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Förord  
 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Margareta Paulsson för säker guidning och 

vägledning genom vårt uppsatsarbete. 
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Sammanfattning 

 

Vi har två syften med vår studie. Det första syftet är att kartlägga tillförlitligheten för 

svenska förvaltningsfastigheters verkliga värde och därigenom att underlätta för 

fastighetsbolagens intressenter att tolka fastighetsbolagens finansiella rapporter. Vårt andra 

syfte är att mäta eventuella samband mellan uppskattningar av förvaltningsfastigheters 

verkliga värde och finansiella nyckeltal som tyder på att fastighetsbolagen resultatanpassar 

med hjälp av uppskattningar av verkliga värden för sina fastigheter. 

Vi har använt oss av ett antal teoriområden. Vi inleder med teorier kring de finansiella 

rapporterna för att tydliggöra den funktion de är avsedda att ha. Därefter presenterar vi 

IASB, den organisation som utformar regelverket kring de finansiella rapporterna och syftet 

med regelverkets utformning. Vi presenterar IAS 40, de aktuella redovisningsstandarderna 

för hur förvaltningsfastigheter under åren för vår studie, 2005 till 2012. Därefter följer 

teorier kring ”verkligt värde”, ett grundläggande begrepp vid upprättande av de finansiella 

rapporterna.  Vi går igenom vad det innebär att använda verkligt värde, hur det verkliga 

värdet uppskattas, samt varför verkligt värde används i de finansiella rapporterna. Därefter 

följer teorier kring resultatanpassning, incitament och sätt på vilka sätt bolagen kan anpassa 

de finansiella rapporterna utifrån sina behov, detta i strid med IFRS tanke om en rättvisande 

bild. Vi gör en genomgång av olika typer av resultatanpassning samt redovisar tidigare 

forskning kring resultatanpassning kopplad till förvaltningsfastigheter. 

Vi gör en kvantitativ studie utifrån vår objektivistiska verklighetssyn, positivistiska 

kunskapssyn och deduktiv forskningsansats. Vi har samlat in data från samtliga 

fastighetsbolag noterade på den svenska börsen under åren 2005-2012. Vår metod för att 

avgöra tillförlitligheten i uppskattade verkliga värden för förvaltningsfastigheter är att 

jämföra årsvis realiserade försäljningspriser för förvaltningsfastigheterna med det 

uppskattade verkliga värdet i de finansiella rapporterna i den senaste årsredovisningen. 

Därefter har vi mätt eventuella samband mellan uppskattningar av förvaltningsfastigheters 

verkliga värde och finansiella nyckeltal som kan tyda på resultatanpassning. De finansiella 

nyckeltalen vi valt ut är skuldsättningsgrad, avkastning på totala tillgångar före skatt, 

börsvärdet i förhållande till bokfört värde samt orealiserade värdeförändringar. 

Vår studie visar att uppskattningar av förvaltningsfastigheters verkliga värde understigit 

realiserade försäljningspriser i 92 av 101 årsförsäljningar som svenska fastighetsbolag har 

gjort under perioden 2005 till 2012.  Skillnaden mellan det pris marknaden betalar och det 

verkliga värdet på balansräkningen uppgår till i medeltal 10 procent av försäljningspriset, 

eller 7 procent sett till median. Vi hittar inga samband mellan tillförlitligheten i 

uppskattningar av förvaltningsfastigheters verkliga värde och våra utvalda finansiella 

nyckeltal som tyder på resultatanpassning.  
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1 Inledning  
 

1.1 Problembakgrund 
Svenska börsnoterade bolag är enligt årsredovisningslagen skyldiga att upprätta 

årsredovisning innehållande finansiella rapporter. I dessa rapporter presenteras varje 

bolags resultaträkning, balansräkning, noter och förvaltningsberättelse (SFS, 1995:1 554 

kap2 § 1-3).   De finansiella rapporterna är bolags huvudsakliga kanaler för att förmedla 

information angående finansiell prestation och tillstånd till sina intressenter. Till 

intressenterna hör bland annat ägare, långivare och potentiella investerare. Kärnan i de 

finansiella rapporterna utgörs av balansräkningen och resultaträkningen, dessa 

kompletteras med ytterligare information i noterna och förvaltningsberättelsen, 

lagstadgad såväl som frivillig. De finansiella rapporterna skall ge intressenterna en så 

rättvisande bild som möjligt av bolagens finansiella ställning och prestation (Healy & 

Palepu, 2001, s. 406). 

 

Sedan 1 januari 2005 skall börsnoterade bolag i EU:s medlemsländer, och därmed även 

Sverige, upprätta finansiella rapporter enligt International Accounting Standards 

Boards, IASB:s, standarder för redovisning. IASB är en oberoende organisation 

bestående av experter. De arbetar med att konvergera de olika standarder för 

upprättande av finansiella rapporter som gäller i olika delar av världen (IASB, 2012, s. 

29-30). IASB ger ut högkvalitativa redovisningsstandarder benämnda 

International Financial Reporting Standards, IFRS. Standarder utgivna av ISAB:s 

föregångare, International Accounting Standards Committee, IASC, benämns 

International Accounting Standards, IAS. Dessa gäller parallellt med IFRS sedan 

införandet 2005.  Syftet med utgivandet av IFRS är att förbättra funktionen på de 

finansiella marknaderna genom att möjliggöra jämförelser av bolag världen över via 

dess finansiella rapporter (IASB, 2012, s. 3, 29-30). 

 

Intressenterna använder de finansiella rapporterna som underlag för ekonomiska beslut. 

Därmed är intressenterna beroende av att innehållet i de finansiella rapporterna är 

tillförlitligt, fritt från vinklingar och/eller felaktigheter för att kunna fatta beslut på rätt 

grunder.  Tillförlitlighet är en av de fyra kvalitativa egenskaper de finansiella 

rapporterna skall besitta för att utgöra bra beslutunderlag för bolagens intressenter. De 

övriga tre egenskaperna är begriplighet, jämförbarhet och relevans. Relevansen hos 

informationen utgörs av informationens förmåga att påverka intressenternas 

bedömningar och beslut (IASB, 2012, s. 12-15). De kvalitativa egenskaperna, 

tillförlitlighet och relevans anses vara speciellt viktiga i rapporten (Danbolt & Rees, 

2008, s. 272). 

 

 

Traditionellt sett har företags tillgångar tagits upp till anskaffningsvärde minus av- och 

nedskrivningar på balansräkningen, enligt den så kallade anskaffningsvärdesmodellen. 

Den traditionella modellen har dock kommit att utmanas och i hög grad ersättas av 

redovisning till verkligt värde. En sådan redovisning innebär att tillgångar tas upp på 

balansräkningen till uppskattade marknadspriser samt att orealiserade värdeförändringar 

påverkar årets resultat (Danbolt & Rees, 2008, s. 272-274).  
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Definitionen av verkligt värde är ”det belopp till vilket en tillgång skulle kunna 

överlåtas mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och som har ett intresse 

av att transaktionen genomförs” (IAS 16:6). 

 

För bolagen har övergången från användning av anskaffningsvärde, till användning av 

verkligt värde vid upprättande av de finansiella rapporterna, inneburit en mycket stor 

förändring, närmast ett paradigmskifte (Barlev & Haddad, 2003, s. 384).  Skiftet till att 

använda verkligt värde även för icke standardiserade tillgångar såsom 

förvaltningsfastigheter har varit kontroversiellt. Kritiker är tveksamma till att värdera 

och redovisa materiella tillgångar på samma sätt som mer standardiserade produkter. 

Detta då förvaltningsfastigheter handlas på marknader som i många fall är inaktiva, 

vilket gör det vanskligt att bedöma marknadsvärdet. Detta medför att tillförlitligheten i 

uppskattningarna av verkligt värde, och därmed tillförlitligheten hos de finansiella 

rapporterna, kan bli lidande (Artemenkov et al., 2008, s. 362). 

 

Sedan införandet i EU av IAS 40 har svenska börsnoterade fastighetsbolag varit 

skyldiga att tillhandahålla information om verkligt värde för sina förvaltningsfastigheter 

(IASB, 2011, IAS 40:85). ”Förvaltningsfastigheter är fastigheter (mark eller en 

byggnad-eller delar av en byggnad-eller båda) som innehas (av ägaren eller en 

leasingtagare om leasingavtalet klassificerats som ett finansiellt leasingavtal) i syfte att 

generera hyresinkomster eller värdestegring eller en kombination av dessa” (IAS 40:5). 

Att förvaltningsfastigheterna ägs eller innehas under finansiell leasing ”innebär att de 

ekonomiska fördelarna och ekonomiska riskerna som förknippas med ägandet av 

objektet i allt väsentligt överförs från leasinggivaren till leasingtagaren” (IAS 17:8). 

 

IAS 40 ger fastighetsbolagen möjlighet att välja mellan att redovisa till verkligt värde 

eller anskaffningsvärde. Redovisning enligt verkligt värde innebär att tillgångar tas upp 

på balansräkningen till verkligt värde på balansdagen samt att orealiserade förändringar 

redovisas på resultaträkningen (IAS 40:35; 40:38). Väljer fastighetsbolagen att använda 

anskaffningsvärde tas förvaltningsfastigheterna upp till anskaffningsvärde minus av- 

och nedskrivningar på balansräkningen (IAS 16:30).  Fastighetsbolag som redovisar till 

anskaffningsvärde måste dock redovisa såväl verkligt värde som förändringen av 

verkligt värde under i året i noterna (IAS 40:79). 

 

Vid uppskattning av verkligt värde för förvaltningsfastigheter ska enligt IASB:s 

redovisningsstandarder i första hand ”aktuella priser på en aktiv marknad för likartade 

fastigheter, med samma läge och i samma skick” användas (IAS 40:45). Om sådana 

priser inte finns tillgängliga får ägarna till förvaltningsfastigheterna använda sig av 

något av följande tre alternativ: ”aktuella priser på en aktiv marknad för fastigheter av 

annat slag”, ”senaste priser för liknande fastigheter på mindre aktiva marknader” eller 

”nuvärdet av uppskattade framtida betalningsströmmar” (IAS 40:46). 

 

Hitz (2007, s. 326-327) tolkning är att uppskattningen av verkligt värde för 

förvaltningsfastigheter kan göras på tre nivåer. De två översta nivåerna baseras på 

marknadspriser, motiverat med att just marknadspriser är den mest tillförlitliga 

indikatorn på verkligt värde för en tillgång.  Uppskattning på första nivån är utifrån 

färska marknadspriser på mer eller mindre identiska tillgångar på samma marknad. I 

realiteten finns dock sådana färska marknadspriser i princip aldrig att tillgå för annat än 

finansiella tillgångar. Även uppskattning av verkligt värde på andra nivån baseras på 

marknadspriser. Jämförelsen görs då med tillgångar som skiljer sig från de fastigheter 
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vars verkliga värde skall uppskattas. Skillnaden kan ligga i tillgångarnas utformning 

eller att de handlas på en annan marknad än jämförelseobjekten. Endast om det inte är 

möjligt att uppskatta det verkliga värdet utifrån beskrivningen ovan är bolagen tillåtna 

att använda teoretiska, kassaflödesbaserade, modeller.  

 

Trots ett omfattande regelverk är utformningen av bolagens finansiella rapporter ett 

hantverk utfört av människor. Som i alla hantverk påverkar den mänskliga faktorn i hög 

grad den bild av bolagen som ges i de finansiella rapporterna. Rapporterna kan därmed 

anpassas i viss grad utifrån de behov bolagen har.  Anpassningen kan ske både inom 

och utom lagens råmärken (Stolowy & Breton, 2004, s. 8). Den internationella 

forskningen inom området använder termen “earnings management”. Vi upplever att 

termen är svåröversatt, närmast till hands ligger enligt oss “resultatmanipulation”. Då vi 

anser att “manipulation” har en alltför negativ klang för att passa vår studie kommer vi 

hädanefter att använda oss av uttrycket “resultatanpassning”. 

 

Resultatanpassning av finansiella rapporter tar sig olika former beroende på typ av 

bolag och ändamålet med anpassningen.  Nedskrivningar av bolagens tillgångsvärden 

kan medföra att marknaden tappar förtroende för de nedskrivande bolagens finansiella 

rapporter och därmed också för bolagen själva. För att korta tiden det tar innan 

marknadens förtroende återvänder kan bolagen som tvingas till nedskrivningar välja att 

avskeda de medarbetare som marknaden upplever är ansvariga för att bolagen tvingats 

till nedskrivningar. Att tvingas till nedskrivningar är därmed sett som väldigt negativt på 

såväl bolagsnivå som på individnivå (Wilson, 2008, s. 546). Utjämnande 

resultatanpassning ger sken av en jämnare ekonomisk prestation från år till år än vad 

som i realiteten är fallet. En sådan typ av resultatanpassning kan göras genom att 

bolagen skapar dolda reserver i goda tider för att kunna ta fram dessa i sämre tider. 

Fastighetsbolag åstadkommer dessa dolda tillgångar genom att göra försiktiga 

uppskattningar av förvaltningsfastigheternas verkliga värde (Dechow & Skinner, 2000, 

s. 240). När uppskattningar av verkligt värde för icke finansiella tillgångar såsom 

förvaltningsfastigheter huvudsakligen görs i finansieringssyfte håller uppskattningarna 

generellt en högre tillförlitlighet. Ägarna av förvaltningsfastigheter använder 

fastigheterna som säkerhet för sina lån.  därmed leder en hög skuldsättningsgrad, 

förhållandet mellan skulder och eget kapital, till ett minskat utrymme att skapa dolda 

reserver via försiktig uppskattning av verkligt värde (Christensen & Nikolaev, 2008, s. 

24-25). 

 

Det finns en utbredd oro bland forskare kring tillförlitligheten i uppskattningar av 

verkligt värde för icke-finansiella tillgångar. Denna oro gäller att uppskattningarna i viss 

mån är godtyckliga och därmed kan användas till resultatanpassning utifrån bolagens 

behov (Artemenkov et al., 2008, s. 356; Danbolt & Rees, 2008, s. 298; Hitz, 2007, s. 

343). Tidigare forskning i brittisk kontext där värdeförändringen under året inte 

påverkat resultatet har visat att medianuppskattingen av verkligt värde underskattade det 

pris marknaden var villig att betala med sex procent (Dietrich et al., 2000, s. 155). 

Farhågorna att uppskattade verkliga värden för förvaltningsfastigheter kan brista i 

tillförlitlighet anser vi därför ha empiriskt stöd. Det saknas forskning kring 

tillförlitligheten i uppskattade verkliga värden för förvaltningsfastigheter i en kontext 

som likt den svenska låter orealiserade värdeförändringar påverkar resultatet, detta är 

det forskningsgap vi funnit och ämnar fylla med vår studie. Bristen på forskning menar 

vi medför en osäkerhet om hur tillförlitliga de finansiella rapporter är för fastighetsbolag 

som redovisar till verkligt värde i enlighet med IASB:s standarder för redovisning. 
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Denna osäkerhet anser vi vara ett problem för intressenter i fastighetsbolagen eftersom 

intressenterna därmed har svårt att tolka informationen i sina viktigaste beslutsunderlag, 

de finansiella rapporterna. De svenska börsnoterade fastighetsbolagens bokförda 

fastighetsvärde uppgick vid årsskiftet 2012-2013 till totalt 266 miljarder kronor, enligt 

vår sammanställning baserad på fastighetsbolagens egna årsredovisningar. Att 

insatserna är höga, och intressenterna många, råder det därmed ingen tvekan om. Vi 

kommer därför att kartlägga tillförlitligheten hos uppskattningarna av verkligt värde för 

förvaltningsfastigheter. Vi gör detta genom att, i linje med Dietrich et al. (2000), 

jämföra årsvis realiserade försäljningspriser för förvaltningsfastigheter med det 

uppskattade verkliga värdet i de finansiella rapporterna i den senaste årsredovisningen. 

Anledningen till att vi använder oss av årsvisa försäljningar är att fastighetsbolagen inte 

redovisar försäljningspriser och verkligt värde för specifika fastigheter. Vi kommer 

även att mäta eventuella samband mellan tillförlitligheten och utvalda finansiella 

nyckeltal för att se om uppskattningarna av verkliga värden påverkar mått som används 

för att avgöra fastighetsbolags finansiella ställning och prestation. Slutligen kommer vi 

att mäta sambandet mellan tillförlitligheten och orealiserade värdeförändringar för att se 

om bolagen tar hänsyn till realiserade försäljningspriser när de uppskattar orealiserade 

värdeförändringar för sina kvarvarande fastigheter. Vi hoppas med vår studie kunna 

bidra till kunskapen om tillförlitligheten hos uppskattade verkliga värden för icke-

finansiella tillgångar. Vårt praktiska bidrag blir att hjälpa intressenter i fastighetsbolag 

att tolka bolagens finansiella rapporter. 

 

1.2 Problemformuleringar 
Hur tillförlitliga är uppskattningar av förvaltningsfastigheters verkliga värde? Finns det 

samband mellan tillförlitligheten och finansiella nyckeltal som tyder på 

resultatanpassning? 

 

1.3 Syfte 
Vi har två syften med vår studie. Huvudsyftet är att kartlägga tillförlitligheten för 

svenska förvaltningsfastigheters verkliga värde. Detta skulle underlätta för 

fastighetsbolagens intressenter, att tolka de finansiella rapporterna. Vårt andra syfte är 

att mäta eventuella samband mellan uppskattningar av förvaltningsfastigheters verkliga 

värde och finansiella nyckeltal som kan tyda på resultatanpassning. 

 

1.4  Val av bolag och nyckeltal  
Vi har utifrån vårt problemområde, tillförlitligheten i finansiella rapporter grundade på 

uppskattade verkliga värden för immateriella tillgångar, valt att studera svenska 

börsnoterade fastighetsbolag. Vi hittade 16 fastighetsbolag börsnoterade vid årsskiftet 

2013-12. Dessa är, i bokstavsordning, Atrium Ljungberg, Balder, Brinova, Castellum, 

Catena, Corem, Dagon-Klövern, Diös, Fabrege, Fastpartner, Heba, Hufvudstaden, 

Kungsleden, Sagax, Wallenstam och Wihlborgs.  

När vi valde ut våra nyckeltal var skuldsättningsgraden given. Förhållandet mellan 

skulder och eget kapital är ett viktigt nyckeltal för långivare när de skall avgöra om lån 

skall beviljas och till vilka villkor (Citron, 1992, s. 334). Detta tolkar vi som att 

fastighetsbolag med hög skuldsättningsgrad har starka incitament att hålla 
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uppskattningen av verkligt värde för sina förvaltningspriser nära marknadspriser och 

därigenom visa upp starka säkerheter för lån. Om det visar sig att det finns ett samband 

mellan fastighetsbolag skuldsättningsgrad och tillförlitligheten i uppskattningen av 

verkligt värde för förvaltningsfastigheterna anser vi det tyder på att fastighetsbolag 

resultatanpassar med hjälp av uppskattningen av verkligt värde för sina 

förvaltningsfastigheter.    

Resultatanpassning handlar bland annat om att påverka den bild som ges av bolagens 

ekonomiska prestation i de finansiella rapporterna (Healy & Wahlen, 1999, s. 368). Vi 

vill även inkludera ett nyckeltal som representerar fastighetsbolagens ekonomiska 

prestation under året. Vi valde att inkludera prestationsmåttet avkastning på totala 

tillgångar före skatt i vår studie. Genom att mäta eventuella samband mellan 

tillförlitligheten i uppskattningarna av verkligt värde för fastighetsbolagens 

förvaltningsfastigheter och fastighetsbolagens ekonomiska prestation vill vi kunna se 

om prestationsmåtten påverkas av tillförlitlighetan i uppskattningarna av verkligt värde 

för förvaltningsfastigheterna. Ett sådant samband anser vi skulle vara ett tecken på att de 

resultat fastighetsbolagen visar upp till viss del är ett resultat av resultatanpassning 

genom uppskattningar av verkliga värden för bolagens förvaltningsfastigheter.  

Vi ville även ha med ett nyckeltal som indikerar huruvida marknaden känner till och tar 

hänsyn till tillförlitligheten i uppskattningarna av verkligt värde för fastighetsbolagens 

tillgångar av vilka förvaltningsfastigheterna utgör den ojämförligt största delen. 

Fastighetsbolagens intressenter har visserligen många andra källor till information om 

bolagen än de finansiella rapporterna (Ball, 2013, s. 4). Vår utgångspunkt är dock att 

fastighetsbolagens själva rimligtvis bör ha bättre kontroll än externa intressenter på sina 

egna förvaltningsfastigheters verkliga värde.  Vi menar därför att om fastighetsbolagens 

förvaltningsfastigheter säljs till priser som överstiger det uppskattade verkliga värdet 

samtidigt som börsvärdet överstiger det bokförda värdet indikerar det att 

fastighetsbolaget medvetet redovisar ett lågt verkligt värde för sina fastigheter. Vi anser 

att om det finns ett samband mellan tillförlitligheten i uppskattningarna av verkligt 

värde för fastighetsbolagens förvaltningsfastigheter och börsvärdet i förhållande till 

bokfört värde tyder detta i sådant fall på resultatanpassning. Vi inkluderade därför 

relationen mellan bolagens börsvärde och det bokförda värdet på bolagens tillgångar i 

vår studie. 

 

Vi har tidigare förmedlat att vid uppskattning av verkligt värde för 

förvaltningsfastigheter ska fastighetsbolagen enligt IASB:s redovisningsstandarder i 

första hand använda ”aktuella priser på en aktiv marknad för likartade fastigheter, med 

samma läge och i samma skick” (IAS 40:45). Om sådana priser inte finns tillgängliga 

får ägarna till förvaltningsfastigheterna använda sig av något av följande tre alternativ: 

”aktuella priser på en aktiv marknad för fastigheter av annat slag”, ”senaste priser för 

liknande fastigheter på mindre aktiva marknader” eller ”nuvärdet av uppskattade 

framtida betalningsströmmar” (IAS 40:46). Vi kommer därför att mäta eventuellt 

samband mellan tillförlitligheten hos uppskattningarna av verkligt värde och 

orealiserade värdeförändringar för att se om fastighetsbolagen tar hänsyn till realiserade 

försäljningspriser när de uppskattar orealiserade värdeförändringar för sina fastigheter. 

Vi är medvetna om att orealiserade värdeförändringarna till skillnad från 

skuldsättningsgrad, avkastning på totala tillgångar före skatt och marknadsvärdet i 

förhållande till det bokförda värdet, inte hör till de traditionella nyckeltalen. De 

orealiserade värdeförändringarna används dock på samma sätt som nyckeltal vanligtvis 
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gör, till att jämföra tillstånd och prestation mellan olika bolag och mellan olika år för 

samma bolag. Vi kommer därför att behandla och benämna orealiserade 

värdeförändringar som ett nyckeltal i vår studie. 

 

1.5 Forskningshypoteser 
För att kunna besvara problemformuleringen och uppfylla våra syften har vi formulerat 

följande tre hypoteser: 

Hypotes 1: Uppskattade verkliga värden för förvaltningsfastigheter understiger 

fastigheternas marknadspris. 

Hypotes 2: Uppskattningar av förvaltningsfastigheters verkliga värde används till 

resultatanpassning.  

Hypotes 3: Fastighetsbolagen tar hänsyn till realiserade försäljningspriser när de 

beräknar orealiserade värdeförändringar.  

 

2. Metodologiska utgångspunkter  

2.1 Förförståelse 
Den förförståelse vi bär med oss när vi gör vår studie utgörs av kunskap och 

erfarenheter vi har samlat på oss genom livet. Dessa kunskaper och erfarenheter 

påverkar ofrånkomligt vår inställning till vår omgivning. Enklare uttryckt påverkar 

förförståelsen vad vi ser i vår omgivning och hur vi ser på den (Bryman, 2011, s. 30). Vi 

vill därför upplysa läsarna om vår förförståelse för att de därmed skall vara medvetna 

om genom vilka ”glasögon” vi ser på omgivningen. 

 

Vår förförståelse kan delas upp i praktisk och teoretisk förförståelse. Den praktiska 

förförståelsen utgörs av våra egna erfarenheter. Den teoretiska förförståelsen utgörs av 

erfarenheter andra har gjort och som vi sedan tagit del av i andra hand (Johansson-

Lindfors, 1993, s. 76). Finansiella rapporter och fastigheter är två centrala begrepp för 

vår studie. Utifrån detta har vi diskuterat och sammanfattat de erfarenheter och 

kunskaper vi samlat på oss genom åren.  Vi har en likartad teoretisk förförståelse 

eftersom vi har nära på identisk utbildning. Vi går båda åttonde terminen på 

civilekonomprogrammet med inriktning på redovisning vid Umeå universitet. Den 

praktiska förförståelsen skiljer sig dock åt: 

 

”Under tjugo år har jag arbetat inom fastighetsbranschen, i egenskap av 

byggnadsarbetare. Därmed har jag skaffat mig en gedigen kunskap om fastigheter. 

Vidare har jag lång erfarenhet av lokalt styrelsearbete inom Riksbyggen. Det är ett 

medlemsägt bolag som utvecklar och förvaltar fastigheter över hela Sverige. I mitt 

arbete på riksbyggen har jag skaffat mig kunskap om fastighetsbolags finansiella 

rapporter.  Sammantaget har mina erfarenheter bidragit till stor förståelse för hur 

fastighetsbranschen fungerar”. 

 

Stefan Olsson 
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”Jag har deltagit i bildandet av två bostadsrättsföreningar samt därefter varit medlem i 

de nybildade föreningarna. Därmed har jag skaffat mig viss erfarenhet av att fatta 

ekonomiska beslut om fastigheter med de finansiella rapporterna som beslutsunderlag. 

Därtill har jag under ett flertal år varit styrelsemedlem i en mindre idrottsförening. En 

stor del av styrelsearbetet har utgjorts av budgetarbete. Detta budgetarbete handlar 

mycket om uppföljning av tidigare räkenskapsår och framarbetande och fastställande 

av kommande års budget. Detta har bidragit till att förståelsen för de finansiella 

rapporterna spelar en viktig roll vid beslut”. 

 

Per-Anton Lundström 

 

Vi har båda, utifrån våra personliga erfarenheter beskrivna ovan, gemensamma 

erfarenheter av att betrakta informationen i de finansiella rapporterna som oemotsägliga 

fakta. När vi under vår utbildning introducerades till redovisning baserad på verkliga 

värden krockade två världar.  Den stora flexibilitet som uppskattningar av verkliga 

värden erbjuder blev en skarp kontrast till vår tidigare bild. Vår reaktion blev att det där 

måste vara lätt att manipulera. Vi har strävat efter att hålla oss objektiva i vårt arbete. 

Trots denna strävan har vi förvånats över hur ”töjbara” fastighetsbolagens finansiella 

rapporter är. Vi har emellanåt haft svårt att få ihop flexibiliteten med ”en rättvisande 

bild”. Vi menar att det inte kan uteslutas att detta faktum har gett studien en väl 

ifrågasättande ton gentemot finansiella rapporter baserade på uppskattningar av 

marknadsvärden.  

 

2.2 Forskningsparadigm 
Som vi nämnt tidigare har vi två syften med vår studie. Det första syftet är att kartlägga 

tillförlitligheten för svenska förvaltningsfastigheters verkliga värde och därmed 

underlätta för fastighetsbolagens intressenter att tolka de finansiella rapporterna. Vårt 

andra syfte är att mäta eventuella samband mellan uppskattningar av 

förvaltningsfastigheters verkliga värde och finansiella nyckeltal som kan tyda på 

resultatanpassning. Utifrån dessa kartläggningar och samband strävar vi efter att göra 

generaliseringar. Vi håller distans till föremålen för vår studie eftersom vi hämtar vår 

information från bolagens finansiella rapporter. Vi styr i hög grad själva forskningen 

genom att vi väljer data från de finansiella rapporterna utifrån vår åsikt om graden av 

betydelse. De data vi hämtar in är sifferbaserad och kommer inte att tolkas. Därtill är 

mängden data vi hämtar in från de enskilda bolagen begränsad. Tillsammans utgör detta 

vårt vetenskapliga paradigm. Ett vetenskapligt paradigm är de föreställningar och 

normer som avgörande för hur och om vad forskning bör utföras (Lindholm, 1999, s. 

20).  

Vi har en objektivistisk verklighetssyn, ontologi. Vi anser att verkligheten existerar 

oberoende av enskilda sociala aktörer, att det finns en ”verklig” verklighet (Guba och 

Lincoln 1994, s. 109). Det innebär att vi menar att fastighetsbolagen existerar och agerar 

på samma sätt oberoende av enskilda individers agerande, både inom och utom bolagen. 

Tillförlitligheten i exempelvis uppskattningarna av verkligt värde anser vi därmed inte i 

första hand bero på enskilda individers agerande. Enligt vår verklighetssyn beror 
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tillförlitligheten snarare på verkligheten som omger enskilda individer, bestående av 

fastighetsbolagen och samhället i stort.  

Verklighetssynen är den grundläggande utgångspunkten vid all forskning. Den är 

hörnstenen på vilken forskares val av paradigm vilar (Sale et al., 2002, s. 43). Av vår 

objektivistiska verklighetssyn faller sig en positivistisk kunskapssyn, epistemologi, 

naturlig. Vi strävar efter objektiv kunskap om hur den ”verkliga” verkligheten ser ut. 

Det innebär att vi inte är intresserade av det oberoende av verkligheten som existerar vid 

individers tolkningar av verkligheten. Därför blir valet att undvika kontakt med 

individer naturligt i vår studie av fastighetsbolagen. Om vi går omvägen via individer 

kommer den information de förmedlar att vara befläckad av deras tolkningar av 

verkligheten Vårt intresse ligger i att direkt, utan mellanhänder, studera den ”verkliga” 

verkligheten i form av tillförlitlighet i fastighetsbolagens uppskattningar av verkliga 

värden för sina förvaltningsfastigheter. Genom att hålla distans till våra studieobjekt 

undviker vi att påverka dessa eller att själva bli påverkade (Guba och Lincoln, 1994, s. 

110). Vi använder oss av sifferbaserade analysmetoder, vanligtvis förknippade med 

naturvetenskapen, för att uppnå ”sanna” objektiva resultat.  

Vi utgår från tidigare forskning inom redovisning och resultatanpassning när vi gör vår 

studie av fastighetsbolagen via deras finansiella rapporter. Vi läste först in oss på de 

finansiella rapporterna, hur de utformas och vilken roll de ska spela. Vidare har vi 

fördjupat oss inom redovisning till verkligt värde samt hur den typen av redovisning kan 

användas till resultatanpassning. Utifrån denna teoretiska kunskap studerar vi 

verkligheten. Att på detta sätt gå från teori till empiri innebär att vi har en deduktiv, 

teoriprövande, forskningsansats (Johansson Lindfors, 1993, s. 55). 

Vårt syfte är att kartlägga och utifrån dessa kartläggningar göra generaliseringar. För att 

kunna generalisera krävs data från ett stort antal studieobjekt, i vår studie av 

fastighetsbolag.  Vi gör därför en kvantitativ studie. En kvantitativ studie är också den 

forskningsstrategi som vanligtvis följer en objektivistisk verklighetssyn, positivistiska 

kunskapssyn och deduktiv forskningsansats (Bryman, 2011, s. 40).  

Den kritik som riktas mot den typ av deduktiv forskning vi gör handlar främst om att 

teoribestämdheten omöjliggör för forskare att komma fram till något som inte redan 

upptäckts och formulerats till teori (Johansson Lindfors, 1993, s. 56). De som framför 

sådan kritik har ofta ståndpunkten att verkligheten är socialt konstruerad. Utifrån en 

sådan ontologisk ståndpunkt är individer subjekt som skapar sin verklighet i stället för 

som vi anser, objekt som har att förhålla sig till verkligheten (Bryman, 2011, s. 37). 

Utifrån en subjektivistisk ontologi, där individer skapar verkligheten, kan kunskap om 

verkligheten inhämtas genom att söka förståelse för hur individer uppfattar 

verkligheten. Denna syn på kunskap och denna epistemologi, benämns hermeneutik 

(Wright, 1971, s. 29). En subjektivistisk och hermeneutisk forskare strävar efter 

förståelse av individers upplevelse av verkligheten och har vanligtvis en 

teorigenererande, induktiv forskningsansats. Forskare med dessa teoretiska 

utgångspunkter har vanligtvis en kvalitativ forskningsstrategi där djup förståelse om hur 

individer uppfattar sin verklighet eftersträvas genom exempelvis djupintervjuer 

(Bryman, 2011, s. 40). Om vi hade forskat inom samma område utifrån detta alternativa 

paradigm hade vi exempelvis intervjuat företagsledarna och de som uppskattar verkliga 

värden åt fastighetsbolagen. Att få dessa att tala öppet om hur deras företag eventuellt 

använder sina uppskattningar av verkliga värden till resultatanpassning verkar 

orealistiskt. Detta oavsett om anonymitet utlovas. En möjlighet skulle kunna vara att 
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låta de intervjuade berättar om hur de tror att andra företag använder sig av resultatet av 

uppskattningen av det verkliga värdet eller något liknande. Vi anser dock att en sådan 

studie skulle brista i trovärdighet. 

 

2.3 Val av perspektiv  
Valet av perspektiv påverkar hur vi betraktar verkligheten. Vi har antagit perspektivet 

hos aktörer som är intresserade av ekonomiskt tillstånd och prestation hos 

fastighetsbolag och använder sig av de finansiella rapporterna som informationskälla 

och beslutsunderlag.  Därmed anser vi oss ha antagit ett intressentperspektiv, möjligtvis 

med viss tyngdpunkt på investerare. 

 

2.4 Litteratursökning 
Vi har valt att huvudsakligen använda oss av databasen Business Source Premier 

(EBSCO) vid Umeå Universitet för sökning av vetenskapliga artiklar. EBSCO är den 

största databasen tillgänglig via Umeå Universitetsbibliotek för vetenskapliga artiklar 

inom våra ämnesområden. Vi uppskattar att databasen tillhandahåller artiklar i fulltext, 

den är lättöverskådlig samt ger möjlighet att välja “peer-review”. Peer-review innebär 

att artikeln är granskad av andra forskare inom samma område (Guerrieri, 2012, s. 47). 

 De sökord vi inledningsvis använde oss av var ”earnings management”, ”fair value”, 

”investment property” och ”fair value accounting”. Vi fann stora mängder artiklar på 

”earnings management”, ”fair value”, och ”fair value accounting”. Den stora mängden 

artiklar på dessa sökord är föga överraskande eftersom de är vida begrepp. ”Investment 

property” visade sig däremot vara en kraftig begränsare som hjälpte oss att komma ner 

till ett hanterbart antal artiklar i vår initiala litteratursökning. Bland dessa valde vi 

utifrån titel och abstrakt om vi skulle gå vidare och läsa hela artiklarna. Eftersom vi har 

strävat efter att hålla oss till artiklar med “references available” har vi kunnat söka oss 

vidare med hjälp av valda artiklars litteraturlista för att hitta ytterligare relevanta artiklar 

och se hur ofta andra forskare har citerat artiklarna. Vi har även använt oss av andra 

databaser, bland dessa Google Scholar och ”Umeå universitetsbiblioteks nya söktjänst” 

för att ytterligare bredda vårt sökande av artiklar.  

 

2.6 Källkritik 
De källor vi använt oss av i uppbyggnaden av vår teoretiska referensram utgörs av andra 

forskares arbeten och är därmed så kallade sekundära källor. Vid användandet av 

sekundära källor är det viktigt att vi som forskare förvissar oss om att informationen i 

källorna håller hög kvalitet via en källkritisk granskning (Ejvegård, 2002, s. 15-16). 

Vanliga principer att utgå från vid en sådan granskning är äkthet, oberoende, färskhet 

och samtidighet (Ejvegård, 2002, s. 51-53). Äkthet innebär att källan inte skall utge sig 

för att vara något den inte är. För att säkerställa att källorna vi använt oss av är äkta och 

ej förfalskningar har vi sökt källor i vetenskapliga databaser. Vetenskapliga artiklar vi 

använt har varit publicerade i vetenskapliga tidskrifter, är peer-reviwed samt har använts 

som referens i andra forskares publikationer, därmed är vi trygga i att materialet är äkta. 

Den bok vi använt oss av är även den refererad i andra vetenskapliga artiklar. Att källan 

är oberoende innebär att den inte ska vara plagiat av andra källor. Att vårt material 

huvudsakligen är publicerade i vetenskapliga tidskrifter anser vi vara en garant för att 
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materialet inte är plagiat, därmed anser vi att källornas oberoende är säkerställt (Thurén, 

2005, s. 13). I allmänhet bör forskare prioritera nyare källor framför äldre Vi har strävat 

efter att använda oss av färska källor i vårt arbete. Våra källor uppvisar dock en högst 

varierad grad av färskhet. Detta är en naturlig följd av vår strävan efter att gå till 

originalkällor. Vi har därför valt att inkludera ”klassiska verk” kring företrädelsevis 

resultatanpassning även om dessa har några år på nacken. En källas samtidighet utgörs 

av hur nära i tiden den publicerats i förhållande till den händelse eller företeelse källan 

behandlar (Ejvegård, 2002, s. 53). Vi har strävat efter att våra källor kring redovisning 

till verkligt värde skall vara publicerade under den tidsperiod när redovisning till 

verkligt värde har utvidgats till att gälla även icke finansiella tillgångar.  

3 Teoretisk referensram  

3.1 De finansiella rapporternas funktion 
Här presenterar vi de finansiella rapporterna, de dokument som är själva kärnan i vår 

studie. Vi inleder med lagtext som definierar de finansiella rapporterna och tydliggör 

den funktion de är avsedda att ha. Därefter presenterar vi forskares syn på vilken roll de 

finansiella rapporterna ska spela. 

 

Alla svenska börsnoterade bolag ska enligt årsredovisningslagen upprätta 

årsredovisning. Detta ska göras i slutet av varje räkenskapsår. Årsredovisningen ska 

innehålla de finansiella rapporterna resultaträkning, balansräkning, noter och 

förvaltningsberättelse. Resultaträkningen visar hur bolagens ekonomiska prestation har 

gått under året, balansräkningen visar vilka bolagens tillgångar och skulder är och hur 

dessa har förändrats under året, noterna är den del av årsredovisningen som skall 

innehålla eventuell övrig information som är nödvändig för att komplettera de 

finansiella rapporterna till sin helhet för att ge en ”rättvisande bild” av bolagens 

ekonomiska ställning (SFS, 1995:1 554 kap2 § 1-3). 

 

Den allmänna uppfattningen är att de finansiella rapporterna är de viktigaste kanalerna 

för intressenter att få information om bolag. Levitt (1998, s. 80) skriver att bolagens 

finansiella rapporter kan liknas vid visualiseringar av bolagen, resultaträkningen en 

film, och balansräkningen ett fotografi. Sammantaget utgör dessa två visualiseringar 

kärnan av den information bolagen är ålagda att förse sina intressenter med. Viktigt är 

att förändringar av värdet på tillgångar och skulder skall hänföras till rätt period, vilket 

innebär perioden då de uppkommer.  De finansiella rapporterna får därmed inte 

anpassas för att rymma dolda reserver genom att exempelvis undervärdera tillgångar. 

 

Även Healy och Palepu (2001, s. 406) anser att de finansiella rapporterna är viktiga 

kanaler för att förmedla information angående bolagens ekonomiska prestation och 

tillstånd till sin omgivning. Som tänkta mottagare för informationen i de finansiella 

rapporterna lyfter forskarna fram bolagens intressenter. Bolagen har många intressenter, 

bland annat ägare, långivare och potentiella investerare. Intressenterna använder de 

finansiella rapporterna som underlag för ekonomiska beslut och är därmed beroende av 

att innehållet är tillförlitligt för att kunna fatta sina beslut på rätt grund. Barth (2006, s. 

271) lyfter fram att eftersom intressenterna fattar sina ekonomiska beslut utifrån de 

framtida konsekvenser de bedömer att besluten kommer att medföra, är det viktigt att 

rapporterna är framtidsorienterade. Det innebär att bolagen bör inkludera antagande om 

framtida utveckling i de finansiella rapporterna. Därtill bör de finansiella rapporterna 
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innehålla grunden till och den interna diskussionen bakom dessa antaganden om 

framtiden.   

 

Det finns dock de som ifrågasätter den allmänt vedertagna synen på de finansiella 

rapporterna som den viktigaste källan till ny information om bolag.  Ball, (2013, s. 2) 

skriver att det är mycket tveksamt om de finansiella rapporterna verkligen kan 

tillskrivas rollen att förse bolagens intressenter med ny information.  Vidare anser han 

att det finns många andra källor som bättre fyller den funktionen.  Ball och Shivakumar 

(2008, s. 979-980) är inne på samma linje, att det är svårt att se hur de finansiella 

rapporterna skulle kunna innehålla ny information som inte sedan tidigare är känd för 

bolagens intressenter via någon av de otaliga andra kanaler som finns att tillgå. Orsaken 

till att ifrågasätta de finansiella rapporterna som nyhetsmedium för intressenter är att 

bolagens situation förändras oupphörligen medan de finansiella rapporterna är 

tillbakablickande och endast upprättas med långa mellanrum. Ball (2013, s. 3) menar att 

de finansiella rapporternas huvudsakliga funktion är bekräftelse.  Bolag tillkännager 

löpande information till sina intressenter via andra källor. Bolagen vet att de kommer att 

vara tvungna att bekräfta denna information i de finansiella rapporterna. Denna vetskap 

är ett mycket bra incitament som säkerställer att all den information bolag ger ut håller 

hög kvalitet. 

 

Vi upplever att samstämmigheten är relativt stor kring de finansiella rapporternas 

betydelse. De är underlagen på vilket intressenter fattar sina ekonomiska beslut rörande 

bolagen. Investera eller inte investera, låna ut eller inte låna ut, sådana konkreta frågor 

söker bolagens intressenter svar på i de finansiella rapporterna. Vi tar med oss att de 

finansiella rapporternas huvudsakliga funktion är att fungera som beslutsunderlag för 

bolags intressenter. För att kunna fungera som beslutsunderlag krävs att de finansiella 

rapporterna samt målar upp en rättvisande och tillförlitlig bild av bolagen, 

överensstämmande med såväl verklighet som regelverk. 
 

 

3.2 Standardsättare och regelverk för redovisning 
Regelverket bakom de finansiella rapporterna kommer inte till bara av en händelse. 

Regelverket har utformats av någon i ett speciellt syfte, de finansiella rapporterna 

existerar med andra ord i sin egen kontext. Vi anser att det är viktigt att känna till denna 

kontext för att kunna ta till sig och förstå grunden till varför regelverket kring de 

finansiella rapporterna ser ut som det gör och varför de förändrats som de gjort på 

senare år. Likaså är kontexten viktig för att kunna ta till sig vår studie. Därför 

presenterar vi här IASB, den organisation som stiftar och uppdaterar de standarder för 

redovisning som svenska bolag är ålagda att följa vid upprättande av de finansiella 

rapporterna, IFRS/IAS. Vi informerar om vilka de är och syftet med deras arbete. 

Därefter presenterar positiv och negativ kritik av forskare riktas mot IASB och dess 

arbete som vi uppfattar är representativa för den allmänna synen på IASB i 

forskarkretsar. 

 

International Accounting Standards Board, IASB, är en oberoende organisation 

bestående av experter som arbetar med att konvergera de olika standarder för 

upprättande av finansiella rapporter som gäller i olika delar av världen. IASB grundades 

ursprungligen under namnet International Accounting Standards Committee, IASC. 

 IASB arbetar för att åstadkomma en optimalt fungerande kapitalmarknad genom att öka 
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jämförbarheten mellan bolags finansiella rapporter såväl nationellt som internationellt. 

För att åstadkomma ökad jämförbarhet ger IASB ut standarder för redovisning. 

Standarderna benämns International Financing Reporting Standards, IFRS. Standarder 

utgivna under företrädaren IASC benämns IAS och gäller parallellt med de nyare IFRS. 

IFRS/IAS är benämningen på redovisningsstandarder utgivna av IASB. Syftet med 

utgivandet är att underlätta för investerare att utifrån de finansiella rapporterna kunna 

avgöra bolags utvecklingspotential, därmed skall investeringar lättare hitta fram till 

”rätt” bolag. Detta ska åstadkommas genom att globalt användbara 

redovisningsstandarder i form av IFRS/IAS ska möjliggöra jämförelser av bolag världen 

över via deras finansiella rapporter. Det står fritt för länder att anta dessa standarder. 

Bland de länder som valt att ansluta sig återfinns samtliga EU:s medlemsländer sedan 

EU beslutat att från och med 1 januari 2005 skall unionens börsnoterade bolag upprätta 

finansiella rapporter enligt IASB:s standarder (IASB, 2012, s. 29-30). 

 

IASB ger ut standarder för finansiell rapportering, uppmuntrar användningen av dessa 

standarder samt ökar samstämmigheten i hur redovisningsstandarderna ska tillämpas i 

olika länder. Ball (2006, s. 8-9) anser att IASB lyckats förbättra kvaliteten på de 

finansiella rapporterna genom att fokusera på relevans. Vidare har IASB:s lobbyarbete 

för att förmå länder att ansluta sig till IFRS varit framgångsrikt. Utöver de länder som 

anslutit sig så har ytterligare länder inlett arbete med att anpassa sina nationella 

standarder för redovisning till IFRS för att underlätta en framtida anslutning. Antalet 

medlemsländer kan därför på goda grunder antas öka. Även om man i grunden är 

positiv så håller Ball (2006) fram ett antal frågetecken kring IASB:s arbete. En 

anslutning till IFRS anses i vissa fall vara något av en läpparnas bekännelse. Länder kan 

säga sig anta eller anpassa sin redovisning efter IASB:s standarder när de i praktiken 

inte gör det. Syftet är i sådana fall att åka snålskjuts på IASB:s goda renommé. I en 

situation när ett land säger sig redovisa enligt IASB, men i praktiken inte gör så saknar 

IASB maktmedel för påtryckning. IASB kan inte på något sätt tvinga ett land som 

anslutit sig till IASB:s standarder att förmå sina företag att följa standarderna. Ball 

(2006) anser visserligen inte att IASB ska sträva efter att få några sådana maktmedel, 

men menar att användare av finansiella rapporter bör vara medvetna om att IASB:s 

standarder kan tillämpas olika i olika länder utan att IASB kan göra något åt saken. 

Likaså utsätts IASB hela tiden för ett starkt politiskt tryck att anpassa sina standarder 

efter olika önskemål. Han exemplifierar med Frankrikes framgångsrika lobbying 

angående redovisningsstandarder som reglerar uppköp av företag.  Tio års förhandlingar 

resulterade i beslutet att IASB:s standarder rörande företagsuppköp blir frivilliga för 

EU:s medlemsländer, detta trots att ett EU-medlemskap innebär en skyldighet för 

medlemsländerna att tillämpa IASB:s standarder. Internationella standarder kommer i 

realiteten ofta till korta mot viktiga nationella intressen (Ball, 2006, s. 15-18). 

 

Även Zeff (2002) uttrycker oro för IASB:s förmåga att stå emot politiskt tryck. IASB:s 

beslut och handlande får stora ekonomiska konsekvenser för många inflytelserika 

organisationer. Detta faktum innebär att IASB och dess medlemmar kommer att utsättas 

för påtryckningar från olika håll att fatta beslut i en riktning som gynnar särintressen. 

Historiskt har politiska påtryckningar haft en påtaglig inverkan på standardsättares 

beslut, frågan är om IASB har kraften att stå emot där andra standardsättandeorgan inte 

orkat. Vidare varnar Zeff (2007, s. 301) anslutna länder för att tvinga sina inhemska 

bolag till att alltför strikt följa IASB:s standarder. Detta kan i så fall leda till att bolagen 

i stället utökar sin lobbyingverksamhet för att få redovisningsstandarderna anpassade 

efter sina önskemål. Zeff exemplifierar med USA som under lång tid haft en strikt 
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tillämpning av sina redovisningsstandarder. Detta har lett till att mäktiga 

bolagsgrupperingar ivrigt har engagerat sig för att påverka standardsättarna, vilket i sin 

tur har lett till en kraftig politisering av det standardsättande organet. Ball (2006, s. 24-

25) är i grunden positiv till IFRS/IAS men förordar vaksamhet rörande ett antal frågor. 

Bland annat är internationellt konvergerade standarder för hur de finansiella rapporterna 

ska upprättas något som aldrig blivit prövat förut. Han varnar även för att bolag kan 

säga sig upprätta sina finansiella rapporter enligt IFRS/IAS utan att faktiskt göra så. 

 

Införandet av IFRS/IAS har haft en positiv effekt på de finansiella rapporterna hos de 

anslutna ländernas bolag. Bolag som infört IFRS/IAS uppvisar redovisning av högre 

kvalitet efter införandet jämfört med innan då en lång rad kvalitetskriterier förändrats 

till det bättre efter införandet. Dock kan det vara svårt att säga i vilken utsträckning 

förbättringen av redovisningskvaliteten beror på införandet av IFRS/IAS. 

Kvalitetsförbättringen kan också till viss del bero på andra faktorer i bolagens 

ekonomiska omgivning, hur mycket är svårt att säga (Barth et al., 2008, 496-497). 

Daske, Hail, Leuz och Verdi (2008, s. 1085-1086) pekar på både en sänkt 

kapitalkostnad, och ett ökat värde på eget kapital hos de bolag som övergått till att 

upprätta sina finansiella rapporter enligt IFRS/IAS. Sambandet gäller dock endast bolag 

i länder vars ekonomier kännetecknas av transparens och en tradition av god 

redovisningskvalitet. De positiva effekterna är även större när övergången till att 

upprätta de finansiella rapporterna gjorts på bolagens egna initiativ jämfört med när 

bolagen tvingats av beslut på nationell nivå. 

 

Vi tar med oss en förståelse för kontexten kring redovisningsstandarderna bakom de 

finansiella rapporternas utformning. Utöver detta tar vi med oss att den grundläggande 

tanken bakom IASB:s arbete är att optimera resursallokeringen genom att konvergera 

bolags finansiella rapporter. Konvergensen skall ske såväl inom som mellan länder. 

 Kvaliteten på de finansiella rapporterna beror heller inte bara på vilka 

redovisningsstandarder som används, utan även på den ekonomiska miljön som 

existerar i landet i övrigt. Sverige har starka institutioner och en tradition av god 

redovisning. Därmed finns förutsättningar för finansiella rapporter med hög 

tillförlitlighet och en god samstämmighet mellan de finansiella rapporterna från olika 

bolag. 

 

3.3 IAS 40 – Förvaltningsfastigheter och verkligt värde  
Vi presenterar här IAS 40 är redovisningsstandarderna för hur förvaltningsfastigheter 

ska tas upp i de finansiella rapporterna bolag åren 2005 till 2012. Därefter presenterar vi 

”verkligt värde” ett grundläggande begrepp vid upprättande av de finansiella 

rapporterna.  Vi går igenom vad det innebär att använda verkligt värde, hur det verkliga 

värdet uppskattas, samt varför verkligt värde används i de finansiella rapporterna. 

Därmed hoppas vi skapa förståelse för hut viktigt det är med tillförlitliga uppskattningar 

av verkliga värden. Därefter redovisar vi vad forskare inom redovisning anser vara för 

och nackdelar med användning av verkligt värde vid upprättande av de finansiella 

rapporterna. 

 

Förvaltningsfastigheter ägs ”i syfte att generera hyresinkomster eller värdestegring 

eller en kombination av dessa” (IAS 40:5). Vid förvärvstillfället skall 

förvaltningsfastigheter redovisas på balansräkningen till anskaffningsvärdet vilket 
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består av köpeskillingen samt övriga kostnader som uppkommer i samband med köpet 

(IAS 40:20-21). Bolagen kan vid efterföljande redovisningstillfällen välja mellan att 

redovisa sina förvaltningsfastigheter till verkligt värde eller anskaffningsvärde. Valet 

gäller samtliga förvaltningsfastigheter ett bolag äger, det går inte att kombinera 

metoderna inom samma bolag (IAS 40:32A). Undantag från regeln om att samtliga 

förvaltningsfastigheter ett bolag äger skall redovisas på samma sätt kan dock göras, 

även om det är ovanligt. Bolag som redovisar sina förvaltningsfastigheter till verkligt 

värde kan välja att undanta enstaka fastigheter under förutsättning att verkligt värde för 

dessa inte kan fastställas, godtagbara orsaker till att verkligt värde inte kan fastställas är 

exempelvis att byggnaden är under uppförande (IAS 40:53). Även om ett bolag väljer 

att redovisa sina förvaltningsfastigheter till anskaffningsvärde i balansräkningen ska de 

upplysa om såväl verkligt värde som förändringen av verkligt värde under året, 

upplysningarna lämnas i noterna (IAS 40:32). 

 

Under åren 2005 till 2012 hade IASB ingen allmängiltig definition av verkligt värde för 

olika typer av tillgångar. Däremot liknade olika standarders definition av verkligt värde 

varandra i stor utsträckning (Hitz, 2007, s. 324-326). Definition av verkligt värde för 

förvaltningsfastigheter är ”det belopp till vilket en tillgång skulle kunna överlåtas 

mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och som har ett intresse av att 

transaktionen genomförs” (IAS 40:5). IAS 40 innehåller två paragrafer som uttrycker 

hur verkligt värde för förvaltningsfastigheter ska räknas fram: I första hand skall 

”aktuella priser på en aktiv marknad för likartade fastigheter, med samma läge och i 

samma skick” användas IAS (40:45). Om sådana inte finns att tillgå får bolagen 

använda något av följande tre alternativ: ”aktuella priser på en aktiv marknad för 

fastigheter av annat slag”, ”senaste priser för liknande fastigheter på mindre aktiva 

marknader” eller ”nuvärdet av uppskattade framtida betalningsströmmar” (IAS 40:46). 

Ytterligare upplysningar bolagen ska lämna inkluderar: ”vilka metoder som använts och 

vilka betydande antaganden som tillämpats när företaget fastställt verkligt värde” samt 

”om fastställandet av verkliga värden stödjs av faktiska transaktioner på 

marknaden” (IAS 40:75d). Därtill skall bolagen upplysa om ”i vilken utsträckning som 

det verkliga värdet på förvaltningsfastigheterna baseras på värderingar av oberoende 

värderingsmän” (IAS 40:75e). 

 

Hitz (2007, s. 326-327) tolkar IAS 40 som att uppskattningen av verkligt värde ska 

göras i tre nivåer, där högre nivåer skall prioriteras framför lägre. De två översta 

nivåerna baseras på marknadspriser, motiverat med att just marknadspriser är den mest 

tillförlitliga indikatorn på verkligt värde för en tillgång.  Uppskattning på första nivån är 

utifrån färska marknadspriser på mer eller mindre identiska tillgångar på samma 

marknad. I realiteten finns dock sådana färska marknadspriser i princip aldrig att tillgå 

för annat än finansiella tillgångar. Även uppskattning av verkligt värde på andra nivån 

baseras på marknadspriser. Jämförelsen görs då med tillgångar som skiljer sig från de 

fastigheter vars verkliga värde skall uppskattas. Skillnaden kan ligga i tillgångarnas 

utformning eller att de handlas på en annan marknad än jämförelseobjekten. Endast om 

det inte är möjligt att uppskatta det verkliga värdet utifrån beskrivningen ovan är 

bolagen tillåtna att använda teoretiska, kassaflödesbaserade, modeller. 

 

IASB:s motiv bakom att övergå från anskaffningsvärden till verkliga värden på 

balansräkningen blir tydliga när vi läser vad Francis och Schipper (1999, s. 319-320) 

skriver. De diskuterar den utbredda oron att de då aktuella finansiella rapporter som 
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bygger på anskaffningsvärden i stor utsträckning förlorat en stor del av sin relevans i 

funktionen som beslutsunderlag för bolagens intressenter. Forskarna skriver vidare att 

det då fördes en livlig debatt om hur de finansiella rapporterna kan reformeras för att 

uppnå ökad relevans. 

 

Det finns dock en utbredd skepticism bland forskare till utökat användande av verkliga 

värden. Främst gäller det den utbredda uppfattningen att det är en stor skillnad mellan 

att använda verkligt värde för likvida, finansiella tillgångar jämfört med materiella 

tillgångar som handlas på marknader som är långt mindre aktiva. Framför allt om värdet 

på de icke-finansiella tillgångarna räknas fram med hjälp av kassaflödesbaserade 

modeller, vilket ofta är fallet. Dessa kassaflödesbaserade modeller anses vara 

lättmanipulerade. Detta eftersom även små förändringar av de antaganden om framtiden 

som görs i modellerna får stort genomslag i det framräknade värdet, och i nästa steg 

även de finansiella rapporterna (Hitz, 2007, s. 354-355). Även från fastighetsbolagens 

sida uttrycks oro över konsekvenserna av införandet av redovisning till verkligt värde 

för fastigheter. Fastpartner AB:s VD Sven-Olof Johansson varnade i 2005 års 

årsredovisning för ” att en generell värdeminskning på fastigheter med 5 procent och 

som hamnar i resultaträkningen, innebär för de flesta fastighetsbolag att hela 

förvaltningsresultatet för aktuellt år utraderas” (Fastpartner AB, 2005, s. 2). Å andra 

sidan försvarar andra forskare, Barth (2006, s. 271-272), inkluderandet av antaganden 

om framtiden i de finansiella rapporterna i form av kassaflödesbaserade värderingar av 

tillgångar. Han menar ekonomiska beslut ofrånkomligt baseras på antaganden om 

framtiden. Det innebär att om de finansiella rapporterna skall kunna fylla sin funktion 

som beslutsunderlag, måste även de följaktligen inkludera antaganden om framtiden. 

Frågan gäller därmed inte om de finansiella rapporterna skall inkludera antaganden om 

framtiden, utan snarare hur dessa antaganden skall presenteras på ett transparant sätt. 

Ball (2006, s. 16-17) uttrycker oro rörande graden av tillförlitlighet hos uppskattningar 

av verkligt värde. Framför allt gäller det i mindre utvecklade länder både inom och 

utanför Europa. Även han påpekar att kassaflödesbaserade modeller kan anpassas för att 

ge ett framräknat verkligt värde anpassat efter bolagens preferenser. Därför ifrågasätter 

han tillförlitligheten hos modellbaserade finansiella rapporter från bolag i länder med 

mindre utvecklade kontrollorgan. 

 

Vi ser att bolag som äger förvaltningsfastigheter är skyldiga att årligen redovisa såväl 

fastigheternas verkliga värde, som förändringen av det verkliga värdet under året. 

Denna skyldighet gäller oavsett vilken redovisningsmetod bolagen väljer. Bolagen skall 

även uppge hur de har gått till väga för att komma fram till förvaltningsfastigheternas 

verkliga värde. Därtill ska bolagen lämna upplysningar om de har tagit hjälp av externa 

värderare. Vi upplever att standardsättarna verkligen försöker förmå ägare av 

förvaltningsfastigheter att upprätta de finansiella rapporterna utifrån tillförlitligast 

möjliga uppskattning av verkligt värde. Vår tolkning är att standardsättarna anser det 

vara mycket viktigt att uppskattningarna av verkligt värde är tillförlitliga för att de 

finansiella rapporterna skall kunna uppvisa en rättvisande bild och därmed kunna fylla 

rollen som beslutsunderlag. Vi tar även med oss att det finns en utbredd tveksamhet 

bland forskare till den utökade användningen av verkligt värde även för icke finansiella 

tillgångar. Rädslan gäller att uppskattningar av verkliga värden är lätta att anpassa och 

att tillförlitligheten därför blir tveksam, framför allt när uppskattningarna görs med 

hjälp av kassaflödesbaserade modeller. Eftersom verkligt värde skall sikta mot 

marknadspriser innebär tillförlitlighet att skillnaden mellan uppskattningen och 

realiserade försäljningspriser skall vara liten. 
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3.4 Resultatanpassning 
Vi vet att bolag är skyldiga att årligen upprätta finansiella rapporter enligt IASB:s 

standarder. Dessa föreskriver bland annat att verkligt värde för bolagens 

förvaltningsfastigheter skall redovisas. Här presenterar vi incitament och sätt på vilka 

bolagen kan anpassa de finansiella rapporterna utifrån sina behov i strid med tanken om 

en rättvisande bild. Vi gör en genomgång av olika varianter av resultatanpassning. Vi 

kopplar respektive variant till vår föreställning av hur den kan utföras av 

fastighetsbolag. Därefter redovisar vi tidigare forskning kring resultatanpassning 

kopplad till förvaltningsfastigheter. 

 

Resultatanpassning innebär att bolagsledningen utnyttjar sitt kunskapsövertag för att 

vilseleda bolagets övriga intressenter om bolagets finansiella ställning och prestation 

under det gångna året. Ledningen gör detta genom att medvetet töja på eller bryta mot 

regelverket för hur de finansiella rapporterna ska utformas. Bolagsledningar som ägnar 

sig åt resultatanpassning gör det i så fall med syfte att påverka övriga intressenters 

beslutsunderlag på ett sätt som gynnar ledningens egna syften (Healy & Wahlen, 1999, 

s. 368). Resultatanpassning kan vara inriktad på värdeöverföring och kan uppnås med 

hjälp av bolagsledningens bokföringsmässiga val och det sätt transaktioner redovisas. 

Värdeöverföring kan ske mellan bolagen och bolagens framtida finansiärer samt mellan 

bolagen och dess ledning. I det första fallet anpassar bolagsledningen de finansiella 

rapporterna för att gynna det egna bolaget på bekostnad av framtida finansiärer, 

bolagsledningen agerar därmed i bolagets intresse. I det andra fallet är bolagsledningens 

syfte att berika sig själva på bekostnad av bolaget, anpassningen av de finansiella 

rapporterna görs därmed mot bolagets intresse (Stolowy & Breton, 2004, s. 6-7). 

 

För att kunna förmedla bolagsledningens kunskap om bolagets ekonomiska prestation 

och tillstånd på ett riktigt sätt måste de finansiella rapporterna till viss del var flexibla. 

Flexibiliteten underlättar för bolagsledningen att utforma de finansiella rapporterna på 

ett sådant sätt att ingen information utelämnas. Flexibiliteten ökar därmed 

informationsvärdet och relevansen hos de finansiella rapporterna. Samma flexibilitet 

skapar dock även möjligheter att anpassa de finansiella rapporterna på ett sådant sätt att 

de undanhåller eller förvanskar information om bolagets ekonomiska prestation och 

tillstånd (Healy & Wahlen, 1999, s. 366). Incitamenten att resultatanpassa kan vara lika 

stora som marginalerna på finansmarknaderna är små. Orsakssambanden är enkla. 

Bolagen vill motsvara marknadens förväntningar på resultatnivåer för att säkra en 

finansiering och höja aktiekurserna. Att marginellt missa marknadernas förväntningar 

kan leda till att aktien faller med flertalet procent (Levitt, 1998, s. 5). 

 

Det finns ett antal olika sätt att få de finansiella rapporterna att presentera den bild bolag 

och bolagsledningar önskar snarare än den sanna bilden. Big bath accounting, ”renande 

redovisning”, är ett dessa. Renande redovisning innebär att bolag vid omstruktureringar, 

exempelvis byte av ledning, presenterar en rad dåliga nyheter, exempelvis i form av 

nedskrivningar av tillgångsvärden. Förhoppningen är att omgivningen skall ta de dåliga 

nyheterna som en engångsföreteelse och snabbt återfå förtroendet för bolaget efter att 

bolaget ”renat” sina finansiella rapporter. Efter ett sådant förfarande kan bolagen också 

vara överdrivet försiktiga vid redovisningen av sina tillgångar och därigenom skapa 

dolda reserver. Dessa reserver kan sedan omvandlas till vinster vid behov (Levitt, 1998, 

s. 6). Vi finner att en ny ledning för fastighetsbolag har mycket stora möjligheter att 

ägna sig åt den här typen av resultatanpassning genom att exempelvis gå ut med att den 
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tidigare ledningen har varit för optimistisk vid värderingen av bolagets fastigheter. 

Marknaden skulle visserligen reagera negativt, men hålla tidigare ledning ansvarig. 

 

En annan typ av resultatanpassning används vid bolagsfusioner. Sådan 

resultatanpassning innebär att det förvärvande bolaget klassificerar omotiverat stora 

delar av köpekillingen som utvecklingskostnader. Utvecklingskostnaderna kan därmed 

användas för att kvitta framtida vinster och därmed trolla bort skatt. Ytterligare en typ 

av resultatanpassning handlar om att på diverse sätt skaffa dolda reserver via 

periodiseringar. Under år med god försäljning kan bolagen minska resultatet genom att 

göra orealistiskt negativa antaganden om framtiden rörande exempelvis reklamationer, 

kreditförluster och garantier. Därmed sänker bolagen resultatet för året och skapar 

möjligheter att förbättra framtida resultat genom att kostnaderna för reklamationerna, 

kreditförlusterna och garantierna visar sig bli mindre än bolagens medvetna 

felskattningar (Levitt, 1998, s. 7-8). Vi föreställer oss vissa möjligheter för mindre 

nogräknade fastighetsbolag att skapa dolda reserver genom att vara försiktiga med 

uppskattningar av verkliga värden för sina förvaltningsfastigheter. Inte genom att i 

första hand uppskatta ett lägre verkligt värde än året innan, utan genom att låta 

uppskattningen släpa efter prisuppgångar på marknaden. 

 

Bolag kan även utnyttja kunskap om revisionsbyråernas bedömning av vad de anser 

vara ”material”, väsentliga felaktigheter i de finansiella rapporterna. Bolag gör i sådana 

fall medveten resultatanpassning genom att lägga sig precis under den nivå revisorn 

anser vara väsentlig. Om revisorn trots detta tar upp felaktigheterna till diskussion 

duckar bolagen för frågan genom att säga att summan är liten och därmed har liten eller 

ingen betydelse. Slutligen kan bolag ägna sig åt att anpassa sina finansiella rapporter 

genom att i förtid redovisa intäkter. Exempelvis redovisa intäkten för ett längre 

hyresavtal direkt, redovisa intäkten innan en affär är hundraprocentigt i hamn eller 

fördröja redovisning av förväntade kreditförluster (Levitt, 1998, s. 6-8). 

 

Studier av Burgstahler & Dichev (1997, s. 124) har visat att bolag strävar efter att 

anpassa de finansiella rapporterna på ett sådant sätt att avtagande vinster eller förluster 

döljs. Mellan åtta och tolv procent av bolagen med minskande vinster försökte anpassa 

sina finansiella rapporter på ett sådant sätt att dessa strid med verkligheten visar upp 

ökande vinster. Tendensen var än tydligare när bolag gick med förlust. Så stor del som 

30-44% visade sig använda resultatanpassning i syfte att dölja förlusterna och i stället 

kunna visa upp positiva resultat. Bolagen använde sig huvudsakligen av två olika 

metoder för att anpassa sina resultat. Det ena är att anpassa de kassaflöden som 

rapporteras från verksamheten.  Alternativt kan bolagen anpassa storleken på det 

sysselsatta kapitalet, tillgångarna. Bolagen resultatanpassar av två anledningar. En 

anledning är att bolagen vill visa upp en stark fasad för att kunna förhandla utifrån en 

stark position vid kontakt med sina intressenter. Den andra anledningen är att 

människan av naturen strävar efter att undvika förluster.  

 

Anpassningen av de finansiella rapporterna kan göras när bolag är i behov av ett ökat 

låneutrymme. När långivare avgör om och till vilka villkor de ska låna ut pengar utgår 

de från olika nyckeltal, vanligt förekommande är skuldsättningsgrad, förhållandet 

mellan skulder och eget kapital. Finansiärer bör dock inte uteslutande använda sig av 

skuldsättningsgrad vid bedömning av bolags kreditvärdighet utan titta på de enskilda 

bolagens finansiella situation i övrigt (Citron, 1992, s. 334).  En högre värdering av 

bolagens tillgångar medför att bolagens lån minskar i förhållande till bolagens egna 
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kapital, skuldsättningsgraden sjunker. En lägre skuldsättningsgrad ökar det ansökande 

bolagens möjligheter att dels få sin låneansökan beviljad dels att få på bättre villkor på 

sina lån (Healy & Wahlen, 1999, s. 377). När uppskattningar av verkligt värde för 

förvaltningsfastigheter huvudsakligen görs i finansieringssyfte håller uppskattningarna 

generellt en hög tillförlitlighet (Christensen & Nikolaev, 2008, s. 25). 

 

Wilson (2008, s. 546) pekar dock på starka incitament för både bolag och bolagsledning 

att vara försiktig med att värdera sina tillgångar för högt och därmed öka risken att 

tvingas till nedskrivningar.  Nedskrivningar medför att marknaden tappar förtroende för 

de nedskrivande bolagens finansiella rapporter och därmed också för bolagsledningen 

och bolagen själva.  Förtroendet återvänder visserligen, men det tar tid. För att korta 

tiden det tar innan marknadens förtroende återvänder kan bolagen som tvingas till 

nedskrivningar välja att avskeda de delar av bolagsledningen marknaden upplever 

ansvariga för att bolagen tvingats till nedskrivningar. Konsekvenserna av att tvingas till 

nedskrivningar kan därmed bli väldigt negativa på såväl bolagsnivå som individnivå. 

 

En vanlig form av resultatanpassning syftar till att visa upp en jämn resultatutveckling, 

så kallad resultatutjämning. Bolagen som ägnar sig åt resultatanpassning i form av 

resultatutjämning strävar efter att skapa dolda reserver. Det innebär att bolagen skapar 

dolda reserver i goda tider för att kunna ta fram dessa i sämre tider. Därmed ger bolagen 

sken av en jämnare ekonomisk prestation från år till år än vad som i realiteten är fallet 

(Dechow & Skinner 2000, s. 240). En jämn ekonomisk prestation från år till år tolkas av 

bolagens intressenter som tecken på att företaget är stabilt och att konkursrisken är liten. 

En liten konkursrisk innebär att långivare anser det vara förenat med låg risk att låna ut 

pengar till bolagen. Det innebär i sin tur att bolagen får förmånligare lånevillkor och 

därmed en lägre kapitalkostnad än om de hade uppvisat den egentliga volatiliteten i sin 

ekonomiska prestation från år till år. En låg kapitalkostnad är även attraktiv för 

eventuella investerare som ser sina investerade pengar gå till att göra offensiva 

satsningar i stället för att betala bolagens högre räntor vilket varit fallet om volatiliteten 

varit högre (Trueman & Titman, 1988, s. 128). Från fastighetsbolagens sida uttrycktes 

oro vid införandet av redovisning till verkligt värde. Oron gällde hur stor inverkan av de 

orealiserade värdeförändringarna skulle få på volatiliteten i de finansiella rapporterna.  

Fastpartner ABs VD Olof Johansson påpekade att redan 5 procentiga värdeminskningar 

på fastighetsbeståndet i många fall motsvarar hela förvaltningsresultatet (Fastpartner 

AB, 2005, s. 2)   

 

Danbolt & Rees (2008, s. 298) konstaterar att fastighetsbolags finansiella rapporter 

inkluderar tillgångar upptagna till verkligt värde, vilket innebär uppskattade 

marknadspriser. Att inkludera uppskattningar i de finansiella rapporterna har sina 

nackdelar, en sådan nackdel är att uppskattningar kan göras för att påverka den bild de 

finansiella rapporterna ger av bolagen. Forskningsresultat visar att verkliga värden 

anpassas på ett sådant sätt att förluster och vikande tillgångsvärden undviks. Bolagens 

intressenter bör vara medvetna om att finansiella rapporter som inkluderar tillgångar 

upptagna till verkligt värde kan vara anpassade utifrån bolagens egna behov. Bond & 

Hwang (2007, s. 352) menar att en viss grad av resultatanpassning alltid uppstår när 

verkliga värden sätts i relation till marknadspriser. Denna naturliga resultatanpassning 

uppkommer eftersom uppskattade verkliga värden fluktuerar mindre än 

marknadspriserna. Att det uppskattade verkliga värdet fluktuerar mindre än 

marknadspriserna kommer sig delvis av att värderare har en stor mängd information att 

ta in och analysera. Informationen består av historiska priser, nuvarande priser och 
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antaganden om framtiden. Den stora mängden information gör att ny information får ett 

begränsat genomslag.  Graden av anpassning i uppskattningen ökar när uppskattningen 

baseras på modeller jämfört med när uppskattningen är grundad på betalda priser. 

Fastigheter är en sådan typ av tillgång där modeller i stor utsträckning används vid 

uppskattning av det verkliga värdet. Quagli och Avallone (2010, s. 465) anser dock inte 

att redovisning till verkligt värde underlättar resultatanpassning. De skriver att när 

fastighetsbolag får möjligheten att välja redovisningsmetod så väljer de bolag med en 

historia av resultatanpassning att behålla sina tillgångar upptagna till anskaffningsvärde 

på balansräkningen. Detta eftersom användande av verkligt värde ökar volatiliteten i de 

finansiella rapporterna vilket är precis det som utövare av resultatanpassning vill 

undvika.   

 

Laux och Leuz (2009, s. 831) skriver att redovisning till verkligt värde har nackdelen att 

det är svårt för utomstående kontrollanter att verifiera redovisningen. Tidigare studier av 

DeAngelo (1981, s. 197) har även visat att storleken på revisionsbyrån påverkar 

kvaliteten på den utförda revisionen. Med identiska förutsättningar i övrigt, finns ett 

positivt samband mellan revisionsbyråns antal övriga kunder och 

redovisningskvaliteten. Ju mindre andel av totala intäkter som kommer från enskilda 

klienter desto lättare för revisionsbyråerna att behålla sin oberoende ställning och 

därmed utföra revision av bättre kvalitet. Val av stora revisionsbyråer minskar därmed 

bolags möjlighet till resultatanpassning.  

 

Vi tar med oss att det finns incitament för bolagen att göra såväl försiktiga som 

optimistiska uppskattningar av verkligt värde för sina förvaltningsfastigheter. Låg 

skuldsättningsgrad ger utrymme för bolagen att i goda tider bygga upp dolda reserver 

genom försiktiga uppskattningar av verkliga värden. Dessa kan senare tömmas i sämre 

tider och därmed minska volatiliteten i bolagens resultat. En sådan resultatutjämning ger 

intryck av stabilitet vilket är attraktivt för såväl investerare som långivare. För bolag 

med högre belåningsgrad finns däremot incitament att värdera sina tillgångar högt och 

därigenom visa att det finns säkerhet för såväl gamla som nya lån. Finns det ett 

samband mellan skuldsättningsgraden och tillförlitligheten i uppskattningarna av 

verkligt värde tolkar vi det därför som att den beror på avsiktliga felaktigheter vid 

uppskattningen av verkligt värde, att uppskattningen används till resultatanpassning. 

 

3.5 Tidigare forskning  
Här presenterar vi tidigare forskning kring tillförlitlighet i uppskattningar av verkligt 

värde för förvaltningsfastigheter samt även forskning som indikerar att uppskattning av 

verkligt värde för förvaltningsfastigheter kan används till resultatanpassning. Vi anser 

att denna forskning stödjer den modell som vi använder i vår studie.  

 

Dietrich et al. (2000) studerade tillförlitligheten i uppskattade verkliga värden för 

förvaltningsfastigheter i Storbritannien mellan åren 1988-96. Forskarna använde sig av 

realiserade försäljningspriser på årsbasis som riktmärke för att kartlägga 

tillförlitligheten i uppskattningar av verkligt värde för förvaltningsfastigheter. Det där 

och då aktuella regelverket för upprättande av de finansiella rapporterna gjorde gällande 

att verkliga värden i form av uppskattade marknadspriser för förvaltningsfastigheter 

skulle redovisas. Redovisningen av verkliga värden skulle göras på balansräkningen i en 

särskild omvärderingsreserv. Denna omvärderingsreserv skulle innehålla skillnaden 
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mellan det aktuella uppskattade verkliga värdet för förvaltningsfastigheterna och samma 

förvaltningsfastigheters anskaffningsvärde. Den samlade omvärderingsreserven 

redovisades som en del av eget kapital. Förändringen av omvärderingsreserven under 

året påverkade inte årets resultat och togs därmed inte heller upp på resultaträkningen 

(Dietrich et al., 2000, s. 126-127). Endast skillnaden mellan årets ingående verkliga 

värden i omvärderingsreserven och realiserade försäljningspriser påverkade årets 

resultat (Dietrich et al., 2000, s. 156). 

Resultatet av kartläggningen visade att uppskattningarna av verkliga värden i de 

finansiella rapporterna utgjorde systematiska underskattningar av marknadspriser. 

Medianuppskattingen av verkligt värde underskattades med sex procent av det pris 

marknaden var villig att betala. Fastighetsbolagen utnyttjade därmed möjligheten att 

påverka uppskattningen av verkliga värden för att få en jämnare utveckling av värdet i 

omvärderingsreserven. Vidare gjordes mera optimistiska uppskattningar av verkliga 

värden i samband med nyupplåning. Tillförlitligheten i uppskattningarna av verkliga 

värden påverkades av relationen mellan fastighetsbolag och värderare. Uppskattningar 

utförda av externa värderare resulterade i verkliga värden med högre tillförlitlighet 

jämfört med när uppskattningen gjorts internt. Vidare påverkades tillförlitligheten i 

uppskattningen av verkliga värden positivt av att fastighetsbolagen valt en av de stora 

revisionsbyråerna. Valet av intern eller extern värderare vägde tyngre än valet av 

revisionsbyrå. Detta eftersom uppskattningar av verkliga värden utförda av externa 

värderare i kombination med en mindre revisionsbyrå visade sig ha en lägre 

tillförlitlighet jämfört med kombinationen intern uppskattning och större revisionsbyrå. 

Forskarna avslutar med att påpeka att i kontexten för deras studie, Storbritannien under 

åren 1988–1996, påverkas resultatet endast av skillnaden mellan för året ingående 

uppskattningar av verkliga värden och realiserade försäljningar. Forskarna efterlyser 

därför studier i en miljö där även orealiserade förändringar i uppskattade verkliga 

värden påverkar årets resultat (Dietrich et al., 2000, s. 155-156). 

 

Muller och Riedl, (2002) skriver att aktörer på den brittiska marknaden för 

förvaltningsfastigheter tillskriver finansiella rapporter större tillförlitlighet om externa 

värderare använts vid uppskattningarna av verkliga värden. Marknaden anser att externa 

värderare minskar informationsasymmetrin vilket tar sitt uttryck i minskade skillnader 

mellan köp- och säljkurser. Forskarna tolkar resultatet ovan som att marknadsaktörerna 

saknar alternativa källor som tillskrivs samma trovärdighet som fastighetsbolagens egna 

finansiella rapporter om dessa inkluderar uppskattningar av verkliga värden baserade på 

arbete av externa värderare. Användandet av externa värderare minskar 

informationsasymmetrin och därmed i slutändan fastighetsbolagens kapitalkostnad 

(Muller & Riedl, 2002, s. 879). 

 

(Muller et al., 2011, s. 1152) har studerat vilka effekter införandet av redovisning till 

verkligt värde för förvaltningsfastigheter har haft på informationsasymmetrin, 

skillnaden i informationstillgång mellan olika, för marknadsaktörer kring europeiska 

fastighetsbolag. Sedan IAS 40 infördes 2005 har redovisning av verkligt värde för 

förvaltningsfastigheter varit obligatorisk. IAS 40 har minskat informationsasymmetrin,.  

Detta har visat sig i minskade skillnader mellan köp- och säljkurser. Skillnaden mellan 

köp- och säljkurser är dock större för bolag som väntade tills redovisning av 

förvaltningsfastigheterna blev obligatoriska, jämfört med bolag som valde att redovisa 

fastigheterna till verkligt värde redan innan IAS 40. Vidare visar studien att bolag som 

föregick IAS 40 genom att frivilligt gå över till att redovisa verkliga värden för sina 
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förvaltningsfastigheter visar upp en högre tillförlitlighet i sina uppskattade verkliga 

värden jämfört med övriga bolag. Tillförlitlighet innebär i studien graden av 

överensstämmelse mellan realiserade försäljningspriser och senast uppskattade verkliga 

värde för de sålda fastigheterna. Investerares agerande visar att de tillskriver de 

finansiella rapporterna olika tillförlitlighet beroende på bolag.  Redovisning av verkliga 

värden för fastighetsbolags förvaltningsfastigheter har därmed endast delvis eliminerat 

informationsasymmetrin på marknaden, vilket var förhoppningen vid, och motivet till, 

införandet av IAS 40 (Muller et al., 2011, s. 1152). 

Vi tar med oss att realiserade försäljningspriser kan användas för att avgöra 

tillförlitligheten i uppskattningarna av verkligt värde. Vidare understeg 

uppskattningarna av verkligt värde realiserade försäljningspriser med sex procent, vi 

formulerar en av våra hypoteser utifrån detta faktum. Fastighetsbolagen använde sig av 

uppskattningarna av verkliga värden för att utjämna resultatet mellan åren och gjorde 

mera positiva uppskattningar av verkliga värden i samband med nyupplåning. Att 

uppskattningar av verkligt värde har använts till resultatanpassning kommer vi att 

använda i våra hypoteser. Marknaden tillskriver uppskattningar av verkliga värden 

större trovärdighet om de utförts av externa värderare. Vi tar också med oss att 

forskarna efterlyser ytterligare studier i tillförlitligheten hos uppskattningar av verkligt 

värde i miljöer där uppskattningar av verkligt värde påverkar årets resultat, vilket är 

fallet i vår studie. 

 

 

3.6 Sammanfattning av teoretisk referensram 
Utifrån de tidigare studier som utgör vår teoretiska referensram har vi konstruerat en 

undersökningsmodell över de variabler och samband vi ämnar kartlägga i vår studie. 

Undersökningsmodellen presenteras längst ner i denna sammanfattning.  Utifrån denna 

undersökningsmodell har vi sedan formulerat våra hypoteser. Här följer en 

sammanfattning av det vi huvudsakligen väljer att ta med oss från teorikapitlet. 

Enligt vår teoretiska referensram är samstämmigheten är stor kring de finansiella 

rapporternas betydelse. De är de viktigaste beslutsunderlagen för bolagens intressenter 

var gäller investeringar och lån. De finansiella rapporterna skall måla upp en rättvisande 

och tillförlitlig bild av bolagen, överensstämmande med såväl verklighet som gällande 

redovisningsstandarder. 

Den grundläggande tanken bakom de gällande redovisningsstandarderna är att optimera 

resursallokeringen genom att konvergera bolags finansiella rapporter inom och mellan 

länder. Kvaliteten på de finansiella rapporterna beror dock inte uteslutande på vilka 

redovisningsstandarder som används, utan även på den ekonomiska miljön i landet i 

övrigt. Sverige, med sina starka institutioner och tradition av god redovisning har bra 

förutsättningar för att uppnå hög tillförlitlighet i bolagens finansiella rapporter. 

 

Redovisning av verkliga värden för förvaltningsfastigheter är obligatorisk för svenska 

fastighetsbolag. Att uppskattningarna av verkliga värden är tillförlitliga är en 

förutsättning för att de finansiella rapporterna skall kunna uppvisa en rättvisande bild 

och därmed kunna fylla rollen som beslutsunderlag. Det finns en utbredd skepticism till 

tillförlitligheten hos uppskattningar av verkligt värde för icke finansiella tillgångar. 

Uppskattningarna av verkliga värden är lätta att anpassa och tillförlitligheten blir därför 
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lidande.  Framför allt när uppskattningarna görs med hjälp av kassaflödesbaserade 

modeller. 

 

Fastighetsbolagen har uppenbara incitament att göra försiktiga uppskattningar av 

verkligt värde för sina förvaltningsfastigheter. Genom försiktiga uppskattningar 

förbättras viktiga nyckeltal som till exempel den, (långsiktiga), avkastningen på totala 

tillgångar. En låg uppskattning av verkliga värden kan också användas för att bygga upp 

dolda reserver. Dessa reserver kan sedan tömmas i sämre tider, därigenom minska 

volatiliteten i bolagens resultat. En sådan resultatutjämning ger intryck av stabilitet 

vilket är attraktivt för såväl investerare. För bolag med högre belåningsgrad finns 

däremot inget utrymme att göra försiktiga uppskattningar av verkligt värde, de tvingas 

att värdera sina tillgångar högt för att därigenom visa att det finns säkerhet för såväl 

gamla som nya lån. 

 

Vi ta med oss att realiserade försäljningspriser kan användas för att avgöra 

tillförlitligheten i uppskattningarna av verkligt. Tidigare studier har visat att 

uppskattningarna av verkligt värde understiger realiserade försäljningspriser, vi 

formulerar en av våra hypoteser med detta i åtanke. Studier visar också att 

fastighetsbolagen använde sig av uppskattningarna av verkliga värden för att utjämna 

resultatet mellan åren samt gjorde mera positiva uppskattningar av verkliga värden i 

samband med nyupplåning. Att uppskattningar av verkligt värde kan användas till 

resultatanpassning beaktar vi i vår hypotesformulering. Marknaden tillskriver 

uppskattningar av verkliga värden större trovärdighet om de utförts av externa 

värderare. Vi tar också med oss att forskare efterlyser ytterligare studier i 

tillförlitligheten hos uppskattningar av verkligt värde i miljöer där uppskattningar av 

verkligt värde påverkar årets resultat, vilket är fallet i vår studie. 

 

 

 
 
Figur 1. Undersökningsmodell. 

 

Tanken om finansiella rapporter som ger en rättvisande bild och fungerar som ett bra 

beslutsunderlag genom att inkludera verkliga värden som syftar mot marknadspriser kan 

störas av resultatanpassning genom att värderingen hålls nere för att förbättra 

avkastningen på eget kapital samt skapa dolda reserver att jämna ut resultatet med. 
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4 Tillvägagångssätt 
 

4.1 Datainsamling och bortfall 
Vi har använt oss av samtliga fastighetsbolag noterade på den svenska börsen. Atrium 

Ljungberg, Balder, Brinova, Castellum, Catena, Corem, Dagon-Klövern, Diös, Fabrege, 

Fastpartner, Heba, Hufvudstaden, Kungsleden, Sagax, Wallenstam, Wihlborgs, 

årsredovisningar i vår datainsamling.  Tidsperioden 2005-2012 har valts utifrån den tid 

då IAS 40 varit i kraft. Detta gav oss ett första urval om 120 företagsår. Vår metod för 

att avgöra tillförlitligheten i uppskattade verkliga värden för förvaltningsfastigheter är 

att jämföra årsvis realiserade försäljningspriser för förvaltningsfastigheterna med det 

uppskattade verkliga värdet i den senaste årsredovisningen. Därmed inkluderade vi 

endast de bolagsår där försäljningar av förvaltningsfastigheter hade gjorts. Detta ledde 

till ett bortfall på 19 bolagsår då inga försäljningar hade gjorts, vilket gav oss ett totalt 

empiriskt underlag om 101 bolagsår. 

 

4.2 Access 
Vi har använt oss av fastighetsbolagens årsredovisningar i vår datainsamling. Samtliga 

bolag hade årsredovisningarna lätt tillgängliga via sina hemsidor, vi anser därmed att vi 

haft en god access till vårt empiriska datamaterial. 

 

4.3 Kritik mot tillvägagångssätt vid datainsamling  
Inledningsvis var vår plan att samla in data kring samtliga affärer som gjorts av våra 

utvalda bolag. Vår tanke var att kunna jämföra det uppskattade verkliga värdet för 

enskilda fastigheter med försäljningspriserna för respektive fastighet. Någon sådan 

information lämnas dock inte ut av fastighetsbolagen. Vi pratade även med lantmäteriet 

och länsstyrelsen, de kände inte till något register över bokförda värden för sålda 

förvaltningsfastigheter.  

Vi fick därför nöja oss med årsvisa försäljningspriser och uppskattade verkliga värden 

för årsförsäljningarna av förvaltningsfastigheter för respektive fastighetsbolag. 

Fastighetsbolagen är skyldiga att inkludera information kring försäljningspriser och de 

uppskattade verkliga värdena för sålda fastigheter i de finansiella rapporterna. Vi har 

därför kunnat handplocka data för att räkna fram våra utvalda nyckeltal samt den 

orealiserade värdeförändringen från fastighetsbolagens finansiella rapporter. Då våra 

data uppgår till sammanlagt 101 bolagsår efter bortfall, anser vi att enstaka fel inte 

kommer att påverka materialet nämnvärt. 

  

4.4 Etik  
Eftersom vi själva samlat in data från fastighetsbolagens årsredovisningar går det inte 

att utesluta att den mänskliga faktorn gjort att fel smugit sig med. För att minimera 

risken för fel gick vi tillsammans igenom årsredovisningarna två gånger. Vi är dock 

medvetna om att risken kvarstår att fel smugit sig med. Våra intentioner har emellertid 

varit att vara så korrekta vi kan i vår datainsamling, vi har därmed inte avsiktligt 
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förvanskat data för att få våra studieresultat att peka åt ett visst håll. Vi har heller inga 

dolda intressen som påverkar vår studie på något sätt. 

 

5 Empiri och analys 

5.1 Presentation av data 

5.1.1 Tillförlitlighet 

Här kartlägger vi tillförlitligheten i uppskattningar av verkligt värde för Svenska 

börsnoterade fastighetsbolags förvaltningsfastigheter mellan åren 2005-2012. 

Tillförlitligheten definierar vi som förhållandet mellan bokfört värde och 

försäljningspris. Uppskattade verkliga värden för förvaltningsfastigeter underskrider 

genomgående realiserade försäljningspriser. Detta gäller såväl över den totala 

tidsperioden för vår studie samt på årsbasis. Över den totala tidsperioden uppgick 

medeluppskattningen av verkligt värde på årsförsäljningarna till 90 % av de realiserade 

försäljningspriserna för de sålda fastigheterna. Medianuppskattningen för hela 

tidsperioden uppgick för samma tidsperiod till 93 %. Tillförlitligheten i 

uppskattningarna av verkliga värden varierade i stort mellan åren. Sett till medelvärden 

var tillförlitligheten bäst år 2008 då uppskattningarna uppgick till 93 % av 

försäljningspriserna, sämst tillförlitlighet uppnåddes år 2009 då uppskattningarna 

uppgick till 86 % av försäljningspriserna i medelvärde. Sett till medianvärden var år 

2005 sämst med 90 % och år 2011 bäst med 95 %.  Under samtliga år översteg 

realiserade försäljningspriser uppskattningarna av verkliga värden i 92 fall av 101, i tre 

fall överensstämde försäljningspriset med uppskattat verkligt värde och i sex fall 

understeg försäljningspriserna uppskattningarna av verkligt värde. 

 

Tabellen visar tillförlitligheten i uppskattningarna av verkliga värden för Svenska 

fastighetsbolags förvaltningsfastigheter verkligt värde. Urvalet består av 101 bolags 

årsobservationer av avyttringar av förvaltningsfastigheter under åren 2005-2012 

uppdelade per år. 

 

  

Tillförlitlighet (VV/FP)     

År 

 

Medel Median FP>VV FP=VV FP<VV 

2005 n=10 0,91 0,90 10 0 0 

2006 n=12 0,92 0,92 10 1 1 

2007 n=12 0,90 0,91 12 0 0 

2008 n=12 0,93 0,94 10 1 1 

2009 n=13 0,86 0,92 12 0 1 

2010 n=15 0,91 0,93 15 0 0 

2011 n=13 0,91 0,95 10 1 2 

2012 n=14 0,89 0,93 13 0 1 

2005-2012 n=101 0,90 0,93 92 3 6 
Tabell 1. Kartläggning av tillförlitligheten hos uppskattade verkliga värden med realiserade 

försäljningspriser som jämförelse. 
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Diagram 1. Tillförlitlighet  

 

Resultatet av vår kartläggning visar att uppskattade verkliga värden uppgår till 93 

procent av realiserade försäljningspriser under tiden för vår studie, sett till 

medianvärden. Fastigheterna är alltså undervärderade med 7 procent av 

försäljningspriset sett till mediantal. Sett till medelvärden blir skillnaden mellan 

uppskattningarna av verkliga värden och realiserade försäljningspriser än större, 10 

procent. Vi menar att våra forskningsresultat indikerar att fastighetsbolagen via 

medvetet försiktiga uppskattningar av verkliga värden försöker skydda sig mot 

situationer där negativa orealiserade värdeförändringar skall sänka förvaltningsresultatet 

vid konjunkturnedgångar. Exempelvis har Fastpartner AB:s VD Sven-Olof Johansson 

uttryckt oro för just detta, att orealiserade värdeförändringar får så stort genomslag i de 

finansiella rapporterna (Fastpartner AB, 2005, s. 2). Vi menar att skillnaderna mellan 

uppskattningarna av verkliga värden för fastighetsbolagens förvaltningsfastigheter och 

de priser marknaden betalar, kan vara fastighetsbolagens sätt att skydda sig mot 

konjunktursvängningar via dolda reserver, så kallad resultatutjämning (Levitt, 1998, s. 

6). 

Resultatet av vår kartläggning går i linje med tidigare studier utförda i Storbritannien 

där uppskattade verkliga värden understeg realiserade försäljningspriser med 6 procent, 

sett till medianvärden (Dietrich et al., 2000, s. 155). Det finns med andra ord en hög 

grad av överensstämmande mellan Sverige och Storbritannien vad gäller 

tillförlitligheten hos uppskattningarna av verkliga värden för förvaltningsfastigheter. 

Rollen för de finansiella rapporterna är att fungera som beslutsunderlag för bolags 

intressenter (Healy & Palepu, 2001, s. 406). Att de finansiella rapporterna ska visa 

samma bild av verkligheten oavsett i vilket land bolag redovisar anser standardsättarna i 

IASB vara ett av huvudmålen med deras arbete (IASB, 2012, s. 29).  Den höga graden 

0% 

10% 

20% 

30% 

40% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

n=10 n=12 n=12 n=12 n=13 n=15 n=13 n=14 n=101 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2005-
2012 

V
er

k
li

g
t 

v
ä

rd
e/

F
ö

rs
ä

lj
n

in
g

sp
ri

s 

 

År och antal försäljningar per år 

  

Tillförlitlighet 

Medel 

Median 



 
26 

 

av överensstämmelse mellan vår studie och studien utförd av Dietrich et al. (2000) 

indikerar att IASB har varit framgångsrika med att uppnå en hög grad av jämförbarhet 

mellan finansiella rapporter från bolag härrörande från olika länder, ett av IASB:s 

huvudsakliga mål (IASB, 2012, s. 29-30). 

Som resultatet av vår kartläggning visar är tillförlitligheten, förhållandet mellan 

uppskattade verkliga värden och realiserade försäljningspriser, relativt jämn vid en 

jämförelse mellan åren i vår studie. Vid en visuell jämförelse med diagrammet nedan, 

(diagram 2), ser vi att konjunkturen mätt i bruttonationalprodukt (BNP) rört sig kraftigt 

såväl upp som ner under tiden för vår studie.  BNP utvecklats bra under åren 2005-

2007, genomgick kris 2008-2009, och sedan dess genomgått en något skakig 

återhämtning. Av dessa förändringar syns dock inga spår i förhållandet mellan 

uppskattningarna av verkliga värden för fastighetsbolagens förvaltningsfastigheter och 

realiserade försäljningar. Försäljningspriser för fastighersbolagens fastigheter överstiger 

uppenbarligen uppskattade värden med ungefär lika mycket oavsett hur BNP utvecklar 

sig.  

 

BNP, år, procent, förändring jämfört med föregående år 

 
 
Källa: SCB 

Diagram 2. Konjunkturutveckling 2005-2012 

 

Om konjunkturen i form av BNP har en jämn utveckling menar vi att det skulle ge 

bättre förutsättningar att se skillnaden mellan det ingående verkliga värdet och 

försäljningspriset korrelerat jämfört med om det skett stora förändringar under året. Hur 

konjunkturen utvecklas påverkar dock uppenbarligen inte tillförlitligheten hos 

uppskattningar av verkliga värden för förvaltningsfastigheter.   

Tabellen nedan visar tillförlitligheten i uppskattningarna av verkliga värden för svenska 

fastighetsbolags förvaltningsfastigheter. Urvalet består av 101 bolags årsavyttringar av 

förvaltningsfastigheter under åren 2005-2012 uppdelade per bolag. 
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Antalet år med försäljningar ligger uppdelat per bolag, detta är en naturlig följd av att 

vår studie omfattar 8 år. Därtill har ett antal bolag haft strategin att inte sälja fastigheter 

under ett antal år. Exempelvis har Hufvudstaden endast sålt fastigheter under 2 år. Detta 

gör att den statistiska säkerheten är låg. Vi anser dock att det är det är relevant att 

inkludera information bolagsvis i studien trots det låga antalet årsförsäljningar för vissa 

bolag. Som vi ser skiljer sig tillförlitligheten hos uppskattningarna av verkliga värden åt 

mellan bolagen. Sett till medelvärden ligger Fastpartner i botten med uppskattade 

verkliga värden uppgående till 79 procent av realiserade försäljningspriserna för de 

sålda fastigheterna. Högst tillförlitlighet sett till medeltal visar Hufvudstaden upp, deras 

uppskattningar av verkliga värden uppgår till 99 procent av de realiserade 

försäljningspriserna under de 2 år bolaget sålde fastigheter. Med så få antal 

årsförsäljningar riskerar dock jämförelsetalen att bli missvisande. Exempelvis hänger 

Fastpartners låga medel ihop med att de under 2009 sålde fastigheter till fem gånger 

högre värde än det uppskattade bokförda värdet. Ser vi till mediantal är i stället 

Wihlborgs sämst i klassen med uppskattade verkliga värden uppgående till 84 procent 

av realiserade försäljningspriserna, sett till median. I toppen hittar vi även här 

Hufvudstaden med ett medianvärde uppgående till 99 procent.  De får sällskap av 

Sagax, även de med verkliga värden uppgående till 99 procent av realiserade 

försäljningspriser för sålda fastigheter, sett till median. 

 

Bolag Antal försäljningar Medel Median 

Fastpartner n=5 79% 93% 

Wihlborgs n=8 84% 81% 

Brinova n=8 87% 89% 

Catena n=2 87% 87% 

Corem n=5 88% 89% 

Dagon-Klövern n=8 88% 89% 

Castellum n=8 89% 89% 

Atrium Ljungberg n=6 90% 91% 

Wallenstam n=8 90% 90% 

Fabrege n=8 92% 94% 

Diös n=7 92% 95% 

Balder n=6 95% 95% 

Heba n=5 95% 97% 

Kungsleden n=8 96% 97% 

Sagax n=7 97% 99% 

Hufvudstaden n=2 99% 99% 
Tabell 2. Tillförlitligheten mät i procent av verkliga värden för varje bolag. 
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Diagram 3. Tillförlitligheten för varje bolag mätt i procent. 

 

IASB uttrycker tydligt att ett av målen med deras arbete är att öka jämförbarheten 

mellan finansiella rapporter från olika bolag (IASB, 2012, s. 29). Som vi ser i 

diagrammet och tabellen ovan är det en påtaglig skillnad i tillförlitlighet i 

uppskattningarna av verkliga värden för förvaltningsfastigheter mellan olika svenska 

fastighetsbolag. Detta tolkar vi som att skillnaden i tillförlitligheten är större mellan 

fastighetsbolag i samma land jämfört med skillnaden mellan medel- och medianvärden 

för tillförlitligheten i olika länder. 

5.1.2 Skuldsättningsgrad 

Fastighetsbolagens skuldsättningsgrad varierar betydligt mellan åren. Medianvärden 

och medelvärden följs dock väl åt. Åren 2005 till 2007 låg skuldsättningsgraden kring 

1,5 sett till såväl medel som median. Från år 2007 till 2008 ökade skuldsättningsgraden 

kraftigt, till cirka 2,5. Skuldsättningsgraden sjönk marginellt under 2009 men låg kvar 

på en hög nivå. Under de avslutande 3 åren vår studie behandlar, ligger 

skuldsättningsgraden stadigt kring 2, sett till såväl median som medelvärde. Medel och 

medianvärden för samtliga studiens år hamnar även de på 2. Detta kan vi se i stapeln 

längst till höger där samtliga 101 bolags år redovisas för den sammantagna perioden.  
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Diagram 4. Skuldsättningsgrad (skulder/eget kapital). 

Under de tre inledande åren av studien hade fastighetsbolagen en relativt låg 

skuldsättningsgrad jämfört med övriga år, vi kopplar detta till den stadiga 

konjunkturutvecklingen (diagram 2), därmed följande stora positiva värdeförändringar, 

(diagram 6) vilket bidrar till god avkastning på totala tillgångar (diagram 5). Till år 

2008 ökade skuldsättningsgraden mycket kraftigt.  Den ökade skuldsättningsgraden 

reflekterar en vikande konjunktur (diagram 2), därmed följande negativa orealiserade 

värdeförändringar (diagram 6) och negativ avkastning på totala tillgångar.  

Som ett resultat hade fastighetsbolagen under 2008 högst skuldsättningsgrad under 

samtlig år för vår studie. Under 2008 uppnådde även tillförlitligheten sina 

toppnoteringar, förhållandet mellan verkligt värde och realiserat försäljningspris 

uppgick till 0,93 sett till medeltal, och 0,94 sett till median. Vi kopplar detta till att 

fastighetsbolagen använder sina fastigheter som säkerhet för sina lån. Tidigare 

forskning av Christensen och Nikolaev (2008, s. 25) har visat att när uppskattningar av 

verkligt värde för förvaltningsfastigheter huvudsakligen görs för att visa upp säkerheter 

för långivare så håller uppskattningarna vanligtvis en högre tillförlitlighet. 

Vi menar att detta indikerar att fastighetsbolagen ägnar sig åt vad Levitt (1998, s. 7-8) 

och Dechow och Skinner (2000, s. 240) skriver är resultatanpassning. Under goda år 

som 2005-2007 får uppskattningarna av verkliga värden släpa efter den faktiska 

värdeutvecklingen. Därigenom behåller bolagen möjligheten att sälja fastigheter till 

priser över det uppskattade verkliga värdet i årsredovisningen samma år som bolagen 

skriver ner värdet på sina fastigheter via negativa orealiserade värdeförändringar 

(diagram 7).  
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5.1.3 Avkastning på eget kapital före skatt 

Avkastningen på totala tillgångar låg konstant på 9 procent under 2005 till 2007, sett till 

såväl median som medelvärden. Därefter störtdök avkastningen på totala tillgångar före 

skatt till att vara negativ under 2008, -3 procent sett i medeltal och -4 procent sett till 

medianvärden. Under 2009 hämtade avkastningen på totala tillgångar sig. Dock har 

avkastningen på totala tillgångar fram till 2012 fluktuerat i större utsträckning än 

tidigare till 2012 har avkastningen på totala tillgångar varierat. 2009 hämtade sig 

avkastningen och var åter positiv, 3 procent sett till medel och 2 procent sett till 

medianvärden. 2010 ökade avkastningen till närapå samma nivå som det inledande tre 

åren i studien, den landade på 8 procent sett till medel och 7 procent sett till median. 

Åren 2011 och 2012 gav en identisk avkastning på 4 procent sett till medeltal, 

medianavkastningen var 3 procent 2011 och 4 procent 2012. Under samtliga år vår 

studie behandlar gav fastighetsbolagen en avkastning på totala tillgångar före skatt 

uppgående till 5 procent, detta sett till såväl medel som median.  

 

 

Diagram 5. Avkastning på totala tillgångar före skatt. 

 

Att avkastningen på totala tillfångar låg så högt och jämnt under åren 2005-2007 

kopplar vi till de stora positiva orealiserade värdeförändringarna under samma 

tidsperiod (diagram 7). Likadant ser vi att den negativa avkastningen på totala tillgångar 

har en direkt spegel i de negativa orealiserade värdeförändringarna för samma år. Att 

negativa värdeförändringar har stort genomslag på resultatet bekräftar varningarna från 

Sven-Olof Johansson om att negativa orealiserade värdeförändringar blir förödande för 
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fastighetsbolags resultat (Fastpartner AB, 2005, s. 2). Redan till 2009 återhämtade sig 

dock fastighetsbolagen till att återigen visa upp positiv avkastning på totala tillgångar, 

detta trots negativa orealiserade värdeförändringar (diagram 7). 

 

5.1.4 Börsvärde i förhållande till bokfört värde 

Förhållandet mellan fastighetsbolagens börsvärde och det redovisade värdet på eget 

kapital låg omkring 1,3 under 2005 för att öka till omkring 1,4 under 2006. Därefter 

sjönk börsvärdet i förhållande till redovisat värde på eget kapital till 0,9 under 2007. För 

dessa 3 inledande år av vår studie gäller att medianvärden är något högre än 

medelvärden. 2008 fortsatte förhållandet mellan börsvärde och eget kapital att sjunka 

till omkring 0,7, medelvärdet låg marginellt över medelvärdet för det aktuella året.  

Såväl medianvärde som medelvärde var här de lägsta under vår mätperiod. Resterande 

delen av vår mätperiod, åren 2009-2012 låg förhållandet mellan börsvärde och bokfört 

värde på eget kapital på omkring 1 sett till såväl till medianvärde som medelvärde. 

Undantaget är 2010 där förhållandet mellan börsvärde och redovisat värde på eget 

kapital översteg 1,2 sett både till median och medelvärde. 

 

 

Diagram 6. Börsvärde i förhållande till eget kapital. 

 

5.1.5 Orealiserade värdeförändringar 

Under åren 2005 till 2007 låg orealiserade värdeförändringarna på en genomgående hög 

nivå, medelökningen var 5 procent under 2005 och 2007. Året däremellan, 2006, 

uppgick medelökningen till 7 procent, den mest positiva värdeutvecklingen under 
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perioden för vår studie sett till medeltal. Medianförändringen uppgick till 4 procent 

under 2005 och 6 procent under både 2006 och 2007. Under 2008 visade 

fastighetsbolagen upp negativa orealiserade värdeförändringar, 4 procent sett till såväl 

medelvärde som median. Även under 2009 var de orealiserade värdeförändringarna 

negativa. Förändringen var dock mindre än under föregående år, 1 procent, detta gäller 

båda våra mått. Åren 2010 till 2012 har samtliga medfört positiva orealiserade 

värdeförändringar, 5 procent, 3 procent och 2 procent sett till medeltal jämfört med 3 

procent, 3 procent och 1 procent sett till median. Sammantaget har de orealiserade 

värdeförändringarna under perioden uppgått till i 3 procent sett till medeltal och 2 

procent sett till median. 

 

 

Diagram 7. Orealiserade värdeförändringar 

 

Vi ser att de orealiserade värdeförändringarna ligger före BNP-utvecklingen. De största 

negativa värdeförändringarna för fastighetsbolagen kom under 2008, 4 procent sett till 

både medel och median.  Även om 2009 också visade upp negativa orealiserade 

värdeförändringar uppgick dessa till modesta 1 procent sett till såväl median som 

medeltal. Om vi jämför dessa siffror med konjunkturens utveckling i form av BNP-

siffrorna för samma år ser vi att BNP för 2008 visserligen sjönk marginellt jämfört med 

2007, det stora raset i BNP dröjde dock till 2009 (diagram 3). Vi kopplar detta till det 

Barth (2006, s. 271-272) skriver om att ekonomiska beslut alltid görs utifrån antaganden 

om framtiden, och att det därför är viktigt att de finansiella rapporterna inkluderar 

sådana antaganden via verkliga värden för att vara relevanta.  
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5.2 Statistisk undersökning 

5.2.1 Kartläggning tillförlitlighet  

Det första syftet med vår studie är att kartlägga tillförlitligheten för svenska 

förvaltningsfastigheters verkliga värde och därmed underlätta för fastighetsbolagens 

intressenter att tolka de finansiella rapporterna. För att kunna uppfylla detta syfte prövar 

vi vår första forskningshypotes: Uppskattade verkliga värden för förvaltningsfastigheter 

understiger marknadspriser. 

Vi började med att testa om våra data över tillförlitligheten i uppskattningarna av 

verkligt värde för fastighetsbolagens förvaltningsfastigheter, vv/fp, är normalfördelat. 

Detta för att kunna avgöra vilka statistiska mätmetoder vi kan använda. Som vi ser 

nedan är p-värdet < 0,05 vilket innebär att vi förkastar hypotesen att populationen är 

normalfördelad. Hade vi fått ett värde över 0,05 hade hypotesen om att populationen är 

normalfördelad inte kunnat förkastas. 

 

 

Diagram 8. Test av normalfördelning. 

 

När en forskare har förkastat hypotesen att våra data är normalfördelade bör forskaren 

överväga att använda sig av icke-parametriska mätmetoder. Dessa mätmetoder 

förutsätter inte normalfördelade data utan fungerar även när fördelningen till skillnad 

från normalfördelningen är skev. Icke parametriska mätmetoder använder sig av median 

istället för medelvärde som är brukligt vid användande av parametriska mätmetoder. 

Om forskaren har tillgång till ett stort antal observationer kan denne dock välja att 

använda sig av parametriska mätmetoder trots att datamaterialet ej är normalfördelat 

(Dahmström, 2005, s 240-241). 
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Vi väljer att använda oss av icke-parametriska mätmetoder i den delen av vår 

kartläggning som är årsbaserad. Detta eftersom antalet observationer är relativt få, från 

10 observationer år 2005 till 15 observationer 2010. Den del av kartläggningen som 

behandlar samtliga år i studien väljer vi att även använda oss av parametriska 

mätmetoder trots att våra data inte är normalfördelad. Detta eftersom vi efter 

konsultation med statistiska instuitionen på handelshögskolan vid Umeå universitet 

bedömer att antalet observationer, 101, är att betrakta som tillräcklig stort för att 

motivera användningen av parmetriska mätmetoder även på vår typ av icke 

normalfördelat data. Vi inleder kartläggningen med att presentera data årsvis för att 

avslutningsvis redovisa en sammanfattning för hela tidsperioden. Vi använder oss av 

enkelsidiga tester. Valet av enkelsidighet grundar vi på att såväl vår empiriska 

undersökning som tidigare forskning i en annan kontext visat att uppskattningarna av 

verkligt värde för förvaltningsfastigheter understigit realiserade försäljningspriser. Vi 

använder oss av en femprocentig signifikansnivå eftersom det är den statistiska normen.  

Signifikansnivå är det begrepp som används inom statistiken vid prövning av de 

hypoteser som är uppsatta. Där igenom är signifikansnivån det tal som utrycker hur stor 

sannolikheten är för att ett utfall inom det kritiska området är sant trots att 

nollhypotesen är sann. Det kan förklaras med att om signifikantsnivån är 5 procent 

gäller att nollhypotesen förkastas om P-värdet är mindre än 0,05 och vice versa 

(Dahmström, 2005, s. 210-211). 

Vi sätter upp följande hypoteser:  

H0: Verkliga värden för förvaltningsfastigheter överensstämmer med marknadspriser. 

H1: Verkliga värden för förvaltningsfastigheter understiger marknadspriser. 

Uppskattade verkliga värden understiger realiserade försäljningspriser under samtliga 

åtta år som vår studie omfattar. P-värdet är under 5 procent för samtliga åtta år, detta 

innebär att sannolikheten att få stickprov med våra värden eller än mera extrema värden 

är under 5 procent förutsatt att nollhypotesen är sann. Sju av åtta år är p-värdet under 1 

procent, 2011 sticker ut med aningen högre p-värde.  

 

 

Sign Test for Median Tillförlitlighet (VV/FP) 

  År Kolumn1 Median P-värde Under Lika Över 

2005 n=10 0,90 0,0010 10 0 0 

2006 n=12 0,92 0,0059 10 1 1 

2007 n=12 0,91 0,0002 12 0 0 

2008 n=12 0,94 0,0059 10 1 1 

2009 n=13 0,92 0,0017 12 0 1 

2010 n=15 0,93 0,0000 15 0 0 

2011 n=13 0,95 0,0193 10 1 2 

2012 n=14 0,93 0,0009 13 0 1 

2005-

2012 n=101 0,93 0,0000 92 3 6 
Tabell 3. Signifikants test av medianen för tillförlitlighet (VV/FP) 
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Sett över hela vår studie uppgick uppskattade verkliga värden till i medeltal 93 procent 

av de realiserade försäljningspriserna. P-värdet är 0 vilket innebär att vi med säkerhet 

kan förkasta vår nollhypotes, att verkliga värden för förvaltningsfastigheter 

överensstämmer med marknadspriser. 

 

 

One-Sample T: 2005-2012 VV/FP  

Test of mu = 1 vs < 1 

  

 95% Upper 

 

Variable                     N     Mean    StDev     

SE 

Mean       Bound       T          P 

2005-2012 

VV/FP  101 0,903 0,1087 0,0108 0,9209 -8,97 0,00 

Tabell 4. One-Sample T-Test av tillförlitligheten: 2005-2012 VV/FP  

 

Som vi nämnt tidigare visar resultatet av vår kartläggning att uppskattade verkliga 

värden uppgår till 93 procent av realiserade försäljningspriser sett till mediantal. Att 

uppskattningarna av verkliga värden understiger realiserade försäljningspriser är 

statistiskt signifikant, vilket p-värdet o,ooo ovan visar. Resultatet av vår kartläggning 

går i linje med tidigare studier utförda i Storbritannien där uppskattade verkliga värden 

understeg realiserade försäljningspriser med 6 procent, sett till medianvärden (Dietrich 

et al., 2000, s. 155) Sett till medelvärden blir skillnaden mellan uppskattningarna av 

verkliga värden och realiserade försäljningspriser än större, 10 procent.  

Vi vet sedan teorikapitlet att svenska börsnoterade fastighetsbolag enligt 

årsredovisningslagen skyldiga att upprätta årsredovisning innehållande finansiella 

rapporter som tillsammans skall ge en ”rättvisande bild” av bolagen (SFS, 1995:1 554 

kap2 § 1-3). Samstämmigheten är stor bland forskare om att de finansiella rapporterna 

är det viktigaste kanalerna för intressenter i fastighetsbolagen att få information om 

fastighetsbolagen, intressenterna fattar därmed sina beslut utifrån de finansiella 

rapporterna som beslutsunderlag (Levitt, 1998, s. 80; Healy och Palepu, 2001, s. 406; 

Barth, 2006, s. 271). De finansiella rapporterna baseras på verkliga värden som är 

uppskattningar av marknadspriser. IASB:s definition av verkligt värde för 

förvaltningsfastigheter lyder som följer och förklarar därmed hur de ser på begreppet 

verkligt värde ”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” (IAS 40:5). 

Att uppskattningarna av verkligt värde i praktiken understigit realiserade 

försäljningspriser med så mycket som 10 procent i medeltal anser vi rimma illa med de 

finansiella rapporternas syfte, med att visa upp ”en rättvisande bild”. Detta anser vi 

kraftigt underminerar de finansiella rapporternas förmåga att fungera som 

informationskälla och ekonomiskt beslutsunderlag. Vi menar vidare att skillnaden 

mellan uppskattade verkliga värden och realiserade försäljningspriser är för stor för att 

ha uppkommit av en slump och tyder på att bolagens uppskattningar görs medvetet 

försiktigt. Vi kopplar detta till vad Wilson (2008, s. 546) skriver om att en försiktig 

värdering minskar risken att tvingas skriva ner sina tillgångar vid vikande 

marknadspriser. Nedskrivningar skapar ofta frågetecken kring tillförlitligheten i övrig 

information i de finansiella rapporterna och tolkas mycket negativt av marknaden. Vi 

menar att en försäljning till ett pris understigande det uppskattade verkliga värdet i de 

finansiella rapporterna kan tolkas analogt med vad Wilson skriver om risker med att 
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sälja tillgångar till priser understigande det bokförda värdet. Detta kan av marknaden 

tolkas som att även övriga tillgångar i det säljande bolaget är övervärderade. Vi 

föreställer oss därför att fastighetsbolagen är medvetet försiktiga vid uppskattningarna 

av verkliga värden för att därmed skaffa större handlingsutrymme att sälja fastigheter 

utan att skapa förtroendekriser på marknaden. Vi instämmer därmed i vad Danbolt & 

Rees (2008, s. 298) skriver om att bolagens intressenter skall vara medvetna om att 

finansiella rapporter baserade på verkliga värden kan anpassas utifrån de behov bolagen 

har.  

 

5.2.2 Multipel regressionsanalys 

Det andra syftet med vår studie är att mäta eventuella samband mellan uppskattningar 

av förvaltningsfastigheters verkliga värde och finansiella nyckeltal som kan tyda på 

resultatanpassning. För att kunna uppfylla detta i vårt andra syfte prövar vi vår andra 

forskningshypotes: Uppskattningar av förvaltningsfastigheters verkliga värde används 

till resultatanpassning. Utifrån vår teoretiska referensram väntar vi oss följande 

samband. Tillförlitligheten i uppskattningarna av verkliga värden för 

förvaltningsfastigheter ökar med skuldsättningsgraden. Uppskattningarna av verkligt 

värde påverkas av avkastningen på totala tillgångar före skatt. Samt att intressenter i 

fastighetsbolag har andra källor till information utöver de finansiella rapporterna, vilket 

gör att intressenterna känner till och prisar in tillförlitligheten i sin värdering av 

bolagen. Slutligen väntar vi oss att fastighetsbolagen tar hänsyn till tillförlitligheten i 

uppskattningarna av verkligt värde under året när de beräknar den orealiserade 

värdeförändringen. Vi prövar vår andra forskningshypotes med hjälp av en multipel 

regressionsanalys. Vår modell för hypotestestning består av den beroende variabeln Y 

eller ”tillförlitlighet” samt fyra oberoende β variabler som utgörs av våra fyra utvalda 

nyckeltal, ”skuldsättningsgrad”, ”avkastning på totala tillgångar före skatt” 

,”börsvärde/eget kapital” samt ”orealiserade värdeförändringar”. 

 

Y = α + β1 Skuldsättningsgrad + β2 Avkastning på totalt kapital + β3 Börsvärde/Bokfört 

värde + β4 Orealiserade värdeförändringar + ε där ε – N(0,σ) 

Y : Beroende variabel (tillförlitlighet) 

α : Konstant 

βi : Koefficienter för de oberoende variablerna 

ε : Slumpterm 

 

H0: Det finns inget samband mellan något av våra nyckeltal och tillförlitligheten. 

H1: Det finns ett samband mellan minst ett av nyckeltalen och tillförlitligheten. 

Vi gjorde en multipel regressionsanalys för att mäta om det fanns ett statistiskt samband 

mellan tillförlitligheten i uppskattningarna av verkligt värde och något av våra 

nyckeltal. Resultatet på regressionsanalysen visar p-värden långt över 5 procent för tre 

av våra utvalda nyckeltal, vilket inte innebär något stöd för att förkasta vår nollhypotes. 

Skuldsättningsgrad hade det klart högsta P-värdet, 0,93, avkastning på totala tillgångar 

före skatt och börsvärdet i förhållande till det bokförda värdet hade nästan samma P-
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värde 0,13 respektive 0,12.  Däremot för nyckeltalet orealiserade värdeförändringar ett 

P-värde på 0,02. Ett P-värde under 0,05 innebär att vi har stöd att förkasta vår 

nollhypotes.  

 

Multipel regressions analys 

Predictor                             Coef  SE                   Coef             T            P   VIF 

Constant                          0,982 0,053 18,37 0 

 Skuldsättningsgrad  -0,001 0,016 -0,09 0,93 1,28 

Avkastning på totala tillgångar  -0,804 0,514 -1,56 0,12 5,48 

Börsvärde i förhållande till 

bokfört värde  -0,062 0,041 -1,51 0,13 1,42 

Orealiserade värdeförändringar    1,218 0,505 2,41 0,02 4,92 

      

S = 0,106990    

R-Sq = 

7,1%    R-Sq(adj) = 3,2% 
   

Analys av Varians 

Source                                      DF       

                                                                   

SS            MS           F                P 

Regression        4 0,084 0,021 1,83 0,13 

Residual Error    96 1,099 0,011 

  Total            100 1,183 

    

Unusual Observations 

Obs       Skuldsättningsgrad Tillförlitlighet  Fit   SE Fit 

20 1,26 0,67 0,91 0,02 

30 1,57 0,90 1,01 0,07 

61 2,37 0,20 0,86 0,02 

81 4,2 1,06 0,96 0,04 

91 4,02 0,83 0,90 0,05 
Tabell 5. Multipel regressions analys inklusive oberoende variabler 

 

Vi valde att ta fram VIF-värden för att säkerställa ifall multikollinaritet föreligger 

mellan de oberoende variabler som utgörs av våra nyckeltal.  En tumregel är att om 

VIF-värden överstiger 4 anses multikollinaritet föreligga mellan modellens oberoende 

variabler (Anderson, 2007, s. 577). Två av vår modells oberoende variabler visar upp 

VIF-värden över gränsvärdet. Detta indikerar att dessa två nyckeltal är korrelerade med 

varandra. Vi vill dock ytterligare klarlägga huruvida våra oberoende variabler är 

korrelerade med varandra. Därför väljer vi mäta eventuella linjära samband i en 

korrelationsmatris. 
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Korrelationsmatris 

 

Skuldsättningsgrad 

 Avkastning på 

totala tillgångar 

Börsvärde i förhållande 

till eget kapital 

Avkastning på totala 

tillgångar           -0,43 

  

 

(0,00) 

  Börsvärde i 

förhållande till eget 

kapital           -0,08 0,51 

 

 

(0,43) (0,00) 

 Orealiserade 

värdeförändringar           -0,33 0,89 0,51 

 

(0,00) (0,00) (0,00) 

Cell Contents: Pearson correlation (P-Value) 

 
Tabell 6. Pearson korrelations matris.  

 

Vi ser att två av våra nyckeltal, orealiserade värdeförändringar och avkastning på totala 

tillgångar har en inbördes korrelation som är högre än gränsvärdet 0,07. Detta innebär 

att orealiserade värdeförändringar har stor inverkan på avkastningen på totala tillgångar 

före skatt. Därmed bekräftas Fastpartners VD Sven–Olof Johanssons farhågor om att 

orealiserade värdeförändringar har kraftigt inflytande på resultatet (Fastpartner AB, 

2005, s. 2). 

 

5.2.3 Skuldsättningsgrad 

Utifrån vår teoretiska referensram förväntar vi oss att det finns ett samband mellan 

skuldsättningsgrad och tillförlitlighet. Vi sätter därför upp följande hypotes för 

prövning. 

H0: Det finns inget samband mellan tillförlitlighet och skuldsättningsgrad (β1 = 0). 

H1: Det finns ett samband mellan tillförlitlighet och skuldsättningsgrad (β1 ≠ 0) 

Första steget i vår hypotesprövning är att se om vi kan hitta ett linjärt samband mellan 

tillförlitligheten i uppskattningarna av verkligt värde för förvaltningsfastigheterna och 

skuldsättningsgraden. Vi finner dock inget samband mellan tillförlitlighet och 

skuldsättningsgrad och kan därför inte förkasta vår nollhypotes om att det inte finns ett 

samband mellan tillförlitlighet och skuldsättningsgrad grundat på diagrammet.  
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Diagram 9. Spridningsdiagram Tillförlitlighet vs skuldsättningsgrad. 

För att säkerställa att vi inte missar något samband mellan variablerna gör vi även en 

regressionsanalys som inkluderar endast tillförlitlighet och skuldsättningsgrad för att se 

om vi hittar statistiska samband. Inte heller här hittar vi något som tyder på ett samband 

mellan tillförlitlighet och skuldsättningsgrad skulle finnas. Vi saknar därmed stöd att 

förkasta vår nollhypotes. 

 

Regressionsanalys: Tillförlitlighet vs Skuldsättningsgrad  

Predictor                Coef   SE Coef       T       P     VIF 

Constant             0,90703 0,03112 29,15 0 

 Skuldsättningsgrad  -0,00197 0,01408 -0,14 0,889 1 

      S = 0,109282    R-Sq = 0,0%    R-Sq(adj) = 0,0% 

    

Unusual Observations 

Obs   Skuldsättningsgrad   Tillförlitlighet      Fit   SE Fit   Residual   St Resid 

20 1,26 0,6667 0,9046 0,0158 -0,2379 -2,20R 

61 2,37 0,2 0,9024 0,0117 -0,7024 -6,46R 

81 4,2 1,0619 0,8988 0,0318 0,1631 1,56 X 

82 4,01 0,8333 0,8991 0,0294 -0,658  -0,63 X 

90 4,17 0,9335 0,8988 0,0315 0,0346   0,33 X 

91 4,02 0,833 0,8991 0,0295 -0,0661  -0,63 X 

R betecknar en observation med en stor standardiserad residual. 

X betecknar en observation vars X-värde ger stor hävstångseffekt. 

Tabell 7. Regressionsanalys: Tillförlitlighet vs Skuldsättningsgrad  
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Resultatet av vår statiska undersökning visar inget samband mellan skuldsättningsgrad 

och tillförlitligheten i uppskattningar av verkliga värden för förvaltningsfastigheter. Vi 

får med andra ord inget stöd för vår andra forskningshypotes: uppskattningar av 

förvaltningsfastigheters verkliga värde används till resultatanpassning.  

Vår förväntan om ett samband mellan skuldsättningsgrad och tillförlitlighet grundade 

sig på att skuldsättningsgraden är det kanske viktigaste nyckeltalet långivare tittar på när 

de avgör lånevillkor på eventuell utlåning (Citron, 1992, s. 334; Healy & Wahlen, 1999, 

s. 377). Därmed förväntade vi oss att med en högre skuldsättningsgrad, skulle 

skuldsättningsgraden tvinga upp uppskattningen av verkligt värde närmare det faktiska 

marknadspriset. Likaså har tidigare forskning visat att när uppskattningar av 

förvaltningsfastigheter verkliga värden sker i finansieringssyfte håller de hög 

tillförlitlighet (Christensen & Nikolaev, 2008, s. 25).   

 

Nu visade det sig att det inte fanns något statistiskt samband mellan 

skuldsättningsgraden och tillförlitligheten i uppskattningarna av verkligt värde för 

förvaltningsfastigheterna. Vi kopplar återigen till det Wilson (2008, s. 546) skriver om 

att en alltför hög uppskattning av det verkliga värdet ökar risken för nedskrivningar, 

vilket riskerar att leda till att det nedskrivande fastighetsbolaget får en förtroendekris. 

Den risken tycks fastighetsbolagen helt enkelt inte vara villiga att ta, även om en högre 

värdering eventuellt kunde leda till en lägre skuldsättningsgrad och därmed bättre 

lånevillkor, i alla fall på kort sikt. 

 

 

5.2.4 Avkastning på totala tillgångar före skatt 

Utifrån vår teoretiska referensram förväntar vi oss att det finns ett samband mellan 

avkastning på totala tillgångar före skatt och tillförlitlighet. Vi sätter därför upp följande 

hypotes för prövning. 

H0: Det finns inget samband mellan tillförlitlighet och avkastning på totala tillgångar 

före skatt (β1 = 0). 

H1: Det finns ett samband mellan tillförlitlighet och avkastning på totala tillgångar före 

skatt (β1 ≠ 0). 

Vi inleder vår hypotesprövning med ett spridningsdiagram med syfte att hitta ett linjärt 

samband mellan tillförlitligheten i uppskattningarna av verkligt värde för 

förvaltningsfastigheterna och avkastningen på totala tillgångar före skatt. 

Regressionslinjen i spridningsdiagrammet visar dock inte på något tydligt samband och 

vi kan därför inte förkasta vår nollhypotes grundat på diagrammet.  
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Diagram 10. Spridningsdiagram Tillförlitlighet vs avkastning på totala tillgångar. 

 

Vi följer upp spridningsdiagrammet med en regressionsanalys för att förvissa oss om att 

något statistiska samband mellan tillförlitligheten och skuldsättningsgrad inte existerar. 

Även regressionsanalysen säger oss att det inte finns något samband mellan variablerna.  

Inte heller här hittar vi något som tyder på ett samband mellan tillförlitlighet och 

skuldsättningsgrad. Vi har därför inget stöd för att förkasta vår nollhypotes. 

 

Regressions analys: Tillförlitlighet vs Avkastning på totala tillgångar.  

Predictor                      Coef   SE Coef       T       P     VIF 

Constant                   0,90048 0,01598 56,34 0 

 Avkastning på totala 

tillgångar.   0,0474 0,2244 0,21 0,833 1 

      S = 0,109268    R-Sq = 0,0%    R-Sq(adj) = 0,0% 
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Unusual Observations 

Obs       

Avkasting på 

totalatillgångar   Tillförlitlighet      Fit   SE Fit   Residual   St Resid 

8 -0,061 0,9461 0,8976 0,0275 0,0485 0,46 X 

20 0,025 0,6667 0,9017 0,0124 -0,235   -2,16R 

30 0,179 0,9004 0,9089 0,0304 -0,0085 -0,08 X 

31 -0,066 0,75 0,8974 0,0287 -0,1474  -1,40 X 

61 0,035 0,2 0,9021 0,0115 -0,7021 -6,46R 

81 -0,065 1,0619 0,8974 0,0284 0,1645 1,56 X 

R betecknar en observation med en stor standardiserad residual. 

X betecknar en observation vars X-värde ger stor hävstångseffekt. 

 
Tabell 8. Regressions analys: Tillförlitlighet vs Avkastning på totala tillgångar.  

 

Resultatet av vår statistiska undersökning visar inget samband mellan tillförlitligheten i 

uppskattningar av verkligt värde för förvaltningsfastigheter och avkastningen på totala 

tillgångar före skatt. Resultatet var emot våra förväntningar och ger inget stöd för vår 

andra forskningshypotes: Uppskattningar av förvaltningsfastigheters verkliga värde 

används till resultatanpassning.  

Resultatanpassning handlar bland annat om att påverka den bild som ges av bolagens 

ekonomiska prestation i de finansiella rapporterna (Healy & Wahlen, 1999, s. 368). 

Avkastningen på totala tillgångar är därav ett viktigt prestationsmått. De totala 

tillgångarna för fastighetsbolag utgörs till stor del av förvaltningsfastigheter som enda 

tillgång. Det redovisade värdet för förvaltningsfastigheterna utgörs i sin tur av 

uppskattade verkliga värden. Sådana uppskattade verkliga värden är möjliga att anpassa 

utifrån de behov fastighetsbolagen anser sig ha (Danbolt & Rees, 2008, s. 298). Vi 

väntade oss därför att fastighetsbolag som hade en försiktigare uppskattning av verkligt 

värde för sina förvaltningsfastigheter och därmed skaffat sig en mindre nämnare vid 

framräkningen av nyckeltal därigenom skulle uppvisa en högre avkastning på totala 

tillgångar före skatt. Så visade sig dock inte vara fallet. Anledningen till detta menar vi 

kan vara att uppskattningen av verkligt värde för de sålda fastigheterna inte är 

representativt för uppskattningen av fastighetsbolagens övriga bestånd.  

 

5.2.5 Börsvärde i förhållande till bokfört värde  

Med stöd i vår teoretiska referensram förväntar vi oss ett samband mellan å ena sidan 

tillförlitlighet och å andra sidan börsvärdet i förhållande till redovisat värde på eget 

kapital. Vi väljer därför att pröva följande hypotes. 

H0: Det finns inget samband mellan tillförlitlighet och börsvärde i förhållande till 

bokfört värde (β1 = 0). 

H1: Det finns ett samband mellan tillförlitlighet och börsvärde i förhållande till bokfört 

värde (β1 ≠ 0). 

Vi inleder vår hypotesprövning med ett spridningsdiagram med syfte att hitta ett linjärt 

samband mellan tillförlitligheten i uppskattningarna av verkligt värde för 

förvaltningsfastigheterna och börsvärdet i förhållande till bokfört värde på eget kapital. 

Spridningsdiagrammet visar på en antydan till negativt samband mellan variablerna. 
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Sambandet är dock inte så tydligt att och vi kan förkasta vår nollhypotes grundat på 

diagrammet.  

 

Diagram 11. Spridningsdiagram Tillförlitlighet vs börsvärde/bokfört värde. 

Vi följer upp spridningsdiagrammet med en regressionsanalys för att säkerställa 

huruvida det negativa samband mellan variablerna vi såg i spridningsdiagrammet går att 

säkerställa statistiskt. Regressionsanalysen visar på ett svagt negativt samband. P-värdet 

är dock så högt som 0,37 vilket inte ger något stöd för att förkasta vår nollhypotes. 

Regressions analys: Tillförlitlighet vs Börsvärde/Bokfört värde.  

Predictor                    Coef SE Coef T P VIF 

Constant                  0,93703 0,03938 23,8 0,00 

 Börsvärde/Eget kapital   -0,03145 0,03494 -0,9 0,37 1 

      S = 0,108848    R-Sq = 0,8%    R-Sq(adj) = 0,0% 

   

Unusual Observations 

Obs Börsvärde/eget kapital Tillförlitlighet Fit SE Fit Residual St Resid 

8 0,36 0,9461 0,9258 0,0276 0,0203   0,19 X 

20 0,84 0,6667 0,9105 0,0137 -0,2438  -2,26R 

30 2,09 0,9004 0,8712 0,0369 0,0292 0,29 X 

61 1,09 0,2000 0,9028 0,0108 -0,7028 -6,49R 

91 2,01 0,8330 0,8739 0,0340 -0,0410  -0,40 X 

R betecknar en observation med en stor standardiserad residual. 

X betecknar en observation vars X-värde ger stor hävstångseffekt. 

 
Tabell 9. Regressions analys: Tillförlitlighet vs Börsvärde/Bokfört värde.  
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Resultatet av vår statistiska undersökning visar inget samband mellan tillförlitligheten i 

uppskattningar av verkligt värde för förvaltningsfastigheter och börsvärdet i förhållande 

till eget kapital. Resultatet var emot våra förväntningar och ger inget stöd för vår andra 

forskningshypotes: Uppskattningar av förvaltningsfastigheters verkliga värde används 

till resultatanpassning. 

Intressenter i bolag har andra källor utöver de finansiella rapporterna (Ball, 2013, s. 4). 

Vår tanke var att marknaden via dessa andra källor skulle känna till vilken 

tillförlitligheten i uppskattningarna av verkliga värden för de olika fastighetsbolagen. 

Denna kunskap skulle speglas i ett samband mellan tillförlitligheten och 

fastighetsbolagens börsvärde i förhållande till fastighetsbolagens egna kapital. Om det 

hade visat sig att det fanns ett samband hade det tytt på att de externa intressenternas 

övriga källor gjorde bättre uppskattningar av verkliga värden för fastighetsbolagens 

förvaltningsfastigheter än fastighetsbolagen själva. Detta ansåg vi skulle vara orimligt 

och tyda på att fastighetsbolagen medvetet uppskattar verkliga värden under 

marknadspriser. Nu fann vi inget samband, detta menar vi tyder på att intressenterna 

saknar andra källor eller har andra källor till information än de finansiella rapporterna, 

men tillskriver inte dessa källor något större förtroende.  

 

5.2.6 Orealiserade värdeförändringar  

Vi kommer därför att mäta eventuellt samband mellan tillförlitligheten hos 

uppskattningarna av verkligt värde och orealiserade värdeförändringar för att se om 

fastighetsbolagen tar hänsyn till realiserade försäljningspriser när de uppskattar 

orealiserade värdeförändringar för sina kvarvarande fastigheter. Vår teoretiska 

referensram säger att verkliga värden i första hand skall uppskattas utifrån 

marknadspriser. Vårt mått på tillförlitlighet visar hur väl de ingående uppskattningarna 

av verkligt värde för fastighetsbolagens förvaltningsfastigheter stämt överens med 

realiserade försäljningspriser för sålda fastigheter. Därigenom anser vi att 

fastighetsbolagen rimligtvis bör ta hänsyn till den tillförlitlighet uppskattningarna av 

verkligt värde för sålda fastigheter visat upp under året vid uppskattningar av årets 

orealiserade värdeförändringar. Utifrån detta sätter vi upp följande hypoteser för 

prövning. 

H0: Det finns inget samband mellan tillförlitlighet och orealiserade värdeförändringar 

(β1 = 0). 

H1: Det finns ett samband mellan tillförlitlighet och orealiserade värdeförändringar (β1 

≠ 0) 

Första steget i vår hypotesprövning är att visuellt kontrollera huruvida det existerar ett 

linjärt samband mellan tillförlitligheten i uppskattningarna av verkligt värde för 

förvaltningsfastigheterna och orealiserade värdeförändringar. Vi tycker oss se ett svagt 

positivt linjärt samband mellan tillförlitlighet och orealiserade värdeförändringar. 

Sambandet mellan tillförlitlighet och orealiserade värdeförändringar anser vi dock inte 

är så tydligt att vi kan förkasta vår nollhypotes om att det inte finns ett samband mellan 

tillförlitlighet och skuldsättningsgrad grundat på diagrammet.  
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Diagram 12. spridningsdiagram över tillförlitlighet vs orealiserade värdeförändringar 

 

För att säkerställa statistiskt huruvida det positiva sambandet vi ser i 

spridningsdiagrammet går att säkerställa statiskt kompletterar vi med en 

regressionsanalys. Regressionsanalysen visar på ett positivt samband. Eftersom P-värdet 

uppgår till 0,24 ger regressionsanalysen inget statistiskt stöd för att förkasta vår 

nollhypotes. 

 

Predictor                            Coef   SE Coef       T       P     VIF 

Constant                          0,896 0,012 72,12 0,00 
 Orealiserade 

värdeförändringar    0,274 0,231 1,19 0,24 1 

      S = 0,108524    R-Sq = 1,4%    R-Sq(adj) = 0,4% 
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Unusual Observations 

Obs   

Orealiserade 

värdeförändringar   Tillförlitlighet    Fit   SE Fit   Residual 

20 0,00 0,67 0,90 0,012 -0,230 

30 0,25 0,90 0,96 0,053 -0,064 

61 -0,02 0,20 0,89 0,016 -0,689 

69 0,15 0,98 0,94 0,031 0,045 

R betecknar en observation med en stor standardiserad residual. 
X betecknar en observation vars X-värde ger stor hävstångseffekt. 

Tabell 10. Regressions analys: Tillförlitlighet vs Orealiserade värdeförändringar 

 

6 Slutsatser och diskussion 
Vår studie utgår från vår känsla av oro för att verkliga värden för icke finansiella 

tillgångar i form av förvaltningsfastigheter i viss mån kan anses vara godtyckliga och 

kan anpassas utifrån fastighetsbolagens behov. Vi är inte ensamma om denna oro utan 

den delas av forskare inom området (Artemenkov et al., 2008, s. 356; Danbolt & Rees, 

2008, s. 298; Hitz, 2007, s. 343). Utifrån denna oroskänsla i maggropen utformade vi 

vår problemformulering: ” Hur tillförlitliga är uppskattningar av 

förvaltningsfastigheters verkliga värde och finns det samband mellan tillförlitligheten 

och finansiella nyckeltal som tyder på resultatanpassning?” 

Vårt svar på första delen av problemformuleringen är att uppskattningar av 

förvaltningsfastigheters verkliga värde understigit realiserade försäljningspriser i 92 av 

101 årsförsäljningar som svenska fastighetsbolag har gjort under perioden 2005 till 

2012.  Skillnaden mellan det pris marknaden betalar och det verkliga värdet på 

balansräkningen uppgår till i medeltal 10 procent av försäljningspriset, eller 7 procent 

sett till median. Svaret på den andra delen av problemformuleringen är enligt resultaten 

i vår studie att det inte finns några samband mellan tillförlitligheten i uppskattningar av 

förvaltningsfastigheters verkliga värde och av oss utvalda finansiella nyckeltal som 

tyder på resultatanpassning.  

Vi har två syften med vår studie, huvudsyftet var ”att kartlägga tillförlitligheten för 

svenska förvaltningsfastigheters verkliga värde och därmed underlätta för 

fastighetsbolagens intressenter att tolka de finansiella rapporterna”. Vi har kartlagt 

tillförlitligheten i uppskattningar av förvaltningsfastigheters verkliga värde genom att 

jämföra uppskattningarna med realiserade försäljningspriser, därmed anser vi att det 

första syftet med studien är uppfyllt. 

Vårt andra syfte är att ”mäta eventuella samband mellan uppskattningar av 

förvaltningsfastigheters verkliga värde och finansiella nyckeltal som kan tyda på 

resultatanpassning”. Vi valde ut fyra nyckeltal; skuldsättningsgrad, avkastning på totala 

tillgångar före skatt, börsvärdet i förhållande till det bokförda värdet på eget kapital 

samt orealiserade värdeförändringar. Därefter gjorde vi statistiska undersökningar för att 

upptäcka och mäta eventuella samband mellan tillförlitligheten hos uppskattningar av 

förvaltningsfastigheters verkliga värde och finansiella nyckeltal som kan tyda på 
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resultatanpassning. Vi konstaterar att det inte finns något statistiskt samband. Därmed 

anser vi att även det andra syftet med vår studie är uppfyllt. 

I problembakgrunden formulerade vi studiens praktiska bidrag så här; ”Vårt praktiska 

bidrag blir att hjälpa intressenter i fastighetsbolag att tolka bolagens finansiella 

rapporter”. Vi menar att vår studie har gett två praktiska bidrag. Det första praktiska 

bidraget är vetskap om att Skillnaden mellan det pris marknaden betalar och det 

verkliga värdet på balansräkningen uppgår till i medeltal 10 procent av 

försäljningspriset, eller 7 procent sett till median. Det andra praktiska bidraget menar vi 

är att det inte finns några samband mellan tillförlitligheten hos uppskattningar av 

förvaltningsfastigheters verkliga värde och finansiella nyckeltalen skuldsättningsgrad, 

avkastning på totala tillgångar och marknadsvärde i förhållande till bokfört värde på 

eget kapital som kan tyda på resultatanpassning. Våra två praktiska kunskapsbidrag 

anser vi hjälper intressenter i fastighetsbolag att tolka bolagens finansiella rapporter. 

I problembakgrunden uttryckte vi förhoppningar om att med vår studie kunna bidra till 

kunskapen om tillförlitligheten hos uppskattade verkliga värden för icke-finansiella 

tillgångar. Våra forskningsresultat stämmer väl överens med tidigare forskning av 

Dietrich et al. (2000, s. 155) kring tillförlitligheten i uppskattningarna av verkliga 

värden för förvaltningsfastigheter. Deras studie i en brittisk kontext under åren 1988-96 

där endast under året realiserade värdeförändringar påverkar årets resultat visade att 

verkliga värden underskattade realiserade försäljningspriser med 6 procent sett till 

medianvärden. Våra forskningsresultat visa att uppskattningar av 

förvaltningsfastigheters verkliga värde understigit realiserade försäljningspriser i 92 av 

101 årsförsäljningar som svenska fastighetsbolag har gjort under perioden 2005 till 

2012.  Skillnaden mellan det pris marknaden betalar och det verkliga värdet på 

balansräkningen uppgår till i medeltal 10 procent av försäljningspriset, eller 7 procent 

sett till median. Genom att koppla våra forskningsresultat till tidigare forskning anser vi 

att vi utökat kunskapen kring tillförlitligheten hos uppskattningar av verkliga värden för 

förvaltningsfastigheter.  

Vi drar två huvudsakliga slutsatser utifrån vår studie, den första är att uppskattningar av 

verkliga värden för förvaltningsfastigheter genomgående understiger marknadspriser. 

Den andra är att det inte finns några samband mellan tillförlitligheten hos uppskattade 

verkliga värden för förvaltningsfastigheter och fastighetsbolagens finansiella nyckeltal. 

Utifrån våra forskningsresultat rekommenderar vi fastighetsbolagens intressenter att 

tolka bolagens framtida finansiella rapporter utifrån att de tidigare finansiella 

rapporterna genomgående har innehållit dolda tillgångar. 

Paradigmskiftet inom redovisning från anskaffningsvärden till verkliga värden har 

motiverats med att verkliga värden ökar transparens och relevans samt underlättar 

jämförelser mellan bolag. Vår studie har i likhet med tidigare studier visat att verkliga 

värden för förvaltningsfastigheter understiger realiserade försäljningspriser med 9-10% 

beroende på studie, sett till medelvärden. Skillnaden mellan uppskattade verkliga värden 

och realiserade försäljningspriser tycks bestå oavsett konjunkturens utveckling. Vi 

menar att detta tyder på att fastighetsbolagen helt enkelt inte vill ha sina fastigheter 

upptagna till marknadspriser i sina finansiella rapporter trots att 

redovisningsstandarderna de enligt lag är skyldiga att följa föreskriver det. Frågan vi då 

ställer oss är om myndigheter och standardsättare har möjligheter att skapa nya 

incitament för fastighetsbolagen, alternativt tvinga fastighetsbolagen att sträva efter 

redovisning till marknadsvärde. 
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I vår studie har vi inte funnit några samband mellan tillförlitligheten i 

fastighetsbolagens uppskattningar av verkliga värden för sina förvaltningsfastigheter 

och våra utvalda nyckeltal. Det innebär att vi inte funnit några uppenbara tecken på 

resultatanpassning via uppskattningarna av verkliga värden.  

 

7.1 Förslag på fortsatt forskning 
Vår studie visar att uppskattade verkliga värden för fastighetsbolagens 

förvaltningsfastigheter uppgått till 93 procent av realiserade försäljningspriser under 

perioden 2005 till 2012 sett till mediantal. Vi har nämnt att detta stämmer väl överens 

med tidigare studier av tillförlitligheten i uppskattningar av verkliga värden för 

förvaltningsfastigheter utförda i brittisk kontext där orealiserade värdeförändringar inte 

påverkar resultatet. I dessa studier av Dietrich et al. (2000) uppgick uppskattningarna av 

verkligt värde till 94 procent av de realiserade försäljningspriserna. Sverige och 

Storbritannien delar dock ett flertal egenskaper, vi tänker främst på EU-medlemskap 

och starka traditioner av god redovisning. Forskare har uttryckt oro över 

tillförlitligheten hos uppskattningar av verkliga värden för icke-materiella tillgångar i 

mindre utvecklade länder (Ball, 2006, s. 16-17). Vi efterlyser därför studier som i linje 

med vår jämför uppskattningar av verkliga värden för förvaltningsfastigheter med 

realiserade försäljningsfastigheter i utvecklingsländer. 

Uppenbarligen är inte standardsättarna nöjda med tillförlitligheten i uppskattningar av 

verkliga värden för icke-finansiella tillgångar. I nya IFRS 13 som gäller från 2013-01-

01 har formuleringen ”highest and best use” inkluderats. Detta kan uppnås genom att 

ägaren själv använder tillgången på ett sätt som maximerar värdet, eller genom att sälja 

den till någon annan som använder den på ett sätt som gör att värdet maximeras (IFRS 

13:27). Vårt andra förslag på vidare forskning är att göra en liknande studie när IFRS 13 

varit i kraft ett antal år för att se om tillförlitligheten i uppskattningarna av verkliga 

värden för förvaltningsfastigheter har förändrats till det bättre, det vill säga om 

uppskattningarna av verkligt värde har närmat sig realiserade försäljningspriserna. 

 

7.2 Kritik mot studiens mått på tillförlitlighet 
Vårt sätt att mäta tillförlitligheten hos uppskattningar av verkligt värde kan kritiseras ur 

olika synvinklar. I studien av Dietrich et al. (2000) används exempelvis samma mått 

som vi använder i vår studie.  I den studien kritiserar forskarna det mått de valt att 

använda. De menar att användandet av realiserade försäljningspriser kan halta utifrån att 

det pris som betalats för fastigheter i vissa fall kan anses var högre än det verkliga 

värdet (Dietrich et al., s. 127). Just den kritiken upplever vi dock är obefogad. När vi 

beaktar definitionen av verkligt värde för förvaltningsfastigheter i IAS 40:5 ser vi att 

den lyder som följer, ”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” (IAS 40:5). Utifrån definitionen ser vi inget som motiverar 

att kritisera ”måttet” ur synvinkeln att någon betalat mer än verkligt värde. Ej heller 

paragraferna (IAS 40:45-46), som beskriver om hur verkligt värde för 

förvaltningsfastigheterna skall räknas fram tar upp något om att det realiserade 

försäljningspriser kan vara högre än det verkliga värdet, förutsatt att marknaden inte har 

vikt förstås. Förstahandsalternativet för att beräkna det verkliga värdet för 

förvaltningsfastigheter är ”aktuella priser på en aktiv marknad för likartade fastigheter, 
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med samma läge och i samma skick” användas (IAS 40:45). Om sådana inte finns att 

tillgå får bolagen använda något av följande tre alternativ: ”aktuella priser på en aktiv 

marknad för fastigheter av annat slag”, ”senaste priser för liknande fastigheter på 

mindre aktiva marknader” eller ”nuvärdet av uppskattade framtida 

betalningsströmmar” (IAS 40:46) Ingenstans tas det upp att det (IAS 40:45) benämner 

”aktuella priser på en aktiv marknad”, skulle vara något annat än marknadspriser. 

Marknadspriser anser vi inte kunna innebära något annat än vad marknaden betalar, 

vilket innebär realiserade marknadspriser.   

 

Vi ser dock ett antal andra aspekter med vårt sätt att mäta tillförlitlighet som kan anses 

problematiska. Vi generaliserar tillförlitligheten i uppskattade verkliga värden för de 

fastigheter fastighetsbolagen har sålt under året till att även gälla de fastigheter samma 

bolag inte har sålt. Det kan naturligtvis vara så att tillförlitligheten har varit annorlunda 

för de fastigheter fastighetsbolagen inte säljer jämfört med den del de valt att sälja, det 

vet vi ingenting om.  

 

Likaså påverkas vårt mått på tillförlitlighet av när på året försäljningen av fastigheterna 

görs, framför allt om marknaden är volatil. Om marknadspriserna gått upp med 10 

procent under året och ett bolag säljer i december innebär det att vår uppmätta 

tillförlitlighet blir låg, även om tillförlitligheten var hög vid ingången av året. Ett annat 

faktum att vårt mått på tillförlitlighet generaliserar tillförlitligheten hos 

uppskattningarna av verkliga värden hos ett bolag under ett år till att gälla för samtliga 

fastigheter samma bolag äger. Den generaliseringen innehåller rimligtvis en del 

felmarginal. 

  

Den artikel vi använt som inspirationskälla för att genomföra vår studie på de mätningar 

av tillförlitlighet vi gjort är, Dietrich et al. (2000), den är refererad i ett flertal 

vetenskapliga databaser. Antalet refereringar är dock relativt få, 2013-06-07 exempelvis 

119 i Google Scholar, 44 i Business source premier. Vi har inte heller funnit annan 

forskning som använder realiserade försäljningspriser för att mäta tillförlitligheten hos 

uppskattningar av verkliga värden. Att som utomstående komma åt att granska 

redovisningen hos bolag som redovisar till verkligt värde är dock erkänt svårt (Laux & 

Leuz, 2009, s. 831). Vi menar därför att vårt sätt mäta tillförlitlighet trots sina brister är 

rätt val för oss.  

8 Sanningskriterier 

8.1 Reliabilitet 
Reliabiliteten bestämmer hur de valda begreppen kommer att kunna ge samma resultat 

om undersökningen skulle upprepas, förutsatt att mätningarna behandlar samma 

element som tidigare och att dessa elements egenskaper inte har förändrats under tiden. 

Samt att de mäts med samma mätinstrument som vid tidigare mätning (Dahmström, 

2005, s 355). 

Reliabiliteten i denna studie är hög på grund av de data som har samlats in till studien, 

har hämtats från bolagens offentliga årsredovisningar. Dessa data är konstanta och 

förändras inte över tid vilket underlättar replikation. Datamaterialet har sedan 

behandlats i dataprogram (Excel och Minitab). Eftersom en kvantitativ studie 

konstrueras utifrån de data som samlats in kan forskarna inte resultaten snedvridas. 
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Resultaten av de analyser vi gjort i analyskapitlet har legat grund för de slutsatser som 

vi presenterat. 

 

8.2 Validitet 
En studies validitet avgörs av huruvida den verkligen mäter de begrepp den avser att 

mäta. (Bryman, 2011, s. 162). Begreppet är i sin tur mångbottnat och delas vanligtvis 

upp i ett antal underrubriker. I en kvantitativ studie som vår är mätningsvaliditeten, 

ibland benämnt begreppsvaliditeten, viktig. Graden av begreppsvaliditet beror på i 

vilken utsträckning begrepp som används verkligen lyckas fånga det användaren av 

begreppen avser (Bryman, 2011, s. 50). Vi skriver mycket om ”tillförlitlighet” i vår 

studie, närmare bestämt tillförlitligheten i uppskattade verkliga värden för 

förvaltningsfastigheter.  Definitionen av verkligt värde är ”det belopp till vilket en 

tillgång skulle kunna överlåtas mellan kunniga parter som är oberoende av varandra 

och som har ett intresse av att transaktionen genomförs” (IAS 40:5). Uppskattningar av 

verkligt värde skall sträva efter att motsvara marknadspriser eftersom just 

marknadspriser är den mest tillförlitliga indikatorn på verkligt värde för en tillgång 

(Hitz, 2007, s. 326-327). Vi mäter tillförlitligheten hos uppskattningarna av verkligt 

värde för förvaltningsfastigheter genom att jämföra det uppskattade verkliga värdet i de 

senaste finansiella rapporterna med realiserade försäljningspriser. Då fastighetsbolagen 

enligt IAS (40:45) i första hand skall använda sig av ”aktuella priser på en aktiv 

marknad för likartade fastigheter, med samma läge och i samma skick” vid beräkning 

av verkligt värde menar vi att realiserade försäljningspriser är bästa möjliga måttstock. 

Med stöd av detta anser vi att vår studie håller en hög grad av begreppsvaliditet. Att 

andra forskare tidigare använt sig av samma mått i liknande studier, Dietrich et al. 

(2000), om än i andra kontexter, stärker oss än mer i vår övertygelse.  För att svara på 

frågan om resultatet av vår kartläggning av tillförlitligheten i uppskattningarna av 

verkliga värden är frukten av resultatanpassning har vi i studiens andra steg mätt 

eventuella samband mellan tillförlitlighet och tre av oss utvalda nyckeltal. Om det är ett 

bra sätt att hitta och mäta samband som kan tyda på resultatanpassning kan ifrågasättas. 

Generellt är det dock svårt för utomstående kontrollanter att genomskåda 

resultatanpassning i redovisning baserad på verkliga värden (Laux & Leuz, 2009, s. 

831). Eftersom samtliga tre nyckeltal är valda utifrån teorier kring resultatanpassning 

anser vi dock att de slutsatser vi drar om resultatanpassning utifrån eventuella samband 

mellan tillförlitligheten och respektive nyckeltal håller en hög validitet. 

En annan aspekt på en studies validitet är den externa validiteten. Den typen av validitet 

handlar om i vilken utsträckning studieresultat kan generaliseras till populationer och 

miljöer utöver de specifika i vilken studien är gjord (Bryman, 2011, s. 51). Populationen 

utgörs av de enheter forskare gör sitt urval ifrån (Bryman, 2011s. 179). I vårt fall utgörs 

populationen av svenska börsnoterade fastighetsbolag.  

Studien är därmed direkt representativ för sådana bolag, och behöver därmed inte 

generaliseras för att gälla svenska fastighetsbolag. 
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