införandet, något som nu eliminerats. I detta 
företag sker den externa värderingen årligen på hela fasighetsbeståndet och detta med motiv 
att skapa trovärdighet i sin interna värdering. 
Företagen har en frekvent uppdatering på både den externa och interna värderingen för att så 
snabbt som möjligt kunna presentera de förändringar i fastigheternas värde som skett.132 Detta 
görs för att företagen på bästa sätt skall kunna tillhandahålla en relevant, tillförlitlig och 
korrekt bild av hur det ser ut just nu för företaget. Tidig och snabb presentation på 
förändringar ger ett relevant och bra beslutsunderlag för alla intressenter, externa som 
interna.133 Detta bidrar till att stärka de kvalitativa egenskaperna som redovisningen har. 
 

6.3 Verkligt värde 
Nackdelar som Castellum ser gällande förändringar och antaganden som används för att 
värdera en fastighet, är att externa intressenter, som inte är väl insatta i fastighetsföretag, kan 
tolka siffror i balansräkningen som exakta. Viktigt här är att man som intressent tar med den 
osäkerhetsmarginal som finns samt att företagen på ett tydligt sätt informerar om vad man 
gjort för antaganden så att intressenten sen kan göra egna analyser och dra slutsatser på ett bra 
och tillförlitligt sätt. En osäkerhetsmarginal kan vara på 10 % vilket gör att företag med ett 
fastighetsbestånd värderat till verkligt värde på närmare 30 miljarder kan ha en felmarginal på 
3 miljarder kronor, vilket intressenter behöver ta i beaktning när man grundar sina beslut på 
värdet. 
 
Kungsleden påpekar också den osäkerhet som finns med i redovisningen gällande verkligt 
värde. Vägen fram till ett i slutändan uppskattat värde bygger trots allt på många antaganden 
och gissningar om hur framtiden kommer att se ut. Detta medför ju att man egentligen aldrig 

                                                           
129 Brade Jonas, Per – Erik Waller & Ulf Westerberg, ”Nya förutsättningar för fastighetsbolag”, Agenda, nr 2 
2005, s 14-15. 
130 Brade Jonas & Monica Olsson, ”Hög ambition bland fastighetsbolagen men resultatredovisning varierar”, 
Balans, nr 6-7 2006, s 35-37. 
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 Internationell redovisningsstandard i Sverige – IFRS/IAS 2007, FAR Förlag, Stockholm 2007, s 12. 
132 Falkman Pär, Teori för redovisninģ Studentlitteratur, Lund 2000, s 64. 
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kan komma fram till ett verkligt värde förrän fastigheten säljs. Även vid en eventuell 
försäljning är det inte helt säkert att det redovisade värdet stämmer överens med det slutgiltiga 
försäljningspriset på fastigheten. Många gånger säljs fastigheter som portföljer, vilket innebär 
att flera fastigheter säljs tillsammans. Detta medför att en viss portföljpremie tillkommer som 
gör att köparen betalar lite mer än vad den enskilda fastigheten skulle varit värd. Denna 
premie har dock de senaste åren minskat från att förut legat på ca 10 %, berättar Kungsleden. 
En annan vinkel, som Castellum talar om, är att det förmodligen inte finns någon möjlig 
enskild köpare av deras hela portföljstock i dagsläget. Detta med anledning av att verkligt 
värde är uppskattat till 28 miljarder kronor. En försäljning skulle med andra ord innebära att 
beståndet måste styckas ner i mindre delar, vilket i slutändan även förmodligen påverkar ett 
eventuellt försäljningspris.  
 
Wihlborgs antyder en viss skepticism kring hur väl det redovisade värdet egentligen stämmer 
överens med verkligheten. Som exempel ges att variationen i värde mellan olika fastigheter 
inom samma område är väldigt hög. Detta kan indikera att värderingen sker på olika sätt och 
därav inte ger samma utslag, vilket visar att den osäkerhetsmarginal som finns är av väsentlig 
betydelse när intressenter analyserar redovisningen. 
 

6.4 Tidigare avskrivning 
Fördelen med att undvika kostsamma komponentavskrivningar genom att istället redovisa till 
verkligt värde, där avskrivningar inte sker, var inget som de tillfrågade företagen upplevt.134 
Vare sig Kungsleden, Castellum eller Wihlborgs använde sig tidigare av 
komponentavskrivningar på sina fastigheter.  
Kungsleden gjorde avskrivningar på hela fastigheter men oftast var fastigheterna 
klassificerade som varulager, vilket gjorde att avskrivningar inte gjordes. 
Castellum gjorde även de avskrivningar på hela fastigheterna dock med tillägg för några få 
delar av fastigheten som skrevs av på kortare period. Tilläggen var dock inte tillräckligt 
många för att det skulle räknas som komponentavskrivning.  
Wihlborgs använde avskrivning på anskaffningsvärdet som metod och valde bort 
komponenter med annan avskrivningsperiod i redovisningen. 
Detta kan tolkas som att de kostsamma komponentavskrivningarna som enligt teorin skulle 
försvinna, egentligen inte fanns innan den nya rekommendationen.135 Det kan tyda på att 
företagen redan för många år sedan börjat undvika detta sätt att redovisa för att underlätta 
arbetet och minska kostnaderna. 
 

6.5 Värderingsmetod 
Kungsleden använder sig av en femårig kasseflödesmodell vid sin värdering. Sedan gör man 
en nuvärdesberäkning på det bedömda restvärdet för all framtid.136 Denna värdering bygger 
även på en hel del antaganden om framtiden och kommande förändringar. Det som skiljer 
Kungsledens värdering från den externa värderarens är att Kungsleden använder sig av de 
driftkostnader som varje fastighet har. Den externa värderaren använder sig mer av 
standardiserade siffror på en längre tidsperiod för att kunna förutse hur framtiden kommer att 
gestaltas. 
 

                                                           
134 FARs Samlingsvolym 2005 Del 1, FAR Förlag, Stockholm 2005, s 932, 1114-1115. 
135 Nordlund Bo, ”Komponentavskrivning på byggnader – företag som redovisar enligt IAS/IFRS”, Balans, nr 3 
2004, s 16-18. 
136 – Grundläggande teori och praktisk värdering, Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet 2005, s 127. 
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Även Castellum använder sig av en kassaflödesmodell där man diskonterar de framtida 
kassaflöden som fastigheten antas generera. Samtliga parametrar som kan vara väsentliga 
används såväl av interna som externa värderare. Den stora skillnaden gällande internt och 
externt är de antaganden om framtiden som finns samt hur marknaden kommer att se ut. 
Hyreskontrakt hör till en viktig parameter och långvariga kontrakt besitter ett högre värde för 
fastigheten. Dock anser sig både Kungsleden och Castellum vara den bästa värderaren, av den 
anledningen att det är de själva som förändrar hyreskontrakt, gör affärer dagligen och känner 
marknaden bäst. Den interna värderingen presenteras i balansräkningen och resultaträkningen. 
Wihlborgs interna värdering genomförs på samma sätt som tidigare nämnda företag nämligen 
med en femårig kassaflödesmodell där framtida kassaflöden diskonteras.  
 
Att använda sig av samma värderingsmetod för samtliga företag borde resultera i ett mer 
jämförbart värde än om olika modeller används. Wihlborgs förslag på branschnormer, så att 
alla noterade fastighetsföretag värderar till verkligt värde, är något som även borde gälla 
värderingsmodell. Normsättning som gör reglerna mer strikta och specifika kan öka 
möjligheten till jämförelse mellan olika företag.  
 

6.6 Lågkonjunktur 
När man tittar på hur företagen ser på en eventuell lågkonjunktur så anser inget av företagen 
att detta kommer att ha någon väsentlig inverkan på deras redovisning.  
Kungsleden kan tänka sig att vissa företag kan välja att undvika eller minska den externa 
värderingen för att på så sätt minska sina kostnader. Den interna värderingen kommer att 
behövas då den är en stor del av den dagliga verksamheten och nödvändig för att kunna göra 
investeringar och försäljningar på bästa möjliga sätt. 
Castellum nämner att en liten möjlighet finns att företag kanske inte agerar marknadsmässigt 
vid en lågkonjunktur, men ser dock denna företeelse som osannolik. 
Wihlborgs anser att den externa värderingen är viktig för trovärdigheten i redovisningen och 
det kommer att behövas vare sig man befinner sig i en lågkonjunktur eller högkonjunktur. 
 

6.7 Problematik med skatten 
Det största problemet med redovisningen av fastigheter anser Kungsleden, Castellum och 
Wihlborgs vara den uppskjutna skatten och hur denna värderas och redovisas. Företagen ger 
exempel på den problematik som finns med redovisningen av uppskjutna skatter vid 
fastighetsaffärer. Posten i balansräkningen för just uppskjutna skatter kan och består oftast av 
ett betydligt högre belopp än vad den verkligen är. Detta är även ett bekymmer som speglar 
sig vid avdrag och beroende på i vilken form fastigheten säljs. Sker försäljningen till ett annat 
bolag eller någon som vill ha den som enskild fastighet kommer detta att redovisas på olika 
sätt, vilket är ett kvarstående problem med verkligt värde. Verkligt värde medför ett problem 
gällande den uppskjutna skatten, om hur den prissätts och redovisas. Logiken i denna 
redovisning ses som ett stort problem och en klar nackdel gällande värdering till verkligt 
värde. Redovisas en uppskjuten skatt på ett sätt, som inte speglar verkligheten, bidrar detta till 
att minska den korrekta bilden av företaget samt tillförlitligheten i redovisningen.  
  



Verkligt värde, på gott & ont den 23 maj 2008 

47 

 

7 SLUTSATS 
 
I detta kapitel kommer vi att dra slutsatser från analysen och besvara problemformuleringen 
och på så viss uppfylla syftet med denna undersökning.  
 

7.1 Slutsats 
Eftersom alla börsnoterade förvaltningsfastighetsbolag redovisar till verkligt värde så har det i 
det närmaste blivit en norm att man skall göra det. Därmed försvinner valmöjligheten att 
redovisa enligt komponentavskrivning. Det är förmodligen omöjligt för ett 
förvaltningsfastighetsbolag, som är börsnoterat, att använda sig av komponentavskrivning 
med tanke på att intressenter, investerare och framför allt marknaden kräver redovisning till 
verkligt värde. Sedan är komponentavskrivning mer avancerad och kräver mer resurser än 
redovisning till verkligt värde. Fastighetsbolagen redovisade verkligt värde i not innan 
införandet, så idén med att ha valmöjligheten att redovisa enligt komponentavskrivning känns 
överflödig. Enligt företagen var inte komponentavskrivning något som egentligen 
diskuterades och borde därför tas bort ur IAS 40.  
 
Redovisning av verkligt värde i balansräkningen istället för i not har inte inneburit så stor 
förändring för företagen gällande värderingen, utan det enda som skett är ett ökat fokus på 
värdet för vissa av företagen. Detta visar på att värderingen alltid funnits med och att 
företagen ofta krävt värdering av sina fastigheter, dels för att kunna göra bra investeringar och 
försäljningar, dels för att kunna ta fördelaktiga lån. 
 
En annan norm som borde införas, enligt vår uppfattning, är en standardiserad 
värderingsmodell. Det skulle innebära att jämförbarheten skulle öka och funderingar kring 
olika värden av fastigheter skulle minska. Ett av företagen uttryckte funderingar kring hur 
andra företag egentligen hade värderat fastigheter inom samma geografiska område, eftersom 
de ansåg att en del värderingar skiljde sig markant. Av den anledningen skulle utvecklingen 
av en norm för hur man skall värdera sina fastigheter hjälpa förvaltningsfastighetsbolagen i 
Sverige. Det skulle framförallt underlätta för analytiker, intressenter och för eventuella 
investerare. Ju större valmöjligheter för företagen vid värderingen, desto större torde 
skillnaderna bli. 
 
En förändring som alla företag efterlyste var hur skatten borde redovisas. I dagsläget blir den 
uppskjutna skatten felvärderad, vilket påverkar tillförlitligheten negativt. Att ha en skattepost 
redovisad till 3 miljarder fastän den verkliga skatten är 1 miljard får inga direkta effekter för 
bolaget men kan misstolkas av utomstående intressenter. Här skulle en förändring av 
skatteredovisningen medföra en mer rättvisande bild, vilket bör vara något som bolagen 
eftersträvar. Vi tycker att det är anmärkningsvärt att skatteposten blir felaktig samt att detta 
inte diskuterades innan införandet av IAS 40, eftersom det är en självklarhet att skatteposten 
skulle visa för högt värde. IAS 40 är utvecklat för enbart förvaltningsfastigheter och därför 
borde ju den uppskjutna skatten tas in i IAS 40. Det gör den inte idag utan man beräknar 
skatten på det gamla sättet med 28 %, vilket ger en missvisande bild av verkligheten. 
 
Redovisningen ger en mer rättvisande bild av företagen är en av argumentationerna för att 
värdera till verkligt värde. Därför är företagen positivt inställda till övergången från RR 24 till 
IAS 40. Detta medför att företagen borde sträva efter att skatteredovisningssättet skall 
förändras, om det är en mer rättvisande bild av företaget man eftersträvar.  
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Redovisning till verkligt värde ställde även krav på extra utbildning, dels av anställda men 
också av företagets externa intressenter. Företagen såg inte detta som en direkt nackdel, utan 
ansåg det viktigt att utbildningen skedde. Utbildningen av de anställda är något som vissa av 
företagen arbetar med internt medan utbildning av investerare, aktieägare etc. sker via 
årsredovisningarna. Många intressenter ser verkligt värde som det exakta värdet av 
fastigheterna, vilket kan leda till att beslut fattas felaktigt. Därför ställs det höga krav på 
förvaltningsfastighetsföretagen att redovisa hur värderingen av verkligt värde går till. 
 
Som förvaltningsfastighetsföretag bör man alltså visa klart och tydligt i årsredovisningen hur 
värderingen går tillväga. Ett tips här kan ju kanske vara att redovisa materialet i enskild text i 
årsredovisningen och inte i not som det brukar vara. Detta för att tydligare visa och klargöra 
för de metoder som används. Ett företag ansåg att information till sina aktieägare samt 
intressenter om hur värdering till verkligt värde sker som en av de viktigaste punkterna efter 
införandet av IAS 40. Eftersom att värderingen trots allt bygger på ett antal antaganden krävs 
det att den som analyserar redovisningen vet grunderna till dessa värderingar för att, på egen 
hand, kunna dra slutsatser och fatta viktiga beslut. 
 
Den höga ambitionsnivån som fanns innan införandet 2005 kvarstår menar flera. Dock anser 
ett av företagen att den förändring som skett krävt en del tid innan redovisningen blivit helt 
fullständig. Detta tyder på att fel och missberäkningar var större direkt efter införandet då det 
nya tillvägagångssättet inte var helt klart för alla, medan man nu ett par år senare anser att 
personalen blivit tillräckligt insatt för att undvika dessa fel.  
 
På det stora hela var företagen som sagt positivt inställda till införandet av IAS 40 och 
redovisning till verkligt värde. Detta eftersom att det även är viktigt för företagen att ha koll 
på värdet på sina fastigheter. Införandet av verkligt värde ökade för flera företag fokuseringen 
på just värdet. Valet hur fokus skall ligga avgörs dock utifrån företagets bästa. Vissa företags 
affärsidéer passar bättre med ett kassaflödesbaserat fokus medan andra företag, speciellt bolag 
med hög omsättningshastighet på fastigheterna, bör använda ett värdebaserat fokus. Detta kan 
ses som både en fördel och en nackdel. Nackdelen är att värdering till verkligt värde har ett 
osäkerhetsintervall på 5 – 10 % och skall viktiga beslut fattas med det som underlag finns 
risken att man ibland missbedömer risker eller avkastningar. Däremot torde ett värdefokuserat 
företag vara mer uppdaterat gällande värdet på fastigheterna än ett kassaflödesbaserat. 

Alla företag ansåg att fördelarna med att redovisa till verkligt värde vägde upp de nackdelar 
som uppstod. Företagen trodde även att det skulle ske förändringar i framtiden, som kommer 
att göra att redovisning till verkligt värde blir mer effektivt samt kommer att ge en bättre och 
mer rättvisande bild av företaget. Efter ett par år med redovisning enligt rekommendationerna 
från IFRS ville inte något av företagen gå tillbaka till det gamla redovisningssättet.  
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8 FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 
 

Här presenteras förslag till vidare forskning, nya problem och frågor som uppkommit under 
studien. 
 
Under undersökningsprocessen framkom det att IAS 40 har medfört redovisningsproblem när 
det gäller uppskjutna skatter samt skatteposter, hur dessa skatteposter värderas, redovisas och 
hur stora dessa är i verkligheten. Fastighetsföretag måste ta upp stora skatteposter vid 
försäljning av fastigheter trots att de sällan betalar mycket skatt. Detta borde vara av intresse 
att behandla utförligare. 
 
En annan intressant aspekt är att försöka utreda hur förtagen eller dess intressenter ställer sig 
till att införa ett mer normanpassat redovisningssätt, att få företag att välja samma 
värderingsmetoder och sätt att redovisa värdeförändringar liknande för att på så sätt öka 
jämförbarheten. 
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9 SANNINGSKRITERIER 
 

Här presenteras bedömningen av studien. Vilka aspekter som har gjort studien trovärdig och 
varför.  
 
Kriterierna om hur man bedömer studien skiljer sig för kvalitativa och kvantitativa 
undersökningar. Vid en kvantitativ studie fokuserar man på reliabilitet och validitet vid 
bedömningen av studien. När det handlar om en kvalitativ undersökning så förespråkas andra 
kriterium. Författarna Lincoln och Guba (1985) förespråkar två kriterier för kvalitativa 
studier, nämligen trovärdighet och äkthet. 137  
 
Trovärdigheten delas upp i fyra olika kategorier i en kvalitativ undersökning, tillförlitlighet, 
överförbarhet, pålitlighet samt möjlighet att styrka och konfirmera. Äkthet behandlar rättvis 
bild, ontologisk autenticitet, pedagogisk autenticitet, katalytisk autenticitet och taktisk 
autenticitet. Vi kommer dock att endast behandla kriterierna för trovärdighet i vår bedömning 
av studien. Detta med anledning av att äkthetskriterierna inte är helt entydiga huruvida de 
påverkat studien och därav svårtolkade. 138 
 

9.1 Tillförlitlighet 
Att skapa en tillförlitlighet i resultatet innebär att man genomför forskningen utifrån de regler 
som finns. Tillförlitligheten går ut på att forskaren uppfattar verkligheten som studeras på ett 
korrekt sätt.139 
 
När vi hade utfört intervjuerna så transkriberade vi dessa. Vi båda två gick igenom 
transkriberingen samtidigt som vi lyssnade igenom intervjun. Detta för att kontrollera om vi 
hade missat något eller hört fel. Vi kontrollerade transkriberingen flera gånger för att vara 
säkra på att inget hade misstolkas. Det optimala här skulle vara att skicka en sammanställning 
på intervjuerna till respondenten för att låta dem gå igenom sina egna svar. Dock hade våra 
respondenter inte tid med detta, eftersom våra intervjuer genomfördes under en hektisk tid för 
de utvalda företagen. 
 
Vi anser att pga. noggrann granskning och genomgång av intervjun och transkriberingen är 
ändå tillförlitligheten är hög i vår studie.  
 

9.2 Överförbarhet 
Överförbarhet handlar om hur resultatet av undersökningen går att använda i andra studier. En 
kvalitativ studie innefattar oftast en liten grupp med en gemensam nämnare där man fokuserar 
på betydelser av den aspekt som studeras. Trovärdigheten i denna del handlar om ifall samma 
resultat skulle uppnås i en liknande undersökning samt om resultatet går att använda i andra 
studier.140 
 
 

                                                           
137 Bryman Alan, Emma Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, första upplagan, Liber AB, Malmö 2005, 
s 306. 
138 Ibid., s 306 – 309. 
139 Ibid., s 307. 
140 Ibid., s 307. 
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Man skulle kunna använda materialet, som behandlar nackdelar av införandet av IAS 40, för 
att undersöka förändringar som skulle kunna förbättra redovisning till verkligt värde. Vi anser 
också att resultatet skulle bli detsamma om man utförde en ny undersökning i samma 
tidsperiod med de största fastighetsförvaltningsföretagen.  
 

9.3 Pålitlighet 
Pålitlighet är en motsvarighet till reliabilitet som används inom kvantitativa studier. För att 
undersöka om ens studie är pålitlig krävs det att studien blir granskad under arbetsprocessens 
gång.141  
 
Vi har granskat materialet under arbetets gång väldigt noggrant för att undvika tolkningsfel 
och andra misstag. Vår handledare har även granskat arbetet under arbetets gång och gjort oss 
påminda om svagheter som borde ändrats.  
 
Vi har även låtit ett antal utomstående kritiskt granska vårt arbete och komma med 
synpunkter. Detta har medfört att pålitligheten i studien är stor och att informationen är 
pålitlig. Med hjälp av externa granskare så har risken för misstolkningar och fel kring upplägg 
och information blivit väldigt låg.  
 

9.4 Möjlighet att styrka och konfirmera 
Denna del av trovärdigheten bygger på att forskaren försöker säkerställa att han har agerat i 
god tro. Det ska framkomma att forskaren inte medvetet påverkat respondenter och resultat 
samt att hans personliga värderingar inte har påverkat slutsatsen och resultatet.142  
 
Vi anser att vår förförståelse inte har påverkat studien, detta bygger vi främst på vår bristande 
kunskap inom IAS 40 innan studien påbörjades. Dock så har intresset kring redovisning av 
fastigheter varit den avgörande faktorn vid val av ämne. De respondenter vi har intervjuat 
besitter väldigt djupa kunskaper inom ämnet, vilket har gjort det i princip omöjligt för oss att 
påverka svaren om vi ens hade försökt. Utan det har varit respondenterna som styrt 
intervjuerna och framförallt svaren.  
 
 
 
 
  

                                                           
141 Bryman Alan, Emma Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, första upplagan, Liber AB, Malmö 2005, 
s 307. 
142 Ibid., s 307. 
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Bilaga 1 Frågor till förvaltningsfastighetsföretagen 
 

1. När införde ni det nya sättet att redovisa till verkligt värde? 

2. Vet ni vad kostnaden för komponentavskrivning var innan införandet av verkligt 

värde? 

3. Vad var motivet att redovisa enligt IAS 40?  

4. Vad kostar det att utföra värdering till verkligt värde? 

5. Har värdering till verkligt värde varit en ekonomisk nackdel/fördel för er? (I så fall 

vilka delar inom företaget har blivit påverkade)  

6. Hur ser ni på kostnaden för att ta fram denna information?  

7. Vad har redovisningssättet förändrat i verksamheten? 

 

8. Värderar ni externt eller internt eller båda? 

9. Varför värderar ni internt? 

(Om ingen intern värdering förekommer så hoppa ned till fråga nr 13) 

10. Hur ofta och i vilken omfattning gör ni den interna värderingen? 

11. Hur stor del värderar ni internt och varför? 

12. Vilka värderingsmetoder använder ni vid en intern värdering? 

13. Varför värderar ni externt? 

(Om ingen extern värdering förekommer så hoppa ned till fråga 18) 

14. Hur ofta och i vilken omfattning gör ni den externa värderingen? 

15. Hur går den externa värderingen till?  

16. Hur stor del värderar ni externt och varför?  

 

17. Av vilken anledning värderar ni både internt och externt? 

18. Vad baseras valet av internt och extern värdering på?  

19. Vad ser ni för risker med att bara värdera internt eller externt? 

20. Tror ni att valet internt och externt kan förändras vid lågkonjunktur? 

21. Vad har ni för handlingsplaner vid en eventuell lågkonjunktur? 

 

22. Hur ser ni på införandet av verkligt värde så här ett par år efter?  

23. Hur har era värderingsrutiner förändrats från att ni första gången införde den tills idag? 

24. Vilka nya kunskaper inom organisationen har krävts efter omvärderingen? 



Verkligt värde, på gott & ont den 23 maj 2008 

55 

 

25. Anser ni att man som intressent får en mer tillförlitlig och rättvisande bild av företaget 

med det nya sättet att värdera till verkligt värde? 

26. Om ni skulle införa fair value model idag, finns det något som ni skulle tänkt på eller 

göra annorlunda än när ni införde det? 

27. Finns det något bättre sätt att redovisa på eller något ni skulle vilja ändra på jämfört 

med hur man gör idag? 

28. Vad ser ni för fördelar med denna typ av redovisningsmetod? 

29. Vad ser ni för nackdelar med denna typ av redovisningsmetod? 

 


