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SAMMANFATTNING 
Efter att International Accounting Standard 40 (IAS 40) infördes år 2005 avseende 

värdering av fastigheter till verkligt värde för noterade bolag, har det uppstått 

diskussioner. Tillförlitligheten har ifrågasatts eftersom värderingsmodellerna är 

komplexa och påverkas av det rådande marknadsläget. Under en finanskris är det därför 

ännu svårare att göra värderingen då marknaden är instabil och det är svårt att jämföra 

med andra fastigheter.  

 

I studien undersöks hur stor avvikelsen är mellan det bokförda värdet på fastigheten och 

försäljningspriset och tre faktorer som kan påverka värderingen i tre europeiska länder, 

Sverige, Tyskland och Storbritannien. Syftet med uppsatsen är att undersöka om det 

finns ett samband mellan extern värderare, finanskrisen och land i förhållande till 

avvikelsen. Utifrån resultatet syftar studien att ge en fingervisning om hur stort fel det 

kan vara i årsredovisningen för intressenterna som använder den till att ta beslut men 

även för revisorn som granskar den. 

 

Studien utgår ifrån ett användarperspektiv, eftersom det är dem i huvudsak som 

använder informationen i årsredovisningar för att ta beslut. Vi har använt oss av en 

kvantitativ forskningsmetod med ett positivistiskt synsätt och en objektiv 

vetenskapssyn. Urvalet består av samtliga noterade fastighetsbolag i Sverige och ett 

matchande urval av företag från Storbritannien och alla tyska fastighetsbolag där vi 

kunde få tag i årsredovisningarna på engelska. De teoretiska utgångspunkterna utgår 

från tidigare forskning inom värdering av verkligt värde, de kvalitativa egenskaperna i 

redovisningen, redovisningskvalité, resultatanpassning, finanskrisen och mellan länder.  

 

Resultatet från studien visar att företagen tenderar att undervärdera sina fastigheter och 

den genomsnittliga avvikelsen för samtliga länder är 20,4 procent och medianen är 12 

procent vilket är högre än tidigare studier. För de enskilda länderna är avvikelsen i 

genomsnitt 15,5 procent med en median på 10 procent för Sverige, för Tyskland är 

genomsnittet 28,5 och medianen 14 procent och i Storbritannien är den genomsnittliga 

avvikelsen 19,55 procent och medianen är 12 procent. Vi kan dock inte säga om 

avvikelsen beror på manipulation i värderingarna eller om det beror på kunskapsbrist 

hos företagen. Studien ger indikationer på att värderingen blir bättre med extern 

värderare, och att finanskrisen har ett samband med övervärderingarna och vi ser att det 

finns signifikanta skillnader mellan länderna.  
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1. INLEDNING 
I detta kapitel presenteras studiens bakgrund och problemområde rörande värdering av 

förvaltningsfastigheter till verkligt värde. Introduktionen ger läsaren en överblick om 

verkligt värdes utveckling och vilka faktorer som kan påverka värderingen. Vi 

sammanfattar den tidigare forskningen inom området och presenterar vår studies 

bidrag. Detta mynnar sedan ut i vår problemformulering, våra syften och våra 

avgränsningar inom studien. 

1.1 Bakgrund 
Den årliga ekonomiska rapporten har i syfte att visa och presentera ställningen och 

resultatet av ett företags ekonomiska verksamhet under året. Av informationen i 

rapporten ska intressenter så som investerare, kreditgivare och andra kunna bilda sig en 

uppfattning om företagets ställning och resultat för året (Mirza & Holt, 2011, s. 11-12). 

Den 1 januari 2005 tog Europarådet ett beslut som särskilt skulle påverka utformningen 

av den ekonomiska rapporten för börsnoterade företag inom det europeiska 

samverkansområdet. Beslutet innebar att det blev obligatoriskt för börsnoterade företag 

inom det Europeiska samverkansområdet och företag som antagit International 

Accounting Standards Boards (IASB) regelverk att tillämpa International Financial 

Reporting Standards (IFRS) regelverket i sin koncernredovisning (EU, 2002, s. 3; 

Nellessen & Zuelch, 2010, s. 60). I praktiken styr detta även redovisningen i 

moderbolaget i Sverige då Rådet för Finansiell Redovisning (RFR) anger detta som 

huvudregel i de bolag som upprättar koncernredovisning enligt IAS/IFRS (Nilsson et 

al., 2013, s. 12). 

Syftet med att presentera finansiella rapporter i enlighet med IFRS regelverket är att öka 

jämförbarheten hos noterade bolag inom den europeiska gemenskapen ur ett 

internationellt perspektiv (IASB, 2012, s. 29). IFRS regelverket fastställs och utvecklas 

av IASB, en oberoende organisation som arbetar för att harmonisera redovisningen till 

en övergripande internationell standard. Föregångaren till IASB var International 

Accounting Standards Committee (IASC) som på liknande sätt gav ut regelverk med 

namnet International Accounting Standards (IAS). År 2001 omstrukturerades IASC till 

IASB och IAS regelverket är fortfarande i bruk och gäller tillsammans med IFRS 

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

Den finansiella rapporteringen måste vara av god kvalitet och rättvisande för 

organisationens ställning för att användare ska kunna fatta ekonomiska beslut rörande 

företaget (IASB, 2012, s. 10-13).  För att uppnå detta grundar IASB uppbyggnaden av 

IFRS regelverket på en föreställningsram som arbetats fram sedan organisationens 

grundande och innefattar fyra kvalitativa huvudegenskaper som styr regleringen av hur 

en finansiell rapport ska presenteras (IASB, 2012, s. 14-16). Egenskaperna är avgörande 

för användbarheten av den information som lämnas i den finansiella rapporteringen. De 

fyra egenskaperna enligt IASB (2012, s. 14-16) är: (1) Relevans, Informationen måste 

vara relevant för användaren som beslutsunderlag. Informationen är relevant ifall den 

påverkar beslut igenom att underlätta bedömningen av inträffade, aktuella och framtida 

händelser. (2) Tillförlitlighet, informationen ska inte innehålla väsentliga felaktigheter 

eller vara vinklad. (3) Jämförbarhet, en användare ska kunna jämföra rapporter över en 

längre tidsperiod och kunna jämföra med andra företags rapporter med avseende på 

finansiell ställning.  (4) Begriplighet, informationen ska vara lättbegriplig för en 

användare med rimlig kunskap om affärsverksamhet, ekonomi och redovisning, som 

med rimlig noggrannhet studerat rapporten. 



2 

 

Under lång tid inom svensk redovisningstradition har tillgångar redovisats till 

anskaffningsvärde med förändringar för avskrivningar och nedskrivningar i bolagets 

balansräkning. Efter införseln av IFRS/IAS regelverket har begreppet verkligt värde 

blivit viktigt då det för bolag blivit obligatoriskt att redovisa enligt verkligt värde för 

vissa typer av tillgångar. Grundtanken med redovisning till verkligt värde är att bokföra 

tillgången till dess reala marknadsvärde, det vill säga, det pris som skulle betalas på en 

öppen och aktiv marknad. Det verkliga värdet definieras som ”... det belopp till vilket en 

tillgång skulle kunna överlåtas mellan kunniga parter som är oberoende av varandra 

och som har ett intresse av att transaktionen genomförs.” (IAS 40:5).  

En av dessa tillgångar som påverkas av redovisning till verkligt värde är 

förvaltningsfastigheter, som regeleras av IAS 40. Definitionen av 

förvaltningsfastigheter enligt gällande regelverk är: fastigheter som innehas ”... i syfte 

att generera hyresinkomster eller värdestegring eller en kombination av dessa...” (IAS 

40, p. 5). Förvaltningsfastigheter kan brett sammanfattas som kommersiella fastigheter 

vilka hyrs ut för affärsverksamhet eller boende. 

Vid det första redovisningstillfället redovisas tillgången till anskaffningsvärdet (IAS 40, 

p. 20). Efter det första redovisningstillfället ger IFRS företag två möjligheter: att 

redovisa tillgångarna till verkligt värde eller att använda anskaffningsvärdet. Det gjorda 

redovisningsvalet ska sedan användas vid efterkommande redovisningstillfällen. Ifall 

företaget väljer att redovisa till anskaffningsvärde redovisas anskaffningsvärdet minskat 

med avskrivningar och nedskrivningar (IAS 40, p. 35, 38). Dock ska ändå det verkliga 

värdet visas i noter till balansräkningen samt upplysningar om förändringar i det 

verkliga värdet (IAS 40, p. 79). Det finns undantag till regeln om enhetlighet, ifall 

företaget redovisar verkligt värde kan avsteg göras för enstaka fastigheter ifall det inte 

går att fastställa det verkliga värdet, exempelvis för en byggnad som håller på att 

uppföras (IAS 40, p. 53). Oavsett vilken typ av redovisningsprincip som bolaget väljer 

att använda sig av måste således en deklaration av det verkliga värdet alltså inkluderas i 

årsredovisningen. Trots att standarden ger en valmöjlighet så krävs således ändå samma 

typ av värdering och upplysning av de verkliga värdena i årsredovisningarna (Mirza & 

Holt, 2011, s. 413). 

Inför varje redovisningstillfälle ska förvaltningsfastigheterna värderas och eventuella 

förändringar i värdet på fastigheter som fortfarande innehas av bolaget tas upp i 

balansräkningen. Utöver detta ska upp- eller nedgångar i värdet registreras som vinst 

eller förlust i resultaträkningen som orealiserade värdeförändringar, förutsatt att 

fastigheterna inte sålts under året. Ifall fastigheterna sålts under året anses eventuell 

differens mellan bokfört värde och det realiserade försäljningsvärdet som en realiserad 

värdeförändring (IAS 40, p. 35). Värdeförändringen som uppkommer vid 

värderingstillfället har alltså en effekt på resultatet i företaget utöver förändringen av 

värdet på tillgången. Utslaget av värderingen kan därför påverka företagets rapporterade 

ställning och därmed beslutsunderlaget som användare kan förhålla sig till (Mirza & 

Holt, 2011, s. 11-15).  

Införandet av verkligt värde som redovisningspraxis har inte varit okontroversiellt. Vid 

införseln av IAS 39 som behandlade verkligt värde för finansiella instrument höjdes 

flera kritiska röster gentemot införandet, bland annat var kritiken från franska banker 

och även den franska staten skarp (House, 2004, s. 46). Deras huvudsakliga kritik rörde 

att bestämmelserna inte skulle sätta harmonisering framför lämpliga redovisningsval då 
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de fruktade att införandet kunde leda till hög volatilitet i sin redovisning då 

värdeförändringar i de finansiella instrumenten kan vara mycket stora mellan olika 

perioder (Evans, 2004, s. 6). En rad förändringar hade inarbetats innan den slutgiltiga 

versionen implementerades.  Införandet av IAS 40 har inte lett till kritik på samma nivå, 

men frågetecken har höjts angående den potentiella bristen i tillförlitligheten i 

redovisningen efter införandet. 

1.2 Problemdiskussion 
I IAS 40 ställs det upp ett ramverk för hur en värdering av verkligt värde ska gå till. 

Metoderna är vagt uppställda och lämnar plats för tolkning, något som resulterar i att 

flertalet olika värderingsmetoder grundar sig på nuvärdet av framtida skattningar. Penno 

(2008) argumenterar för att komplexiteten i det ekonomiska systemet kan medföra att en 

detaljstyrning av metoderna kan vara problematiska. Regleringen kan därför få svårt att 

fånga in alla situationer som kan uppstå och vagheten i den reglerande texten kan därför 

vara designad att fånga in samtliga möjligheter (Penno, 2008, s. 349). I ett principiellt 

regelverk som IFRS kan dock vagheten i styrningen skapa problemet att det blir svårt 

för en läsare, med varierande bakgrunder, att verifiera redovisningen trots att bevis för 

antaganden ställs upp då en flora av modeller används för att värdera samma typ av 

tillgång. 

Fastigheter är en av världens största tillgångsklasser (Muller et al., 2011, s. 1141). De 

stora värdena som finns i dessa typer av tillgångar samt den stora potentialen till 

osäkerhet i värderingen av värdet gör det problematiskt för användare av de finansiella 

rapporterna. Fastighetsbolag är särskilt påverkade av att regleringarna i IAS 40, i en 

studie av Muller et al. (2011, s. 1141) genomfördes ett stickprov av europeiska 

fastighetsbolags tillgångar och studien fann att cirka 78 procent klassades som 

förvaltningsfastigheter. Då en sådan stor del av tillgångarna klassas som 

förvaltningsfastigheter kan värderingen av dessa få särskilt stor betydelse för 

fastighetsbolag jämfört med företag som äger mindre mängder förvaltningsfastigheter. 

Enligt IAS 40 får värderingen till verkligt värde ske genom olika alternativ beroende på 

fastighetens egenskaper. Standarden rangordnar de olika metoderna enligt vilka 

värderingen som kan göras. I första hand ska företagen värdera sina fastigheter enligt 

ortprismetoden vilket är vanligt när det är ett marknadsvärde som söks 

(Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2010, s. 137). Ortprismetoden innebär att 

företagen ska jämföra fastigheten med transaktioner av liknande fastigheter på 

marknaden. ”... aktuella priser på en aktiv marknad för likartade fastigheter, med 

samma läge och i samma skick, och som är föremål för likartade hyresavtal och andra 

avtal.” (IAS 40, p. 45). Ifall en sådan värdering inte går att göra enligt huvudregeln ska 

de i andra hand göra en värdering utifrån tre alternativ, där (1) och (2) är varianter av 

ortprismetoden och (3) är en kassaflödesmetod. (1) “aktuella priser på en aktiv marknad 

för fastigheter av annat slag, i annat skick och med annat läge…” (2) “senaste priser 

för liknande fastigheter på mindre aktiva marknader…” (3) “nuvärdet av uppskattade 

framtida betalningsströmmar...” (IAS 40, p. 46). I den tredje metoden ska framtida 

nyttor av fastigheten nuvärdesberäknas (diskonteras) tillbaka till värderingstidpunkten. 

Mer exakt innebär det att inbetalningar och utbetalningar prognostiseras varje år och 

varje års netto ska diskonteras tillbaka till värdetidpunkten. Även restvärdet som finns 

vid kalkylperiodens slut ska bedömas och diskonteras tillbaka till värdetidpunkten. Vid 

kassaflödesmetoden måste komponenter som grundinvestering, löpande in- och 
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utbetalningar, restvärde, kalkylperiod och kalkylränta tas i beaktning (Lantmäteriverket 

& Mäklarsamfundet, 2010, s. 142, 144).  

Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet (2010, s. 137) anser att det är sällan som 

fastigheter är lika varandra och för att kunna göra de enskilda priserna jämförbara måste 

de räknas om till ett jämförbart mått. Det kan ske på olika sätt och kallas vanligtvis för 

nyckeltal. För att hitta jämförande fastigheter är det viktigt att titta på exempelvis 

räntebidrag och vakansgrad (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2010, s. 137, 142). 

Fler forskare stödjer resonemanget och ser fastighetsmarknaden som heterogen, vilket 

resulterar att det blir svårare vid värderingen att utgå från marknadspriser och att 

värderingsmodeller därför oftare blir nyttjade för att utföra värderingen (Nellessen & 

Zuelch, 2010, s. 64). En värdering får göras med invägande av samtliga tre alternativ 

metoderna enligt IAS 40, vilket skapar många tillåtna varianter av värderingsmodeller 

(IAS 40, p. 46). I praktiken är det dock oftast någon form av nuvärdesmetod som bygger 

på det tredje alternativet i huvudsak som används (Nellessen & Zuelch, 2010, s. 63). 

Gemensamt för de olika varianterna av ortprismetoden och kassaflödesmetoden är att de 

innehåller uppskattningar av framtida förhållanden, vilket gör värderingarna osäkra. Det 

innebär att det uppskattade värdet skiljer sig från det pris som tillgången senare säljs för. 

Flera studier har funnit indikationer på modellernas känslighet och osäkra utslag i 

värderingsmodeller av typerna som används (se exempelvis Christensen & Nikoleav, 

2009, s. 7; Muller et al., 2011, s. 1141; Nellessen & Zuelch, 2010, s. 63). Resultatet av 

en sådan känslighet och osäkerhet i det värderade värdet som ska återspegla 

marknadspriset skapar ett problem för tillförlitligheten enligt IASBs föreställningsram. 

Draget till sin spets går det att hävda att om inte värdet är korrekt avspeglat så är det inte 

tillförlitligt. 

Enligt IASBs definition av verkligt värde är marknadsvärdet det säkraste måttet på 

verkligt värde. Det vill säga det belopp som faktiskt kan erhållas då fastigheten säljs. 

Den differens som uppstår mellan det bokförda verkliga värdet och den erhållna 

köpeskillingen vid en försäljning, anser vi vara ett mått på inexakthet eller på 

osäkerheten i värderingen. Detta mätsätt har använts i tidigare studier, bland annat av 

Dietrich et al. (2000) vars studie visade på att avvikelsen enligt detta mått låg på sex 

procent för ett stickprov taget från fastighetsbolag i Storbritannien. Studien gav 

indikationer på olika faktorers bidrag till avvikelsen men syftade inte till att förklara 

varför avvikelsen var på denna nivå. Dietrich et als. studie (2000) anser vi oss ge stöd 

för valet av mått i följande delar av denna studie.  En viss kritik kan riktas mot måttet då 

det ibland har gått en tid mellan värderingen och försäljningstidpunkten.   

1.2.1 Värderingsmän 
Inom fastighetsbranschen är det rekommenderat av IAS regelverket att anlita externa 

värderare till att värdera deras fastigheter till verkligt värde. Detta är inte ett krav, men 

bolagen är tvungna att upplysa i vilken omfattning de har använt externa värderare, även 

om ingen förekommit ska företagen upplysa om detta (IAS 40, p. 75 e). Företaget måste 

även upplysa om ”vilka metoder som använts och vilka betydande antaganden som 

tillämpats när företaget fastställt verkligt värde på förvaltningsfastigheterna...” och ”... 

ett uttalande avseende om fastställandet av verkliga värden stöds av faktiska 

transaktioner på marknaden...” (IAS 40, p. 75 d). Även ”I vilken utsträckning som det 

verkliga värdet på förvaltningsfastigheterna baseras på värderingar av oberoende 

värderingsmän...” (IAS 40, p. 75 e). 
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Flertalet studier har kommit fram till att värderingen är mer pålitlig när företagen valt att 

använda externa värderare istället för att göra värderingen internt. I en studie av Cotter 

& Richardson (2002, s. 455) fann de att externa värderare är mer tillförlitliga när det 

gällde värdering av anläggningstillgångar. De fann inget signifikant samband för att det 

var mer tillförlitligt med externa värderare när det gällde andra tillgångar. Landsman 

(2007, s. 26-27) skriver i sin studie att det förekommer manipulation i indata när 

värderingen sker internt. Cheferna använder sin interna information för att få personliga 

fördelar för att exempelvis få högre bonus genom att värdera tillgångarna högre. Även 

Jordan et al. (2013, s. 51) fann att det förekommer manipulation i verkligt värde 

värderingar men inte i historisk kostnad. I en studie av Muller & Riedl (2002, s. 879) 

som är gjord på brittiska fastighetsbolag kommer de fram till att de som använder 

externa värderare får mindre skillnad mellan köp- och säljkurs, alltså blir aktien mindre 

volatil. De kommer fram till att informationssymmetrin blir större för de som använder 

interna värderare. När det gäller att använda revisorer från de sex stora revisionsbolagen 

finner de inget bevis för att skillnaden blir mindre mellan köp- och säljkurs. I en studie 

av Dietrich et al. (2000, s. 155) som genomfördes i Storbritannien på åren 1988-1996, 

där värdering till verkligt värde för fastigheter länge varit instiftad, fann de att 

värderingar misstämde med sex procent i medelvärde. Studien fann också att 

tillförlitligheten i värderingarna varierar beroende på förhållandet mellan värderingsmän 

och revisorer. De konstaterar att värderingar av externa värderingsmän leder till bättre 

värderingar men att interna värderingar som granskas av revisorer från de sex största 

revisionsbyråerna också gav bättre exakthet än om värderingen skedde internt utan en 

granskning av de större revisionsbyråerna. Slutligen finner de att externa värderingar 

som inte granskas av revisorer är bättre än interna värderingar som har granskats. I en 

studie i Australien av Barth & Clinch (1998 s. 230) kom de fram till att det fanns lite 

bevis för att investerare tycker att externa värderingar är bättre. De anser istället att den 

privata information som chefer har, kan göra att värderingen blir bättre än för en som 

inte har någon intern information. Vi tycker att det skulle vara intressant att undersöka 

om de som använder extern värderare i större utsträckning har bättre värdering av 

verkligt värde än de som inte gör det. 

1.2.2 Finanskrisen 
Verkligt värde är ett omdiskuterat område inom forskningen, både fördelar och 

nackdelar belyses av olika forskare. Jaggi et al. (2010, s. 470, 485) skriver att 

användbarheten av verkligt värde beror på om den finansiella marknaden är stabil eller 

instabil. Den största kritiken riktad mot verkligt värde är användbarheten under instabila 

och volatila finansiella marknader, exempelvis vid finanskriser. Han nämner att de 

största negativa aspekterna då är spridningseffekter, tillförlitligheten i metoderna att 

värdera det verkliga värdet, förlust på annat än tillfälliga investeringar, 

hävstångseffekten samt volatiliteten och inverkan på lagstadgat kapital och 

bankförhållandena. Jaggi et al. (2010 s. 488-490) menar att fördelen med verkligt värde 

är att resultatet blir mer pålitligt och exakt, den finansiella informationen anses vara mer 

transparent, att det ger mer användbar information för investerarna och att det tar bort 

inkonsekvenser gällande redovisningsstandarder. 

Resonemanget angående exaktheten och pålitligheten är dock kontroversiell. Flera 

forskare ställer sig bakom motsatt åsikt, att den finansiella informationen blir mindre 

exakt under verkligt värde då de värderingsmodeller som används i praktiken har stor 

inbyggd osäkerhet och är därmed mindre pålitliga. Dock anser flera att fördelen med 

verkligt värde är att det ger en bättre avspegling av verkligheten i förhållande till 
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anskaffningsvärde och därmed ökar relevansen i de bokförda värdena (Barth, 2006, s. 

271-276; Landsman, 2007, s. 27-28; Penman, 2007, s. 40-42). Forskarna ställer vidare 

en intressant fråga om de kvalitativa egenskaperna i redovisningen, väger den ökade 

relevansen tyngre än den minskade tillförlitligheten? Barth (2006, s. 282) anser att 

verkligt värde som redovisningsmetod borde implementeras i större utsträckning för att 

öka relevansen och att ett större upplysningskrav borde införas för att minska bristen på 

tillförlitlighet. 

Det finns de som menar att verkligt värde gjorde finanskrisen värre men Laux & Leuz 

(2009, s. 829, 832) kommer i deras studie fram till att så inte är fallet. De kommer fram 

till att verkligt värde följer marknaden och om det är en lågkonjunktur blir verkligt 

värde lägre och vid en högkonjunktur blir värdet högre. Vidare diskuterar de att det som 

är bra med verkligt värde vid lågkonjunkturer är att förluster redovisas tidigt och det 

tvingar banker att vidta åtgärder tidigare, vilket gör det svårare att dölja problem som 

annars skulle bli större och göra krisen ännu allvarligare. Även i en annan studie av 

Laux & Leuz (2010, s. 114-115) kommer de fram till att det inte är troligt att verkligt 

värde gjorde finanskrisen värre. De tycker att vi behöver mer forskning på området 

innan det går att säga om vi borde lossa på reglerna gällande verkligt värde och att det 

säkert kan vara möjligt att förbättra värderingen och implementeringen av verkligt 

värde.  

I en undersökning av Christensen et al. (2013 s. 37, 40) skriver de att modellerna vid 

beräkning av verkligt värde är subjektiva och små förändringar i de inmatade 

variablerna kan göra stora skillnader i värderingen. Eftersom det görs många osäkra 

skattningar gällande verkligt värde kan det få stor betydelse och kraftigt påverka 

värderingen. Då fastighetsbolagens tillgångar till största del består av 

förvaltningsfastigheter (78 procent enligt Muller et al. 2011) som har stora värden gör 

en skillnad på bara en procent i en inmatad variabel att det verkliga värdet kan ändras 

med stora belopp (Muller et al., 2011, s. 1140). En amerikansk studie där resultatet från 

en undersökning av en värderingsmodell använd av General Motors i USA som 

genomfördes av amerikanska Securities and Exchange Commission (SEC), visade att en 

överskattning av diskonteringsräntan med 0,75 procent resulterade i en ökning i 

koncernens bruttoresultat på 510 miljoner dollar (Christensen et al., 2013, s. 39). 

Samma studie visade även att företaget Wells Fargos värderingar av sina lånefordringar 

skulle öka med 8.8 miljarder dollar vid en två procentig ökning på styrräntan som var en 

variabel i värderingsmodellen. Även om storleken på förändringen inte var trolig skulle 

denna nivå öka väsentlighetstalet för revisorer med en uppskattad faktor på 54 

(beräknad på fem procent bruttoinkomst) (Christensen et al., 2013, s. 37-38). På grund 

av detta får bland annat revisorer svårt att göra en bra revision och lämna rimliga 

försäkringar då deras väsentlighetstal ofta ligger runt fem procent medan värderingar till 

verkligt värde ofta anger att det värderade verkliga värdet kan avvika plus/minus 5-10 

procent (Christensen et al., 2013, s. 40). Detta är ett problem som Christensen et al. 

(2013, s. 41) anser borde regleras bättre. De anser att den finansiella rapporteringen 

borde bli mer transparent och att det tydligt ska framgå av bokslutet och 

revisionsberättelsen nivån av osäkerheter som är förknippade med uppskattningarna. De 

tror att om dessa förändringar sker kommer revisorerna kunna ge en mer ärlig och trolig 

försäkran. 
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1.2.3 Landsskillnader 
Kvaal & Nobes (2010, s. 186) skriver i sin studie att redovisningen länge varit nationellt 

reglerad istället för internationellt, vilket har lett till skillnader mellan olika länder. De 

skiljer på två olika redovisningstraditioner som använts, den kontinentala och den 

anglosaxiska traditionen. Sverige och Tyskland anses tillhöra den kontinentala 

traditionen då de tillhör kontinental Europa medan Storbritannien tillhör den 

anglosaxiska traditionen. Svenska redovisningsregler har på senare tid utvecklats mot 

den anglosaxiska redovisningstraditionen (Nobes & Parker, 2004, s. 317). Nobes & 

Parker (2004, s. 20) skriver att den anglosaxiska redovisningen har sin grund i common 

law och målsättningen är att lösa varje konflikt för sig istället för att formulera en 

generell lösning för framtiden. De säger också att den kontinentala redovisningen har 

sin grund i codified Roman law och det innebär att redovisningen är reglerad i lag och 

staten har haft stort inflytande i utformningen av denna, reglerna är kopplade till rättvisa 

och moral. I en doktorsavhandling av Artsberg (1992, s. 78-79) skriver hon att i 

England går true and fair view före det som är reglerat och att den anglosaxiska 

traditionen har en starkare redovisningsprofession. Hon nämner också att den 

kontinentala traditionen förlitar sig på lagreglering. En annan grundläggande skillnad 

som Artsberg (1992, s. 79) nämner är att de kontinentala länderna i huvudsak är 

finansierade via banker medan det i de anglosaxiska länderna är viktigare med 

aktiemarknaden. Den kontinentala traditionen har sin grund i det kreditbaserade 

finansiella systemet och den anglosaxiska traditionen har sin grund i det 

kapitalmarknadsbaserade systemet (Zysman, 1983 refererad Nobes 1998, s. 166). 

Undersökningar utförda på europeiska bolag med fastighetsförvaltning som huvudsaklig 

verksamhet i stor utsträckning väljer verkligt värde som redovisningsprincip. Skillnader 

uppvisas dock mellan länder. I en studie av Christensen & Nikoleav (2009, s. 4) finner 

de att företag i Storbritannien redovisar till verkligt värde i större utsträckning än i 

Tyskland. Detta förklarar de med att redovisning till verkligt värde användes i 

Storbritannien redan innan IFRS infördes, men att detta inte var möjligt i Tyskland 

innan införandet av standarden. Nobes & Parker (2004, s. 35-36) skriver också att de 

anglosaxiska länderna har redovisat enligt principen en ”rättvisande bild” långt före de 

kontinentala länderna och i Tyskland har de ännu inte infört att de måste redovisa 

rättvisande. 

Nobes (2013, s. 92-93) skriver att anledningen till att det har införts ett internationellt 

regelverk som IFRS, är för att den internationella finansiella handeln ökar. Han menar 

att IFRS ska göra det lättare att jämföra finansiell information mellan olika länder och 

därför har IASB tagit bort alternativ som exempelvis att välja mellan att värdera 

varulager enligt “Last In First Out”- (LIFO) eller “First In First Out”- (FIFO) metoden, 

utan att bara redovisa till FIFO, detta har gjorts för att få en mer enhetlig redovisning. 

Frågan är om dessa skillnader som fanns innan IFRS fortfarande finns kvar under IFRS? 

Nobes har i flertalet artiklar kommit fram till att det finns internationella 

redovisningsskillnader av IFRS (se exempelvis Kvaal & Nobes, 2010; Nobes, 1998, 

2006 & 2013). 

1.2.4 Sammanfattning 
Värderingen till verkligt värde är definitionsmässigt en rak och ofärgad reflektion av hur 

verkligheten förhåller sig i företagets tillgångar och finanser. Som beskrivit i 

inledningen finns röster som pekar ut potentiella brister. Huvudtemat i denna studie är 

redovisningskvalitet, eller hur bra redovisningen återspeglar den verklighet den ämnar 

beskriva.  
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I detta arbete har avvikelsen mellan det bokförda verkliga värdet och det erhållna 

försäljningsvärdet valts som mått på osäkerheten i redovisningsinformationen enligt 

IASBs definition. Det vill säga ifall en stor avvikelse finns mellan värderare och 

realiserade försäljningsvärden tyder det på en inexakthet eller osäkerhet i värderingen 

som gör att tillförlitligheten i redovisningsinformationen blir lidande. 

Det har nu gått 9 år sedan införandet av IAS 40. Tidigare forskning visar en uppfattning 

om att det nuvarande regelverket skapar en situation där det uppstår osäkerheter i 

värderingar av förvaltningsfastigheters verkliga värde. Detta på grund av komplicerade 

modeller och indata som består av skattningar rörande okända framtida 

marknadsförhållanden. För de företag vars huvudsakliga innehav av tillgångar är 

förvaltningsfastigheter kan förändringar i värderingen få stora och volatila konsekvenser 

för deras balansräkning och resultat. Vi vill med vår studie undersöka bredden av detta 

problem, vi vill utreda det historiska utfallet och hur stor avvikelsen egentligen varit. 

Fokus kommer att ligga på tre länder för att kunna jämföra dessa individuella 

marknader, Sverige, Tyskland och Storbritannien. Länderna har olika utgångspunkter 

inom accepterade redovisningsnormer innan antagandet av IFRS och traditionella 

skillnader inom redovisningen. Vi vill därför undersöka eventuella skillnader mellan de 

olika länderna, påverkan från externa värderingar samt hur den ekonomiska krisen 

2008-2009 påverkat avvikelsen. 

Vi kan utifrån vår litteraturstudie konstatera att tidigare forskning fokuserat på 

värderingsmetoderna, påverkan på finansiella aktiemått samt de kvalitativa vinsterna. 

Tidigare forskning har utförts för att kartlägga osäkerheten i värderingarna se 

exempelvis Christensen & Nikoleav (2009), Dietrich et al. (2000), Muller (2011) och 

Nellessen & Zuelch, (2009), men vi har kunnat identifiera ett forskningsgap ur ett 

perspektiv med Sverige som jämförelsemarknad. Vi kan även se att de observerbara 

åren och därmed observationer per företag som kan analyseras naturligt ökat.  Det 

teoretiska bidraget vår studie ger är en djupare förståelse för hur tillförlitligheten i 

redovisningen påverkas av värdering till verkligt värde av förvaltningsfastigheter och en 

inblick i hur faktorer som extern värdering, turbulens på marknaden och kulturella 

skillnader kan påverka värderingen. Det teoretiska bidraget kan vara av intresse för 

forskare och reglerare inom området. Vår studie ger även ett praktiskt bidrag för de som 

använder fastighetsbolagens finansiella rapporter. Studien ger ett empiriskt mått för hur 

stor osäkerheten och avvikelsen är i det verkliga värdet och vilken påverkan det kan ha 

på ett företags resultat. För investerare kan kunskapen ge en bättre förståelse för 

tillgångsmassan och resultatet. För kreditgivare är tillgångarna av särskilt intresse då 

dessa ofta vägs in i kreditbeslut. 

1.3 Problemformulering 
Utifrån vår problemdiskussion ställer vi upp följande frågeställning: 

 Hur stor är avvikelsen mellan realiserade försäljningsvärden för 

förvaltningsfastigheter och dess bokförda verkliga värden i fastighetsbolag i 

Sverige, Tyskland och Storbritannien?  

 Vilken påverkan på denna avvikelse har; extern värderare och finanskrisen 

2008-2009? 
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1.4 Syfte 
Syftet med studien är att kartlägga och utforska spridningen och storleken på avvikelsen 

mellan bokförda fastighetsvärden och de realiserade värdena, därmed vill vi ge ett mått 

på osäkerheten i värderingen till verkligt värde av förvaltningsfastigheter i börsnoterade 

fastighetsföretag. Vi har sedan delat upp syftet i tre delsyften: 

(1) Vi vill undersöka vilken betydelse användandet av en extern värderare har på 

avvikelsens storlek.  

(2) Vi vill undersöka påverkan av den ekonomiska krisen 2008-2009, på avvikelsen.  

(3) Samt att vi vill undersöka ifall avvikelsens storlek skiljer sig mellan Sverige, 

Tyskland och Storbritannien. 

1.5 Avgränsningar 
I denna studie har vi avgränsat oss till att beakta problemområdet ur ett 

användarperspektiv. Vi har även valt att avgränsa oss till att studera Sverige och två 

andra stora europeiska länder, Storbritannien och Tyskland. Den geografiska 

avgränsningen har baserats på att dessa länder har olika traditionella regler där 

Storbritannien tillhör den anglosaxiska traditionen och Tyskland och Sverige tillhör den 

kontinentala traditionen. Sedan innehåller årsredovisningarna från dessa länder den för 

studien nödvändiga information och alla länderna har flertalet noterade fastighetsbolag. 

Eftersom IAS 40 infördes 2005 och tvingade noterade bolag inom EU att redovisa till 

verkligt värde avgränsas studie till åren 2005-2012. En ytterligare begränsning är att 

endast noterade bolag ingår i studien då icke noterade bolag inte krävs att redovisa 

enligt IAS 40. 
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2. VETENSKAPLIGA UTGÅNGSPUNKTER 
I följande kapitel diskuteras vår förförståelse inom ämnet som kan påverka studien. 

Vidare diskuteras studiens kvantitativa metodval, deduktiva angreppssätt samt det 

perspektiv studien utgår ifrån. Slutligen redogör vi gör hur vi gått till väga för att söka 

det vetenskapliga materialet samt vårt kritiska förhållningssätt till materialet. 

2.1 Förförståelse 
De föreställningar som forskaren samlat på sig innan en studie kallas förförståelse. 

Dessa upplevelser eller föreställningar skapas genom egna erfarenheter, utbildningar 

som genomförts och social påverkan från samhället i stort. Aggregerat kan denna 

förförståelse för det undersökta ämnet påverka studiens riktning (Thurén, 2007, s. 

58).  Inom forskningen är det viktigt att förförståelsen redogörs som ett kvalitetskrav, då 

personliga erfarenheter kan vara betydelsefulla och relevanta för projektet (Olsson & 

Sörensen, 2011 s. 101).  I syfte att stärka läsarens förståelse och förtroende för studien 

ska vi redogöra för författarnas förförståelse som kan påverka studiens utformning i de 

olika stegen.  

Den teoretiska förförståelsen vi har är relativt homogen för oss som författare och 

grundar sig primärt i vår utbildning. Vi har läst kurser inom civilekonomprogrammet på 

Umeå universitet som rör redovisning, finansiering, revision, statistik och juridik. Den 

primära inriktningen på våra studier har varit mot redovisning och revision, därför 

ligger tyngdpunkten i vår utbildning på detta. Kurserna har gett oss en förståelse både 

för skapandet och rapporteringen av den finansiella informationen inom företaget på en 

fördjupad nivå. Våra studier har även rört detta i ett internationellt perspektiv och 

regleringen av detta genom IFRS. Under kurser inom finansiering och redovisning har 

vi studerat värderingsmodeller baserade på framtida betalningsströmmar och liknande 

modeller för olika finansiella tillgångar.  Vi har även studerat granskningen av den 

finansiella informationen utifrån en revisors perspektiv. Dessa teoretiska förförståelser 

kan påverka våra val under studiens genomförande.  

Förutom vår utbildningsbakgrund har vi som författare olika praktiska erfarenheter av 

relaterade områden som kan påverka studien. 

Författare: Oskar Andersson, 27 år 

Har i viss utsträckning praktisk erfarenhet av redovisning genom arbete med bokföring 

tillsammans med två studentföreningar under studietiden på fyra år.   

Författare: Emelie Sundqvist, 23 år 

Har praktisk erfarenhet av lånegivning och kreditmarknad genom arbete under fyra 

somrar på ett kreditgivningsföretag. 

Sammantaget har denna förståelse gett oss en uppfattning om hur interna redovisare 

arbetar och hur det internationella samfundet reglerar och diskuterar redovisning i 

frågan om ett företags tillgångar. Fördelen med denna förförståelse är att vi enklare kan 

förstå sambanden mellan redovisningen och dess betydelse för intressenter och se 

samband mellan teori och praktik/empiri. Detta kan ge oss en bättre utgångspunkt under 

vår analys. Nackdelen med förförståelsen är att det kan ge upphov till förutfattade 

meningar och antaganden om hur verkligheten ser ut eller dess betydelse, detta skulle 

kunna innebära subjektivitet och användandet av egna tolkningar. För att motverka detta 

försöker vi i enlighet med Olsson & Sörensen (2011, s. 101) förhålla oss objektiva och 
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ha ett kritiskt tänkande till vår tidigare erfarenhet. Dock är det svårt om inte omöjligt att 

förhålla sig fullständigt objektiv, men genom att vara medveten och öppen för att det 

finns påverkande erfarenheter hos forskaren går de närmare en objektivitet (Andersen, 

1994, s. 39-41; Bryman, 2011, s. 43-44). 

2.2 Vetenskapssyn och kunskapssyn 
En grund som påverkar studien eller forskningens uppbyggnad enligt Bryman, 2011, s. 

29-30, 35-36) är forskarens vetenskapliga ståndpunkt eller syn. Den vetenskapliga 

ståndpunkten kan delas upp i två delar, vetenskapssynen och kunskapssynen. 

Vetenskapssynen är forskarens uppfattning av verkligheten och kunskapssynen är 

forskarens syn på kunskap och hur denna bildas. 

Vår egen utgångspunkt är att det finns en verklig verklighet som ligger till grund för vår 

uppfattning av världen omkring oss. Med den referenspunkten att utgå ifrån anser vi att 

det enda som går att se som riktigt eller vetenskapligt är det som går att mäta, observera 

och kvantifiera. I studien avser vi att beskriva och förklara verkliga förhållanden 

rörande hur stor avvikelsen är, därför lämpar sig inte subjektiva tolkningar eller synsätt.  

Genom denna grundidé anser vi att verklighetssynen vi har är objektiv och 

kunskapssynen positivistisk. Den epistemologiska ståndpunkten positivism 

karaktäriseras av frihet från värdering och att det ska gå att verifiera med sinnena och 

generalisera (Andersen, 1994, s. 28, 186; Bryman, 2011, s. 30). Det ontologiska 

synsättet, eller verklighetssynen, objektivitet innebär att forskaren tar grund i att 

verkligheten inte är beroende av aktörer eller individer som verkar i den (Andersen, 

1994, s. 39; Bryman, 2011, s. 36). 

Som tidigare nämnt under förförståelsen är det svårt att vara fullständigt objektiv i sin 

studie, men för att kunna göra studien generaliserbar är det viktigt att kunna separera 

verklighet och värderad verklighet. En metod för att underlätta detta är att se studiens 

objekt från ett utomstående perspektiv eller det perspektiv som Andersen (1994, s. 38-

41) belyser som ett tema för objektivitet. 

Alternativet till ett positivistiskt synsätt anses vara hermeneutik. Hermeneutik syftar till 

att tolka och förstå människors sociala upplevelser av händelser eller situationer 

(Bryman, 2011, s. 32). Resultat eller utvunnen kunskap kommer också vara specifik för 

de omständigheter och sociala föreställningar som råder vid tidpunkten (Bryman, 2011, 

s. 33). Detta i samband med den tolkande egenskapen hos hermeneutik gör det svårt att 

generalisera resultat. Konstruktionismen är ett alternativt synsätt till objektivism, enligt 

Bryman (2011, s. 36-39) innebär ett konstruktionistiskt synsätt att verkligheten skapas 

av de individer som den befolkas av. Då vår studie ämnar beskriva och förklara 

verkligheten så förkastar vi de alternativa synsätten hermeneutik och konstruktionism. 

2.3 Angreppssätt 
I vår studie kommer vi att använda oss av ett deduktivt angreppssätt som innebär att 

följa bevisandets väg. Det kännetecknas enligt Patel & Davidson (2003, s. 23) av att 

utgå från allmänna principer och befintliga teorier för att ställa upp hypoteser och sedan 

dra slutsatser ifrån dem. Alternativet till det deduktiva angreppssättet är det induktiva, 

det följer upptäckandets väg och forskaren utgår ifrån datainsamlingen för att sedan dra 

generella och teoretiska slutsatser från materialet (Patel & Davidson, 2003, s. 23-24; 

Wallén, 1993, s. 44). Det induktiva angreppssättet är vanligast vid kvalitativa metoder 
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(Olsson & Sörensen, 2011, s. 48). Hade det inte redan funnits teorier inom området ska 

ett induktivt angreppssätt användas eller om forskaren vill ta fram nya teorier. Vi 

kommer dock använda oss av det deduktiva angreppssättet eftersom det finns tidigare 

forskning inom området och vi kommer först söka fram tidigare forskning inom ämnet 

för att kunna ställa upp hypoteser utifrån den. Vi kommer sedan använda statistiska 

samband för att bekräfta eller förkasta hypoteserna och dra en slutsats utifrån det om hur 

bra värderingen av verkligt värde är. Vi kommer också studera om det finns något 

samband mellan extern värderare, finanskrisen och länderna i förhållande till 

avvikelsen. Tidigare studier inom det här ämnet har också använt det deduktiva 

angreppssättet, exempelvis Christensen et al. (2013), Cotter & Richardson (2002) och 

Dietrich et al (2000). De utgår från redan befintlig teori och allmänna principer, för att 

sedan dra slutsatser vilket vi också kommer göra i vår studie. Vid ett deduktivt 

angreppssätt blir objektiviteten starkare då utgångspunkten är från redan befintlig teori 

(Patel & Davidson, 2003, s. 23). Det deduktiva angreppssättet är starkt kopplat till den 

positivistiska kunskapssynen samt en objektiv verklighetssyn och är vanligast vid en 

kvantitativ metod (Bryman, 2011, s. 40; Olsson & Sörensen, 2011, s. 48). En negativ 

aspekt med det deduktiva angreppssättet är att den teori det utgås ifrån kommer påverka 

empirins riktning och då riskerar forskarna att missa intressanta fynd (Patel & 

Davidson, 2003, s. 24). 

2.4 Val av metod 
Det finns två olika forskningsstrategier och de är kvantitativ eller kvalitativ. Enligt 

Olsson & Sörensen (2011, s. 23) och Patel & Davidson (2003, s. 14) syftar den 

kvantitativa metoden till att mäta insamlad data och genom olika tekniker förklara 

verkligheten genom att bekräfta eller förkasta hypoteser. Det innebär att beskriva och 

förklara mätningsresultatet av hårda data och att arbetsmaterialet består av siffror. De 

skriver att den kvalitativa metoden försöker förstå verkligheten och det innebär oftast att 

göra intervjuer eller tolkande analyser och det fokuserar på mjuka data. Med en 

kvantitativ metod skriver Svenning (2003, s. 75) att verkligheten bryts ner i variabler 

och forskaren undersöker vilka samband det finns mellan de olika variablerna. Patel & 

Davidson (2003, s. 13-14) skriver att det som avgör vilken metod som ska användas är 

hur problemet är formulerat. De skriver om intresset är att få svar på frågor som rör 

“Var? Hur? Vilka är skillnaderna? Vilka är relationerna?” är det statistiska 

analysmetoder som bör användas. Om problemet däremot är formulerat om att tolka och 

förstå något, till exempel någons upplevelse eller ha svar på frågor som “Vad är detta? 

Vilka är de underliggande mönstren?” bör verbala analysmetoder användas.  

I vår studie vill vi ta reda på hur stor avvikelsen är och förklara vilka faktorer som 

påverkar hur stor avvikelsen är, vi vill alltså studera och förklara verkligheten. Det 

innebär att vår kunskapssyn tillsammans med vår studies syften motiverar till att 

använda en kvantitativ forskningsmetod. Vi kommer att samla in data från 

årsredovisningar för att sen studera om det finns några statistitiska samband. Enkäter är 

också en slags kvantitativ studie och anledningen till att vi inte kommer använda oss av 

det är för att vi vill veta avvikelsen i siffror och för att ta reda på det måste vi använda 

faktiska siffror och det får vi ut från årsredovisningarna. Att fråga företagen vad deras 

avvikelse är ger inte ett tillförlitligt svar. Det mest tillförlitliga är att titta i 

årsredovisningarna och själva räkna fram hur stor avvikelsen är och undersöka om det 

finns någon faktor som påverkar genom statistiska samband. Liknande studier av 

Christensen et al. (2013), Cotter & Richardson (2002) och Dietrich et al. (2000) har 

samtliga använt data från årsredovisningarna för att genomföra deras studier. Valet att 
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tillämpa en kvantitativ metod med befintlig data från årsredovisningar är därmed ett 

etablerat arbetssätt inom vårt forskningsområde, vilket gör att det är naturligt att 

tillämpa det här metodvalet istället för enkäter även i denna studie. Vid en kvantitativ 

ansats är det vanligt att ställa upp hypoteser, vilket även är det vi kommer att göra, 

anledningen till att vi kommer att ställa upp hypoteser är att det finns tidigare forskning 

som vi kan utgå ifrån i våra antaganden och uppställandet av hypoteserna (Olsson & 

Sörensen, 2011, s. 45). Vid en kvantitativ metod ökar möjligheten att kunna 

generalisera resultatet från studien till en större population, vilket bör vara 

målsättningen med studien (Bryman & Bell, 2005, s. 131).  

2.5 Val av perspektiv 
Valet av perspektivet kommer att påverka hur vi uppfattar verkligheten. Svenning 

(2003, s. 22-23) skriver att perspektivet är det forskaren ska utgå ifrån och att det ska 

synas redan i problemformuleringen vad perspektivet är. Han skriver också att 

perspektivet, frågeställningen och datan därför hänger ihop och att det tillsammans med 

teorin bestämmer analysens uppläggning och utformning. Vi har valt att utföra studien 

från de som är intresserade av fastighetsbolagens ekonomiska ställning. Det vill säga de 

som använder de finansiella rapporterna som beslutsunderlag. Vi sammanfattar detta 

som ett användarperspektiv. Argumentet för detta val av perspektiv är att vi i första 

hand vill ta reda på hur stor avvikelsen är vid redovisning till verkligt värde och vilka 

faktorer som påverkar avvikelsens storlek. Vi anser att det är av intresse för användarna 

att veta hur mycket de kan lita på värderingen då de i stor utsträckning baserar deras 

beslut från årsredovisningarna. Om informationen i årsredovisningen misstämmer finns 

det risk för att användarna baserar sina beslut från information som är felaktig och inte 

ger en rättvisande bild av företagets ekonomiska ställning. Även fast vi väljer att 

använda ett användarperspektiv kan andra grupper ta del av studien och praktiskt 

använda sig av studiens resultat. 

2.6 Litteratursökning 
De vetenskapliga artiklar som vi har använt i vår studie har vi sökt upp via 

Universitetsbiblioteket vid Umeå universitets databas Business Source Premier 

(EBSCO). Där har vi använt sökord som “fair value” som gav 6 300 träffar och många 

var inte relevanta för vår studie och därför försökte vi få ner antalet träffar genom att 

lägga till fler sökord. Vi testade därför att istället söka på “fair value accounting” som 

gav 2 100 träffar, “fair value + real estate” gav 500 träffar ”fair value accounting + real 

estate” gav 130 träffar, ”fair value + investment propery” gav 300 träffar och ”fair value 

accounting + countries” gav 100 träffar. Vi sökte även på “Accounting differences” som 

gav 7 500 träffar och då la vi till och sökte på “accounting differences + countries” som 

gav 1 200 träffar, “investment property” gav 12 000 träffar, “IAS 40” gav 16 träffar. Vi 

har även använt andra kombinationer på sökorden och vi fick i de flesta fall många 

träffar och vi har suttit och gått igenom de artiklar vi fått upp och valt ut de som verkade 

intressanta. De mest representerade tidsskrifterna är ”Accounting and business research” 

med sex stycken artiklar, tre från ”Journal of Accounting and Economics”, tre från 

“Journal of accounting research” och tre från “Accounting horizons”, ifrån resterande 

tidsskrifter är det en eller två artiklar var. 

De artiklar vi har använt är peer reviewed vilket Olsson & Sörensen (2011, s. 73) 

förklarar att det innebär att artiklarna har blivit akademisk granskade, det betyder att 

oberoende kollegor som är insatta inom ämnet bedömer artikeln. Det innebär att artikeln 

håller bra vetenskaplig standard om den har en redaktion och flera granskare som 
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bedömer och väljer ut de artiklar som ska publiceras och därmed får författarna ett 

erkännande. Eftersom att vi i första hand har velat använda oss av originalkällan har vi 

funnit nya källor i artiklarna och av att titta i referenslistan i artiklarna har vi funnit nya 

uppslag. Vid enstaka tillfällen har vi inte hittat artiklarna som det refererats till via andra 

artiklar i EBSCO och då har vi använt Google för hitta dem. I de fallen har vi kritiskt 

granskat dem för att säkerställa tillförlitligheten i dem. De metodologiska böckerna som 

vi har använt har vi hittat genom att använda sökfunktionen på universitetsbiblioteket. 

Då använde vi sökord som “kvantitativ”, “kvantitativ studie”, “kvantitativ metod” 

“källkritik” “vetenskapsteori”, “fastighetsvärdering” och “forskningsmetodik”. De flesta 

böckerna vi använt hittades på de första sidorna som kom upp från sökningen. 

2.7 Källkritik 
Enligt Thurén (2013, s. 7-8) finns det fyra källkritiska principer och de är (1) Äkthet, 

vilket innebär att källan ska vara det den utger sig för att vara. (2) Tidssamband, desto 

mer tid det gått mellan en händelse och källans berättelse desto större anledning finns 

det till att ifrågasätta källan. (3) Oberoende, källan ska inte vara en avskrift eller ett 

referat från en annan källa utan den ska vara en förstahandskälla. (4) Tendensfrihet, det 

ska inte finnas någon anledning att misstänka att källan är en förfalskning och materialet 

ska inte vara påverkas av skribentens egna personliga eller politiska åsikter. 

Vi har i första hand använt oss av vetenskapliga artiklar och utöver vetenskapliga 

artiklar har vi använt oss av tryckt litteratur, främst då i metodkapitlet. De flesta artiklar 

vi har använt är skrivna på 2000-talet och vi har försökt att använda artiklar som är 

skrivna efter 2005. Det gäller värderingen till verkligt värde av investeringsfastigheter 

eftersom det var då det blev obligatoriskt för noterade bolag. Dessa artiklar är därför 

relevanta och gör vår studie mer trovärdig. I övrigt har vi försökt använda så nya artiklar 

som möjligt för att öka den tidsmässiga relevansen. I de fall vi använt källor som är 

äldre har vi granskat innehållet för att kunna säkerställa att de är applicerbara och 

relevanta för vårt problem. När det gäller den tryckta litteraturen har vi försökt att 

använda oss av senaste upplagan och nyare böcker i de flesta fall men vi har inte alltid 

fått tillgång till dem och för att öka trovärdigheten i källorna har vi använt oss av kända 

författare. Vi har även använt oss av IAS/IFRS regelverket för att få en förståelse för 

hur värderingen av fastigheter är reglerat och där är risken för förfalskning väldigt låg. 

Vi har använt den svenska versionen av IAS/IFRS regelverket som är utgiven av FAR. 

Översättningen till svenska från engelska kan ge upphov till mindre tolkningsproblem, 

samma sak gäller för översättningar till andra språk. Till exempel översätts true and fair 

view till rättvisande bild, en marginell skillnad i betydelserna men ändå viktig att hålla i 

åtanke. Tendenskravet kan ifrågasättas när det gäller lagar då de kan vara påverkad av 

politiska åsikter. I övriga litteraturen bör dock tendenskravet vara uppfyllt då artiklarna i 

vårt arbete är vetenskapligt granskade. För att uppfylla oberoende kravet har vi valt att i 

den mån det går att använda förstahandskällor istället för andrahandskällor, detta för att 

andrahandskällor kan ha gjort feltolkningar. I vissa fall har det inte varit möjligt att få 

tag i originalkällan och i de fallen har vi skrivit att författarna har blivit refererad i en 

annan artikel.  
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
I detta kapitel presenterar vi relevanta teorier som ligger till grund för vår empiriska 

studie. I kapitlet redogörs tidigare forskning och teorier inom verkligt värde och om 

extern värderare, finanskrisen och landsskillnader har en påverkan på värderingen.  

För att lägga en grund till undersökningen har vi valt att presentera teoriavsnittet i två 

huvudsakliga delar. Del ett, som presenterar det underliggande området till 

undersökningen, kvalitet i redovisningen, sett i ett brett perspektiv samt den 

kvalitetsmässiga påverkan som redovisning till verkligt värde av förvaltningsfastigheter 

kan innebära för företag. I del två kommer vi att presentera tre teoriområden rörande 

värderingen av förvaltningsfastigheter specifikt och härleda forskningshypoteser 

kopplade till de tre delsyftena som tidigare presenterades i syftet.  

3.1 Kvalitativa egenskaper 
Syftet med de finansiella rapporterna är enligt IASB, sättet för företaget att 

tillhandahålla information om företagets ställning och resultat till dess intressenter 

(IASB, 2012, p. 12). För att nå en hög kvalitet på informationen och därmed ett högt 

informationsvärde har IASB ställt upp fyra kvalitativa egenskapskrav på den 

redovisningsinformation som företaget rapporterar (Artsberg, 2005, s. 165; Smith, 2006, 

s. 24). Ifall de kvalitativa kraven följs är målet att intressenternas nytta av den 

ekonomiska rapporten ska öka och därmed underlätta de ekonomiska beslut, relaterade 

till företaget, som intressenter fattar (IASB, 2012, p. 24). Referensramen och de fyra 

kvalitativa egenskaperna med dess underaspekter presenteras i figuren nedan:  

KVALITATIVA EGENSKAPER UNDER IFRS 

Relevans Tillförlitlighet Jämförbarhet Begriplighet 

Aktualitet Verifierbarhet Över tid Användarkompetens 

Återföringsrelevans 

Prognosrelevans 

Validitet 

Neutralitet 

Fullständighet 

Försiktighet 

Innebörd före form 

Mellan företag Användarens attityd 

Figur 1: IFRS kvalitativa egenskaper, egen 

bearbetning baserad på ramverk av Eccles & Holt 

(2005, s.  382) 

Figur 1: IFRS kvalitativa egenskaper, egen 

bearbetning 
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3.1.1 Relevans 
Ett av de viktigaste kvalitativa kriterierna är att informationen i den ekonomiska 

rapporten ska vara relevant, en uppfattning om innebörden är att informationen är 

användbar som beslutsunderlag och har en verklighetsförankring (Smith, 2006, s. 25). 

Under begreppet relevans finns tre underaspekter, prognosrelevans, återföringsrelevans 

och aktualitet. I det första fallet måste informationen kunna användas för en intressent 

att skapa prognoser för framtiden och den andra aspekten innebär att använda tidigare 

data för att kontrollera de tidigare utförda prognoserna vid en senare tidpunkt (Smith, 

2006, s. 25). Relevansen har även en tidsmässig aspekt, aktualitet, det vill säga att 

informationen om ekonomiska händelser måste presenteras till intressenter inom en 

begränsad tidsram för att den ska vara aktuell för dem (Marton et al., 2008, s. 25). 

Avseende verkligt värde finns det flera forskare som anser att redovisning av tillgångar 

till verkligt värde ger en ökad relevans i förhållande till redovisningen enligt historisk 

kostnad. Herrmann et al. (2006, s. 49) stödjer detta resonemang, i sin undersökning av 

redovisning till verkligt värde för fysiska tillgångar och dess kvalitativa konsekvenser ur 

ett internationellt perspektiv. I studien konstateras det att vid tidpunkten för 

anskaffandet av tillgången är anskaffningsvärdet och det verkliga värdet lika, men efter 

att tid förflyter avviker anskaffningsvärdet mer och mer från det verkliga värdet och blir 

mindre relevant som beslutsunderlag, synen stöds även i en australiensk studie av Barth 

och Clinch (1998, s. 231). Vidare resonerar Herrmann et al. (2006, s. 49) att det verkliga 

värdet som följer prisutvecklingen är mer aktuellt och tillgodoser därför 

aktualitetsaspekten. Ur detta blir också prognos och återföringsrelevans bättre då 

värdena är mer i linje med de faktiska marknadsvillkoren. Till skillnad mot 

anskaffningsvärdet som över tiden i praktiken minskar med ackumulerade avskrivningar 

som i sin tur kan leda till missvisande prognoser (Herrmann et al., 2006, s. 50). 

Herrmann et al. (2006) argumenterar att verkligt värde ändå existerar i en rapport som 

använder anskaffningsvärdet som redovisningsmetod. Nedskrivningsprövningen som 

görs på anskaffningsvärdet har en koppling mot det verkliga värdet, då nuvärdet av 

framtida kassaflöden eller återvinningsvärdet används för att avgöra 

nedskrivningsbehovet. 

3.1.2 Tillförlitlighet 
Definitionsmässigt menar tillförlitlighet huruvida information på ett tillförlitligt sätt 

avbildar den verklighet den avser att avbilda. Marton et al. (2008, s. 26) anser att 

tillförlitligheten är starkt kopplad till relevansen för intressenten av informationen, 

beroende på intressentens preferenser. Tillförlitlighet används primärt för att definiera 

hur bra eller exakt mätningen är. Vinklad information, mätfel eller andra problem med 

uppskattningen som resulterar i avvikelser gentemot det korrekta värdet gör att 

informationen inte kan betraktas som tillförlitlig (Marton et al., 2008, s. 26). IASB 

(2012, s. 17) säger i föreställningsramen att det är viktigt att göra en avvägning mellan 

tillförlitligheten och relevansen i redovisningen med målsättningen att på bästa sätt 

tillgodose informationsbehovet hos användaren av den finansiella rapporten. Inom 

tillförlitligheten finns flera aspekter som måste vara uppfyllda för att tillförlitligheten 

ska vara hög, dessa är: validitet, verifierbarhet, neutralitet, försiktighet, fullständighet 

och innebörd före form. 

Validitet innebär att den ekonomiska verkligheten i organisationen ska återges på rätt 

sätt, alltså att mätningen som utförs mäter det som den ska mäta (Smith, 2006, s. 27). 

Med verifierbarhet menas att en mätning har en hög sanningshalt eller överenstämmelse 
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med bevis, det vill säga att mätningen kan verifieras. Ett sätt att definiera detta är om 

olika oberoende bedömare skulle komma fram till samma resultat då är verifierbarheten 

hög, om detta uppfylls minskar subjektiviteten och tillförlitligheten ökar (Smith, 2006, 

s. 28). Neutralitet innebär att redovisningen inte ska välja ut eller vinkla information för 

att nå förutbestämda resultat eller specifikt gynna någon särskild intressent, 

redovisningen ska vara oberoende från eventuella utfall av själva redovisningen. 

Försiktigheten är kopplad till att vara uppmärksam på ovisshet eller osäkerhet i 

mätningar eller antaganden. Fullständigheten innebär att information inte ska utlämnas 

inom rimlighet för materialitet och kostnad, utelämnande av delar kan skapa 

missvisande information och försvåra beslutsprocessen (Smith, 2006, s. 29). Innebörd 

före form är ett relativt djupgående begrepp som syftar till att redovisningen ska visa 

den ekonomiska verkligheten för företaget i en vidare bemärkelse, den ska gå över den 

reglerade miniminivån för att återge betydelsen av de ekonomiska händelserna (IASB, 

2007, p. 35; Smith, 2006, s. 28). 

Redovisning av fastigheter till verkligt värde leder till ökad tillförlitlighet anser 

Herrmann et al. (2006, s. 56). Påståendet grundas på att neutralitets- och 

validitetsaspekterna bättre uppfylls än vid tillämpning av redovisning till 

anskaffningsvärdet, då inga uppskrivningar vid positiva värdeförändringar görs, något 

som de menar sänker neutraliteten och validiteten. Aspekten verifierbarhet kan påverkas 

negativt på grund av en inaktiv marknad beskriver Nellessen & Zuelch (2010, s. 64) i 

motargument menar Herrmann et al. (2006, s. 56) att detta problem inte rör alla typer av 

fastigheter och kan kompenseras med kontrollerade uppskattningar. 

3.1.3 Jämförbarhet 
Med begreppet jämförbarhet menas principiellt att lika händelser ska redovisas på 

samma sätt (Smith, 2006, s. 30). Likadana ekonomiska händelser samt tillgångar och 

skulder som är lika och representerar likadana resurser och förpliktelser borde således 

redovisas till samma värde i olika företag. För den ekonomiska rapporten innebär detta 

att den ska gå att jämföra i två steg. För det första ska rapporten gå att jämföra med 

andra företags rapporter och därmed uppnå en viss nivå av standardisering. Den andra 

aspekten är att rapporten ska vara jämförbar med företagets rapporter från tidigare år, 

det ska vara enkelt att följa utvecklingen mellan åren, på grund av detta är det mycket 

viktigt att tydligt meddela eventuella förändringar i redovisningsprinciper då dessa kan 

på ett grundläggande sätt förändra jämförbarheten (Marton et al., 2008, s. 28).  

Jämförbarhet är ur ett internationellt perspektiv ett av de viktigaste kvalitetskraven då 

dess effekt är direkt kopplad till harmonisering mellan företags ekonomiska rapporter. 

Eftersom företag som tillämpar IAS 40 för värdering av förvaltningsfastigheter kan 

välja olika typer av värderingsmodeller blir en konsekvens att en i princip identisk 

tillgång kan värderas olika beroende på vem som utför värderingen, detta anser 

Herrmann et al. (2006, s. 54) skapar ett problem för jämförbarhetsaspekten. 

3.1.4 Begriplighet 
Kvalitetskravet begriplighet innebär att en läsare av den finansiella rapporten ska, med 

grundläggande ekonomisk kunskap kunna förstå och ta till sig informationen i 

rapporten. IASB tydliggör inte vad som ska göras för att göra informationen begriplig 

utan lägger en skyldighet på läsaren att själv skaffa den kunskap om ekonomi och 

redovisning som krävs för att han eller hon ska kunna förstå informationen som ges 

(Artsberg, 2005, s. 169). I standarden anges också att om informationen kan anses som 
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väldigt komplex för användaren ska den ändå inte uteslutas ur rapporten ifall den kan 

vara relevant för beslut (Artsberg, 2005, s. 169). Marton et al. (2008, s. 24) anser att 

trots kravet på begriplighet är informationen i praktiken så pass komplicerad att den 

primärt är riktad mot professionella användare med en högre kunskapsnivå. Sayther 

(2004, s. 6) skriver att användningen av verkligt värde kan få negativa konsekvenser för 

begripligheten hos den finansiella rapporten. Sayther (2004, s. 6) menar att 

värderingarnas inkludering i rapporten tillför en stor mängd komplex information om 

bedömningar och antaganden som kan vara svår för användaren att sätta sig in i och 

förstå och därmed sänka begripligheten påtagligt. 

3.1.5 De kvalitativa egenskaperna och verkligt värde 
Flera analytiker anser att det går att observera en trend under de senaste åren i hur IASB 

mer och mer implementerar verkligt värde som redovisningsmetod eller som valbar 

redovisningsmetod. IASB signalerar även att de troligtvis kommer öka användningen av 

verkligt värde i nya standarder i framtiden.  (Ball, 2006, s. 6; Barth, 2006, s. 2) 

Att värdera till verkligt värde istället för det traditionella anskaffningsvärdet har enligt 

flera forskare och akademiker både positiva och negativa aspekter. Fördelen enligt 

IASB med att redovisa tillgångar och skulder till verkligt värde anser Ball (2006, s. 8) är 

en stor ökning i relevans som överväger de brister som kan uppkomma i tillförlitlighet, 

en balansgång som IASB uppmärksammar i sin föreställningsram (IASB, 2012, s. 17). 

Flera forskare stödjer även påståendet om att en användning av verkligt värde ökar 

relevansen hos de redovisade tillgångarna, se exempelvis Barth (2006) och Landsman 

(2007). Enligt Barth (2006, s. 6) ger de mätningar och värden redovisade till verkligt 

värde en bättre och djupare förståelse för investeraren då de läser den finansiella 

rapporten. Barth (2006, s. 2) argumenterar emot uppfattningen om att värdering 

baserade på uppskattningar av framtiden är ett problem, då detta redan används i stor 

omfattning i dagens rapportering då värdet av tillgångar och skulder definitionsmässigt 

innehåller förväntade in- och utflöden av pengar. Ball (2006, s. 9) resonerar att det av 

IASB tilltänkta användning av marknadsvärden, eller “Mark to Market” i praktiken ofta 

ersätts med användandet av modeller eller, “Mark to Model” som ofta plågas av 

känsliga och inexakta resultat. Ball (2006, s. 8) ger ytterligare kritik mot verkligt värde 

genom att argumentera för att det verkliga värdet återspeglar endast ett nuvarande 

marknadsläge och värdena endast kan betalas vid en likvid marknad. Han anser att 

värderingarna är för starkt kopplad till konjunkturen. Konjunkturkänsligheten och den 

korresponderande betalningsviljan hos marknaden skapar ett stort problem för 

värderingen, exempelvis ifall en stor andel av tillgångarna säljs samtidigt eller om en 

ekonomisk krissituation uppstår skulle värderingarna potentiellt visa sig vara mycket 

uppblåsta (Ball 2006, s. 9). Även Barth (2006, s. 5) anser att uppskattningarna och 

antagandena som ligger till grund för det som presenteras i rapporterna kan skapa 

osäkerheter hos investeraren, men resonerar att ifall det lämnas utökade upplysningar 

om dess uppkomst borde problemet minskas. 

Måttet vi använder i vår studie, avvikelsen, härrör mest till den kvalitativa egenskapen 

tillförlitlighet. Studien behandlar genom sin undersökning av avvikelsen ett mått för 

tillförlitligheten i en bred bemärkelse. Verifierbarhetsaspekten kan anses vara en del av 

detta då kontrollen av försäljningsvärdet kan anse vara en verifikation eller kontroll av 

värderingen. Försiktigheten går direkt in i måtten, genom avvikelserna så ges även en 

indikation på i hur stor utsträckning företagen varit försiktiga då deras val av 

antaganden och modell skapar ovissheten i värderingarna. Diskussionen som vi kommer 
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att föra angående resultatmanipulering kan anses hänföra till neutralitetsaspekten i 

redovisningen. Manipulation av resultat går direkt emot neutraliteten i redovisningen, 

då en klar vinkling uppstår genom att ”frisera” eller att på något sätt ändra siffror för att 

bättre passa företagets önskemål.  

Denna studie undersöker även jämförbarheten i redovisningsinformationen, den 

tidsmässiga jämförbarheten studeras delvis genom att undersöka den tidsmässiga 

skillnaden mellan åren och mellan de år som påverkats av den ekonomiska krisen. 

Jämförbarheten mellan skilda företag undersöks genom att titta på den nationella 

tillhörighetens konsekvens för avvikelsens storlek.  

3.2 Redovisningens kvalitetsmått 
De fyra kvalitativa egenskaperna som IASB ställer upp är designade för att en 

kvalitetsnivå ska uppehållas i redovisningen. Redovisningskvalitet handlar om 

informationsvärdet i redovisningen och presentationen av denna information för en 

intressent (Francis et al., 2004, s. 971). Redovisningskvaliteten genom IASBs 

föreställningsram är summan av flera olika aspekter, men i praktiken kan det vara 

svårare att mäta hur god kvaliteten på en rapport i sammanställningen är. För att kunna 

reda ut detta relativt vida begrepp har forskare ställt upp olika mått för att kunna mäta 

kvaliteten i redovisningen, bland annat storleken på godtyckliga periodiseringar, den 

återkommande storleken i vinster, förutsägbarheten i resultaten, avsaknad av 

resultatutjämning, värderelevans eller förmågan att förklara varians i intäkter, att 

förändringar i marknadsvärdet på eget kapital är tidsmässigt relevant och lämpligt 

konservativt, dessa två tillsammans brukar också kallas för ”resultatens transparens” 

(Francis et al., 2004, s. 973). 

Dechow & Dichev (2002) undersöker i en studie kvaliteten på periodiseringar och 

resultatet i företag. De analyser det på två sätt och det första de undersöker är relationen 

mellan kvalitén på periodiseringar och företagsegenskaper (Dechow & Dichev, 2002, s. 

36). Dechow & Dichev (2002, s. 37) finner i studien att kvalitén i periodiseringarna har 

ett negativt samband med totala periodiseringar, längden på verksamhetscykeln, 

frekvenser av förlust och standardavvikelsen för försäljning, kassaflöde, periodiseringar 

och resultat. De fann ett positivt samband med företagsstorleken, alltså att större företag 

har bättre kvalité i deras periodiseringar. Det andra de undersöker är sambandet mellan 

deras mått på periodiseringskvalitet och den återkommande storleken i vinster. Då fann 

de att företag med låg kvalité på periodiseringarna har mer periodiseringar som inte är 

relaterade till kassaflödesrealiseringar och mindre förutsägbarhet i vinsterna. De finner 

alltså att ett positivt samband mellan periodiseringskvalitén och den återkommande 

storleken i vinsterna.  

I en studie av Francis et al. (2008 s. 141) undersöker dem verkställande direktörens 

rykte och resultatkvalitén. De kommer fram till att ju bättre rykte verkställande 

direktören har desto sämre är kvalitén på resultatet. De beskriver att det kan bero på att 

chefer har större benägenhet att använda sin handlingsfrihet att manipulera resultatet, 

detta på grund av den yttre påverkan de får från arbets- och aktiemarknaden och den 

uppfattning de har. Cao et al. (2012, s. 982) fann bevis på att företag med bra rykte har 

bättre kvalité i sina finansiella rapporter. De fann också att ett positivt samband gällde 

för verkställande direktörens anställningsår, bolagsstyrning och revisionsarvoden. Detta 

innebär att ju längre verkställande direktören jobbat på företaget, ju bättre 

bolagsstyrning har företaget och desto högre revisionsarvoden är så ökar de finansiella 
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rapporternas kvalité. De fann att företag med bättre rykte betalade mer för externa 

revisionstjänster på grund av oro för ryktet. Alltså fann de att chefer har incitament till 

en hög kvalité på de finansiella rapporterna på grund av oron för företagets rykte. Den 

positiva kopplingen mellan redovisningskvaliteten och storleken på arvoden till 

revisorer har också påvisats av fler forskare, se bland annat Eshleman & Guo (2014, s. 

136) som identifierar ett samband mellan storleken på revisionsarvoden och kvalitet 

mätt i storleken på resultatpåverkande godtyckliga periodiseringar. 

3.3 Resultatanpassning 
Earnings management eller vinstmanipulering innebär att exempelvis bolagsledningen 

använder sin interna kunskap för att påverka bolagets finansiella ställning under året och 

vilseleda bolagets externa intressenter. Ledningen töjer på eller bryter mot reglerna 

medvetet när de upprättar de finansiella rapporterna, detta görs för att gynna sina egna 

intressen (Healy & Wahlen, 1999, s. 368). Ett företag kan ha möjlighet att välja mellan 

olika redovisningsprinciper och möjligheten finns att de medvetet väljer det som gynnar 

dem mest. Dessa åtgärder eller aktiviteter som företaget kan utföra för att förändra eller 

förbättra företagets räkenskaper är direkt sänkande av redovisningskvaliteten. Då 

förvrängda eller felaktigt presenterade siffror inte ger en riktig bild av företagets 

ställning eller resultat sänks informationsvärdet kraftigt. 

Healy & Wahlen (1999, s. 366) anger att för att ett företag ska kunna återge en bra bild 

av företagets ekonomiska prestation och ställning måste en viss grad av flexibilitet 

finnas i reglerna kring redovisningen, detta för att företaget ska kunna använda dem för 

att på bästa sätt återge information om deras specifika situation. Spelrummet som 

lämnas är därmed ämnat till att skapa ett högre informationsvärde och relevans i 

rapporterna, men samma spelrum skapar möjlighet till att förvränga eller undanhålla 

information för att gynna interna intressen hellre än att återge en riktig bild av företaget. 

Det har under lång tid varit vanligt att manipulera sina finansiella rapporter och det kan 

ske på flera olika sätt, det finns olika namn för det exempelvis, earnings management, 

creative accounting, big bath accounting och income smoothing (Stolowy, 2004, s. 5). 

Healy & Wahlen (1999, s. 368) beskriver vinstmanipulering såhär: 

”Earnings management occurs when managers use judgment in financial reporting and 

in structuring transactions to alter financial reports to either mislead some stakeholders 

about the underlying economic performance of the company or to influence contractual 

outcomes that depend on reported accounting numbers.” 

Creative accounting, kreativ redovisning avser situationer där företag kan tolka 

redovisningsregler på olika sätt, de utnyttjar kryphål i regleringen till att få den externa 

redovisningen att framstå bättre än vad den är (Naser, 1993, s. 59). Kreativ redovisning 

är kopplad till vinstmanipulering och big bath kan anses vara en typ av kreativ 

redovisning. 

Big bath redovisning är en typ av vinstmanipulering och kreativ redovisning som 

innebär att ett företag som inte lyckas nå det externa förväntade vinstmålet tenderar att 

öka kostnaderna för att försämra resultatet ännu mer (Jaggi & Leung, 2003, s. 118). 

Jaggi & Leung (2003, s. 117-118) skriver att anledningen till att företag gör på detta sätt 

är för att det inte spelar någon roll för marknaden om vinstmålet missas mer än vad det 

egentligen kommer göra. Då anser företaget att det är bättre att ta fram ännu mer 

kostnader så att marknadens förväntningar för kommande år sjunker, vilket gör det 
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lättare för företaget att det året nå upp till det förväntade resultatet. Alternativt kan 

speciella händelser som omstruktureringar eller byte av ledning användas som ett 

tillfälle för att presentera dåliga nyheter. Förhoppningen är då att det ska ses som en 

engångsföreteelse kopplad till den ovanliga händelsen och att de snabbt ska återfå 

marknadens förtroende. Vidare anger de att ifall en sådan typ av missvisande 

redovisning utförs är det möjligt för företaget att använda verkligt värde värderingar för 

att skapa dolda reserver, genom att undervärdera tillgångar kan de “plocka fram vinster” 

genom att värdera upp tillgångar vid ett lämpligt tillfälle. 

Income smoothing eller resultatutjämning innebär att företag manipulerar sina vinster 

och intäkter med avsikt för att minska variationerna i resultatet, de vill att den ska ligga 

på en jämn nivå från år till år (Stolowy, 2004, s. 13). Företaget kan då framstå mer 

stabila för investerarna och då bli mer attraktiva (Trueman & Titman, 1988, s. 128).  

Vid värdering till verkligt värde kan företag välja olika metoder och i metoderna måste 

företaget göra uppskattningar. Där finns det möjlighet till att anpassa resultatet, speciellt 

då värderingen sker internt i företaget. Landsman (2007, s. 26-27) skriver att chefer som 

har intern information kan välja att använda den för att gynna sig själv genom att 

manipulera informationen. Han menar att chefer har motiv till att öka intäkterna och 

därmed sin bonusbaserade ersättning när värderingen sker till verkligt värde. Chefen 

kan positionera händelserna tidsmässigt och göra nedskrivningar när företaget ändå inte 

går bra och chefen hur som helst inte kommer få någon bonus och göra uppskrivningar 

när företaget går bra och öka intäkterna för att få en högre bonus, en typ av big bath 

redovisning. Vidare anger han att det finns även möjlighet för ledningen att skapa dolda 

reserver inom företaget igenom att vid en värdering låta bli att registrera en eventuell 

uppgång i marknadsvärdet, därigenom skapa en dold reserv som kan aktiveras genom 

att värdera upp fastigheten till ett korrekt värde. Möjligheten finns också att använda 

värderingen för att öka värderingens storlek, exempelvis genom att överskatta intäkter 

från fastighetens framtida kassaflöden. Laux & Leuz (2010, s. 91) skriver att nivå ett 

värdering som innebär att använda priser från en aktiv marknad för liknande tillgångar 

inte rymmer lika stora möjligheter till att manipulera resultatet som med en nivå tre då 

företaget nuvärdesberäknar. De skriver också att historisk kostnad är svårare att 

manipulera. Även Jordan et al. (2013, s. 48) anger att historisk kostnad är mer 

tillförlitlig än verkligt värde då historisk kostnad är mer objektiv och det inte finns lika 

stora möjligheter till att manipulera resultatet som med verkligt värde. I studien av 

Christensen et al. (2013, s. 39) visar de hur känslig värderingen till verkligt värde är, en 

liten ändring i uppskattningen kan göra stora skillnader i värdet. De visar hur stor effekt 

det kan få genom att höja diskonteringsräntan med 0,75 procent hos General Motors i 

USA och det fick en effekt på bruttoresultatet med en ökning på 510 miljoner dollar.  

I tidigare litteratur (Dimitrios et al., 2013; Landsman, 2007) mäts resultatanpassning 

genom godtyckliga periodiseringar, företag anpassar periodiseringar till det år som blir 

mest fördelaktigt för företaget. Vi kan se likheter mellan godtyckliga periodiseringar 

och värderingen till verkligt värde och eftersom fastigheter i fastighetsbolagen generellt 

är den enskilt största tillgångsklassen kan en liten ändring få stor effekt på resultatet 

(Muller et al., 2011, s. 3). Därmed kan företag som använder verkligt värde värderingar 

för sina fastigheter påverka resultatet på olika sätt. De kan vara kreativa i sin 

redovisning och bland annat välja att göra större förluster ett år när de ändå kommer 

göra förluster för att sänka investerarnas uppfattning till nästa år, alltså big bath 

redovisning. De kan också försöka hålla ett jämnt resultat från år till år för att de vill 
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framstå mer stabila än vad de är. Exempelvis under krisår när värdet på fastigheterna 

går ner och de ska redovisa en förlust kan de påverka resultatet till att ligga på ungefär 

samma nivå som året innan för att de hoppas att det inom en snar framtid ska vända och 

värdena gå upp igen så de slipper redovisa förluster. 

Benston (2006, s. 467) anser att en av anledningarna till att Enron gick under berodde 

på deras verkliga värde värderingar av energiavtal. De använde sig främst av 

nuvärdesberäkningar och hade ingen avsikt med att vilseleda investerare, utan ville 

motivera och belöna chefer för de ekonomiska fördelar det gav aktieägarna. Problemet 

blev att de belönade cheferna för det uppskattade verkliga värdet på genomförda 

investeringar, detta motiverade cheferna till att överinvestera tillgångar på ofta 

kostsamma, dåligt utarbetade och dåligt genomförda projekt för att få en hög bonus. De 

förluster Enron gjorde på detta sätt ledde till ytterligare redovisningsundanflykter tills 

hela bolaget kollapsade (Benston, 2006, s. 483). Benston (2006, s. 467) anger också att 

Enron på en del andra tillgångar använde sig av marknadspriser vid värderingen men i 

nästan alla de fallen har de tenderat att överskatta värdet på tillgångarna. Företag kan 

vinstmanipulera sina resultat åt båda hållen och det krävs inga stora ändringar i 

uppskattningar för att få stora effekter på resultatet, men det kan få konsekvenser i 

framtiden. 

Studien vi genomför riktar sig till stor del mot de kvalitativa egenskaperna på 

redovisningsinformationen. Som tidigare nämnt finns en balansgång mellan några av de 

kvalitativa egenskaperna som IASB ställer upp, specifikt mellan tillförlitlighet och 

relevans. Att testa med vilken magnitud tillförlitligheten kan minska är den stora 

inriktningen på måttet vi har utvecklat. Även kvalitetsaspekten jämförbarhet ur ett 

tidsperspektiv och ur ett landsmässigt perspektiv är något som avvikelsemätning kan 

fånga upp genom jämförelse mellan länder och år. Dock kan fler aspekter angående 

redovisningens resultatkvalité vidröras av måttet. Att mäta avvikelsen på värderingarna 

är direkt kopplat till redovisningskvalité då värderingarnas utfall har en direkt påverkan 

på resultatet i företaget, de allmänna områden som rör bland annat redovisningskvalitet, 

förutsägbarhet i vinster, resultatutjämning och förklaring till vinstvarians. Till sist går 

det att få information om resultatanpassning igenom det mått vi använder. Även om en 

avvikelse i värderingen inte i sig är ett definitivt bevis för resultatanpassning eller någon 

form av manipulation så ger detta ändå en indikation för det, då det belyser ett utrymme 

som kan ha använts för dessa aktiviteter. 

3.4 Påverkansfaktorer 

3.4.1 Extern värderare 
Den externa värderaren är definitionsmässigt det vill säga extern, skild från företaget. 

Denne har i sin uppgift att agera som en oberoende konsulterande expert och på ett 

professionellt sätt lösa sin uppgift utan påverkan från klienten. På liknande sätt som en 

revisor måste uppträda med opartiskhet i sitt revisionsuppdrag till ett bolag så måste en 

värderingsman upprätthålla en opartiskhet mot sin klient eller klientbolag. Genom att 

arbeta som oberoende expert har en värderingsman ett ansvar, både gentemot klienten 

och mot andra intressenter, att genomföra sitt arbete med integritet och professionalism 

(Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2010, s. 368). 

En värderingsfirma har till huvuduppgift att uppskatta marknadsvärdet på fastigheter 

inför försäljning och bokslut eller kvartalsrapporter för företag. Firmorna har i sin 



23 

 

anställning mäklare och fastighetsexperter för att kunna genomföra värderingarna och 

använder sig av information som marknadstransaktioner och modellberäkningar för att 

kunna fastställa ett värde på en enskild fastighet som i så god mån som möjligt 

överensstämmer med verkligheten (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet, 2010, s. 2-10). 

Många fastighetsföretag väljer att anlita en värderingsfirma för att beräkna det verkliga 

värdet på sina förvaltningsfastigheter. Dietrich et al. (2000, s. 150) undersökte i vilken 

utsträckning fastighetsbolag valde att anlita en extern part för värdering av sina 

förvaltningsfastigheter. Ur ett stickprov på 242 årsredovisningar observerade han att 

företagen i 57,8 procent använde sig uteslutande av externt utförda värderingar och i 

26,8 procent uteslutande av internt utförda värderingar. För resterande 15,4 procent 

användes en blandning av värderingar, både externt och internt utförda. Från resultatet 

kan vi utläsa att fastighetsföretagen i stickprovet köpte värderingstjänster i någon 

utsträckning i 73,2 procent av fallen. 

Barth & Clinch (1998, s. 219) går igenom två saker som kan motivera till varför en 

extern värderare bör användas och de är att externa värderare har bättre kompetens och 

är mer oberoende än när det sker internt i företaget. Den externa värderaren kompetens 

bör vara högre eftersom de ska vara insatta i hur marknaden ser ut och ha rutin för att 

göra värderingar på fastigheter och när den externa värderaren har större kompetens kan 

det potentiellt bli bättre värderingar. Att den externa värderaren är oberoende till utfallet 

av värderingen kan också leda till bättre värderingar och att den blir mer pålitlig. Ett 

ökat oberoende som argument för användandet av en extern värderare grundar sig i 

principal-agentteorin och den problematik som kan uppstå ifall det finns en 

informationsassymetri mellan ägarna och ledningen av ett företag. Agentteorin 

definierar företagets ledning som agenten som handlar i ägarnas eller principalens ställe 

(Artsberg, 2005, s. 85). Agentteorin utgår ifrån att individer kan klassas som rationella 

och nyttomaximerande, det vill säga att de väljer att utföra handlingar som gynnar dem 

själva (Artsberg, 2005, s. 85). Utifrån detta antagande och den möjliga 

informationsassymetrin som finns mellan ledning och ägare, det vill säga att agenten har 

en djupare förståelse för företagets processer och affärer än principalen, finns en risk att 

agenten väljer att agera på ett sätt som maximerar sin egen nytta och går emot 

principalens intresse (Artsberg, 2005, s. 86). I kontexten med verkligt värde anser 

Muller et al. (2011, s. 16) att redovisningen till verkligt värde kan minska bredden av 

informationsassymetrin mellan ledning och intressenter. I en studie fann de att de 

företag som själva valt att redovisa till verkligt värde visade på en mindre 

informationsassymetri än de som var tvungna till det. Agentkostnader kan uppstå för 

principalen, det vill säga kostnader som uppstår för kontroll av att agentens handlande 

inte går mot principalens nytta. Att anlita en extern part för kontroll av företagets 

funktioner är inte ovanligt, revisionen av en fristående revisor är den mest utbredda och 

grundläggande kontrollfunktionen som används. Kostnader som kan klassas som 

agentrelaterade kan också uppstå i form av ersättningsavtal och bonusavtal som syftar 

till att styra ledningens handlande i linje med ägarnas intressen. Kritik har framställts 

mot agentteorin och dess användbarhet då det kan hävdas att den utgår ifrån förenklade 

antaganden som inte testats empiriskt och att den inte tar i beaktande nivåerna av 

intresse som en agent kan ha (Artsberg, 2005, s. 85). Även grundantagandet om att alla 

människor i huvudsak är “själviska” har kritiserats (Machintosh, 1997, s. 90). 

Kontrollfunktionen som en revisor eller controller utför kan även karaktärisera en 

värderingsman i viss utsträckning. Värderingsfirman som utför uppskattningen av 

fastighetsvärden är anlitad av företaget men på grund av sin fristående ställning så 

uppstår ett visst mått av extern kontroll.  Dock finns det faktorer som kan påverka 
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oberoendet hos värderaren och det är ifall värderaren jobbar nära ledningen i företaget. 

Detta kan leda till att ledningen använder påtryckningsmedel för att värderaren ska göra 

en värdering som är bäst för företaget och gynnar dem. Enligt ett uttalande från 

International Accounting and Assurance Standards Board (IAASB, 2008, s. 8) behöver 

företaget inte heller använda det belopp värderaren kommit fram till, utan ledningen kan 

själv välja om de vill använda det eller inte. Ledningen kan justera antagandena i 

modellen som den externa värderaren använt så att de gynnar dem. 

Värderingen av fastigheter sker ofta genom användning av värderingsmodeller, trots 

IAS 40s bestämmelse om att i första hand använda ortprismetoden, eller slutpriser på 

liknande transaktioner. En anledning till detta har av flera forskare ansetts vara 

avsaknaden av aktuella marknadspriser då förvaltningsfastigheter är av speciell karaktär 

och säljs mer sällan än privata bostäder (Johnson & Forgey, 2013, s. 19; Nellessen & 

Zuelch, 2010, s. 65).  

I delstaten Texas i USA har värderare samma typ av värderingsproblematik, även om de 

verkliga värdena inte redovisas i USA behövs de för prissättning inför försäljningar och 

för skatteskäl. Johnson & Forgey (2013, s. 19) utförde en enkätstudie riktad mot 

personer som arbetade som värderare för primärt kommersiella fastigheter. Studien 

genomfördes i Texas och undersökte vad värderarna uppfattade som de stora problemen 

med att genomföra en värdering. Cirka 81 procent av respondenterna angav bristen på 

information om liknande försäljningar eller föråldrad information som det största 

problemet för en exakt värdering. Johnson & Forgey (2013, s. 17) anser dock att trots de 

svårigheter som värderingsexperter stöter på, är de ändå bättre lämpade att genomföra 

värderingen på grund av deras specifika kunskap och större oberoende till utfallet i 

jämförelse med ägaren till fastigheten. I praktiken väljer ofta värderingsfirman därför att 

ange ett osäkerhetsintervall till sin värdering på mellan +/- 5-10 procentenheter för att 

illustrera att värderingen är en uppskattning baserad på indata som innehåller viss 

osäkerhet. 

Företag som äger förvaltningsfastigheter rekommenderas av IAS 40 att använda sig av 

en extern värderingsman för att genomföra värderingen till verkligt värde av 

förvaltningsfastigheterna. Landsman (2007, s. 23) anser att en brist med värdering till 

verkligt värde internt via modeller är att det skapar en större möjlighet för ledningen i 

företaget att manipulera företagets rapporter, då den information som används vid 

modellberäkningar är privat i stor utsträckning. Landsman (2007, s. 27) menar att den 

informationen som företaget har internt kan vara mycket mer grundlig och bättre belysa 

vilka indata som är särskilt relevanta för modellberäkningar samt varför. Vidare anser 

han att detta leder till en informationsassymetri som kan resultera i två problem, ett 

adverse selection problem då intressenter inte kan skilja en “dålig” värdering från en 

“bra” och ett moral hazard problem i och med ledningens manipulationsmöjlighet. 

Denna syn stödjs också av Ball (2006, s. 14) samt Cotter & Richardson (2002, s. 438) 

som identifierat samma potentiella problem. Landsman anser att en möjlighet att minska 

risken för manipulation är genom att värdera tillgångarna via en extern källa 

(Landsman, 2005, s. 23). Cotter & Richardson (2002, s. 438) resonerar att argumentet 

för att anlita en extern värderare har koppling till fördelarna med oberoende från 

sakfrågan, det vill säga intresse för att visa en annan bild av verkligheten, analogt med 

vikten av oberoende som finns för revisionstjänster. 
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Dietrich et al. (2000) undersökte sambandet mellan anlitandet av en värderingsfirma och 

värderingens avvikelse, mätt som differensen mellan bokfört verkligt värde och det 

realiserade försäljningspriset. Den empiriska datan rörande verkliga värden, 

försäljningspriser, revisorer och anlitad värderare samlades in manuellt från 

årsredovisningar.  Dietrich el al. (2000, s. 128-129, 155) fann i studien att det fanns ett 

signifikant samband mellan anlitandet av en extern värderingsman och anlitandet av en 

revisionsfirma som då tillhörde de sex största revisionsbolagen. Studien identifierade 

fyra samband som observerades i förhållande till ett företag som endast använde sig av 

endast internt utförda värderingar:  

(1) Värderingar utförda av externa värderare gav mer pålitliga värden (mindre 

konservativa värderingar, större precision och mindre tecken på manipulation av 

företagets ledning).  

(2) Värderingar som genomfördes internt gav mindre konservativa värderingar och 

större precision, ifall en revision utfördes på företaget av någon av de då sex största 

revisionsfirmorna.  

(3) Värderingar utförda av externa värderare men utan att en revision utförts av någon 

av de största sex revisionsfirmorna var mer precisa, än en värdering som genomförts 

internt och som reviderats av de största sex revisionsfirmorna.  

(4) Kombinationen av extern värderare och revision av en av de sex största 

revisionsfirmorna ledde till minst konservativa värderingar än övriga kombinationer.   

Studien utförd av Dietrich et al. (2000, s. 155) visade alltså på signifikanta positiva 

samband mellan anlitandet av en extern värderare och det verkliga värdets pålitlighet. 

Cotter & Richardson (2002, s. 436) utförde en kvantitativ studie på företag under åren 

1986-1999 i Australien, med syfte att undersöka ifall pålitligheten i värderingen av olika 

tillgångstyper förbättrades vid nyttjandet av en extern värderare. Studien utfördes under 

åren då det Australiensiska regelverket AASB 1010 Accounting for Revaluations of 

Non-Current Assets var standarden. Studien fokuserade på omvärderingar som gjordes 

årligen av icke finansiella tillgångar. Företag var tvungna att i den finansiella rapporten 

specificera förändringar i omvärderingsreserven för olika tillgångstyper. Studien 

fokuserade på uppskrivningar av värden och ifall det fanns skillnader mellan vilken typ 

av värderare som använts. Hypotesen var att en extern värderare var mer konservativ i 

sin värdering och visade mindre vilja att värdera upp tillgångar. Denna hypotes 

grundades på uppfattningen om att interna värderingar kunde motiveras av en vilja att 

“blåsa upp” värden i företaget av ledningen. Regressioner visade att inga signifikanta 

samband kunde hittas mellan externa värderare och mer konservativa uppskrivningar av 

värden på tillgångsposten land och byggnader. De kunde därmed förkasta hypotesen om 

att externa värderare utförde värderingar som var mer konservativa än de interna. Cotter 

& Richardsons (2002) slutsatser ger inte ett direkt stöd till Dietrich et als. (2000) fynd, 

att värderare visar mindre konservativa värderingar men går inte heller emot dem, då de 

förkastar ett motsatsförhållande i det Australiensiska urvalet.  

Det finns inte någon motivering i IAS 40 varför standarden rekommenderar företag att 

använda en extern oberoende värderingsman. Sammanfattningsvis indikerar dock 

resultat från tidigare studier på att den oberoende värderingsmannens bidrar till att 
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fastighetsvärderingen till verkligt värde blir mer precist eller avviker mindre från 

marknadsvärden. Detta skulle vara konsekvent med att anlita en expert i större 

utsträckning förbättrar kvaliteten, se Eshleman & Guo (2014, s. 135) studie rörande 

revisionsstorlek och redovisningskvalitet. Vi kan dock inte finna färska studier om 

denna faktors påverkan samt inte heller studier utförda ur ett svenskt perspektiv. För att 

undersöka ifall en extern värderare har inverkan på värderingen formulerar vi följande 

forskningshypotes: 

Forskningshypotes ett (1): Användningen av en extern värderare har en positiv inverkan 

på avvikelsen. 

3.4.2 Finanskrisen  
Jaggi et al. (2010, s. 470) har kommit fram till att en nackdel med verkligt värde är att 

det under en finanskris är svårare att värdera då marknaden är instabil och därför är inte 

metoderna tillförlitliga. Laux & Leuz (2010, s. 103) anger också att det är svårt att 

värdera verkligt värde när marknaden inte är likvid som vid kriser. Då är det svårt att 

argumentera för att ett utlämnande av verkligt värde informationen i sig bidrog till 

osäkerhet och förvärrade finanskrisen. Eftersom det var kända problem på 

bostadsmarknaden är det osannolikt att investerare inte var bekymrade över bankerna 

när de uppgav sin tillgångsredovisning i verkligt värde. Det är mer troligt att mindre 

information skulle ha ökat investerarnas osäkerhet och oro om adverse selection. Att ge 

information om värderingen till verkligt värde gör det svårare för banker eller företag att 

tona ner eventuella problem och det bör ge en tidig varning om problemen och göra så 

att de tar till korrigerande åtgärder. Laux & Leuz (2010, s. 115) kom i sin studie fram 

till att genom att lätta på reglerna och ge ledningen mer flexibilitet för att undvika 

potentiella problem med verkligt värde redovisning i kristider, så öppnas en dörr för 

manipulaiton som kan minska tillförlitligheten i redovisningsinformationen. De kom 

även fram till att en strängare verkligt värde redovisning bland annat skulle bidra till 

nedåtgående spiraler. De negativa effekterna vid kriser måste vägas mot den positiva 

effekten av att snabbt se förlusterna. För när tillgångarna måste skrivas ned och det blir 

en förlust måste banker eller företag ta till åtgärder. De skriver att en lärdom från 

amerikanska spar- och lånekrisen är att när tillsynsmyndigheter inte kräver av de 

finansiella institutionerna att konfrontera sina förluster kan de snabbt bli mycket större. 

Av samma anledning är det problematiskt ifall redovisningsreglerna är för avslappnade 

eller att de avbryts när en ekonomisk kris uppstår. Eftersom att bankerna kan förutspå 

sådana förändringar gör det att deras incitament till att själv minimera riskerna sjunker i 

takt med att risken till påföljder sjunker. Fortsättningsvis säger de att om målet är att 

minska procykliska effekter kan det vara mer lämpligt att reducera på de lagstadgade 

kapitalbegränsningarna i en kris istället för att ändra redovisningsstandarder då det 

senare kan skada transparensen och marknadsdisciplinen. 

IAASB gjorde i oktober 2008 ett uttalande om problematiken med verkligt värde och 

marknadsläget. De skriver om problematiken som uppstått med svårigheter att värdera 

till verkligt värde. IAASB (2008, s. 2) skriver att det största problemet under krisen för 

standardutgivare och revisorer har varit att hitta tillförlitlig och relevant 

marknadsinformation och det kommer påverka graden av osäkerhet i uppskattningarna. 

Vidare skriver de att när marknaden blir inaktiv blir marknadsvärdesinformationen 

otillgänglig och uppskattningarna måste då göras på någon annan information, detta 

ökar osäkerheten i värderingen och ökar risken för väsentliga felaktigheter. I uttalandet 

av IAASB (2008, s. 5) anger de också att det kan vara svårt för ledningen att göra 
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verkligt värde uppskattningar när indatan inte är observerbar som ett resultat av att 

marknaden inte är perfekt. Ledningen har inte alltid nog med kunskap internt för att 

värdera komplexa tillgångar. Då måste ledningen ta hjälp av utomstående experter för 

att göra antaganden vid värderingen till verkligt värde på komplexa tillgångar. De anser 

också att revisorer borde ta in experter för granskningen av verkligt värde värderingar 

som en kvalitetskontroll (IAASB, 2008, s. 6).  

IAASB (2006, s. 8) tar även upp att det finns motiv för ledningen att manipulera 

resultatet när marknaden är instabil. De skriver att det då kan uppstå oväntade förluster 

på grund av att de är dåliga på att skydda sig mot fluktuationer i exempelvis 

råvarupriser. Alltså skapar finansiella svårigheter press på ledningen som är orolig för 

företagets solvens. Det ger ledningen motiv till att manipulera resultatet för att skydda 

sina personliga bonusar genom vinstmanipulering, att dölja ledningens fel och 

resultatutjämna då bolaget vill försöka hålla ett jämnt resultat från år till år och inte 

redovisa signifikanta förluster. Vidare finns det större risk för att detta sker vid 

värdering till verkligt värde när marknaden är inaktiv. Ledningen kan då justera sina 

antaganden så de inte stämmer överens med det observerbara marknadsvärdet. Vid 

inaktiva marknader ökar användningen av modeller och bristen på marknadsjämförelser 

vilket kan ge möjligheter till manipulation eller åsidosättande av belopp som externa 

mäklare eller experter räknat fram. Även utan ett bedrägligt uppsåt kan det finnas en 

naturlig frestelse att påverka resultatet till det som är mest gynnsamt. 

En vidare och mer grundläggande orsak till incitament för manipulation är risken för 

konkurs som ökade markant under de turbulenta åren runt finanskrisen. Enligt 

Amerikanska ABI (American Bankruptcy Institute) ökade de registrerade konkurserna 

med 36 procent under första halvåret 2009 sett till samma period året innan (Secured 

lender, 2009, s. 15). I risklägen för konkurs kan incitament skapas att försköna siffror 

eller dölja problem för att kunna ge ett bättre läge för nybelåning och andra 

kapitalanskaffningsverksamheter.  

Finanskrisen under åren 2008-2009 skapade stor turbulens på marknaden och ledde till 

enorma förluster för många aktörer inom den finansiella sektorn i världen, särskilt de 

banker och företag som hade stor exponering gentemot den amerikanska 

fastighetsmarknaden (Beltratti et al., 2013, s. 467). Då bostadslån inte längre kunde 

betalas var många skuldrelaterade tillgångar tvungna att skrivas ned kraftigt, ett 

exempel är Citigroups nedskrivning av sin lånefodringsportfölj med 19 miljarder dollar 

första kvartalet 2008 (Beltratti et al. 2013, s. 468). Finanskrisen under 2008-2009 hade 

en mycket stor påverkan på företag i alla kategoriers ekonomiska resultat, inte minst för 

de börsnoterade företagen. Dow Jones Industrial Average–indexet föll från sin 

rekordnotering på 14 164,3 punkter oktober 2007 med nästan 80 procent till 6 594,44 i 

mars 2009 (DJindexes, 2011, s. 2). Inte förrän mars 2013 nåddes liknande nivåer igen. 

Sammantaget så föll marknadsvärdet på världens börser markant under krisens första 18 

månader. I studien från 2013 undersökte Beltratti et al. ifall det fanns indikationer på att 

företag uppvisade tecken på ökad användning av vinstmanipulering eller bristande 

kvalitet i sin resultatredovisning under krisåren 2008-2009. Studien genomfördes via en 

genomgång av nedvärderingar som gjorts under krisåren för 50 europeiska och 

amerikanska banker och institut med delsyfte att ta reda på om flexibiliteten i 

värderingar till verkligt värde använts för att undvika eller påverka när nedskrivningar 

gjorts. Beltratti et al. (2013, s. 492) fann i studien genom att jämföra nedskrivningar 

med aktieavkastningen och marknadens förväntningar på företaget, att nedskrivningarna 
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inte visade några signifikanta tecken på att vara tidsmässigt anpassade och att 

nedskrivningarna till storleken var värderelevant. 

I en annan studie som genomfördes av Dimitrios et al. (2013) undersöktes kvaliteten 

och den tidsmässiga relevansen hos resultaten i ett urval av europeiska företag från de 

länder som ansetts drabbats hårdast av finanskrisen (Portugal, Irland, Italien, Grekland, 

Spanien). Studien undersökte företagens användande av godtyckliga periodiseringar, ett 

högt belopp inom denna post i företags räkenskaper har använts tidigare av bland annat 

Francis et al. (2004, s. 969) och Hung (2000, s. 407) som en indikator på låg kvalité i 

resultatredovisningen och potentiella incitament till manipulering av ledningen. Studien 

fann att under krisåren uppvisade de flesta av företagen mindre indikationer på 

manipulering av de finansiella rapporterna. Undantaget var de företag som redan innan 

krisen uppvisade de största posterna av godtyckliga periodiseringar, dessa företag gav 

under krisen fler indikationer på manipulering av rapporterna (Dimitrios et al., 2013, s. 

361). 

I en studie av Iatridis & Dimitras (2013 s. 160) undersökte de portugisiska, irländska, 

italienska, grekiska och spanska onoterade bolag. Fokuset i studien var att undersöka 

hur den ekonomiska krisen påverkade vinstmanipuleringen för företag som har revisorer 

från Big 4 och undersöka effekterna av krisen på det redovisade värdet. De fann att 

relationen mellan att bli reviderad av Big 4 och vinstmanipulering är olika i olika 

länder. Portugal, Italien och Grekland visade på mer vinstmanipulering medan Irland 

uppvisade mindre tecken på vinstmanipulering och resultaten i Spanien var motstridiga. 

De länder som uppvisade mer tendenser till vinstmanipulering, tenderar i allmänhet att 

uppvisa lägre lönsamhet eller likviditet och högre skuldsättning och tillväxt. 

Användningen av vinstmanipulering kan vara större i en krisperiod, då företagen vill 

mildra de negativa effekterna på deras rapporterade finansiella resultat. De skriver att 

regelbaserade länder som Irland har ett starkare investerarskydd, vilket ger Irland 

mindre utrymme för vinstmanipulering och irländska företag med låg lönsamhet 

uppvisar låga godtyckliga periodiseringar. I Spanien fann studien att spanska företag 

som reviderats av Big 4 rapporterade låga godtyckliga periodiseringar och i kontrast till 

det tenderade företag med låg likviditet och höga lån att uppvisa större utrymme för 

vinstmanipulering. Fortsättningsvis fann studien att portugisiska och grekiska företag 

som granskats av en Big 4 revisor hade högre kvalitet på de finansiella rapporterna 

innan krisen. Att redovisningen är av lägre kvalitet under krisen kan spegla företagens 

ansträngningar att dölja misskötsel eller brist på ledande förmåga och därigenom ha ett 

positivt inflytande på investerarnas uppfattningar och förväntningar.  

Det finns olika sätt för företag att manipulera sina resultat på. Värderingen till verkligt 

värde innehåller uppskattningar som blir svårare att göra när marknaden är inaktiv och 

då är det lätt för företaget att göra en liten ändring i uppskattningarna för att få en 

påverkan på resultatet. Eftersom fastigheter har ett stort tillgångsvärde i företag kan en 

liten skillnad som inte är märkbar göra skillnad på stora belopp i resultatet även när 

marknaden är perfekt. När marknaden då är inaktiv som under en finanskris blir det 

ännu svårare att göra uppskattningar då det inte finns jämförbara fastigheter. Företagen 

kan också ha större incitament för att manipulera resultatet då de vill ha ett jämnt 

resultat från år till år och det är svårt att upptäcka dessa felaktigheter i en finanskris. 

Utifrån detta är vår andra forskningshypotes: 
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Forskningshypotes två (2): Under krisåren 2008-2009 är avvikelsen i värderingen av 

verkligt värde större än för andra år. 

3.4.3 Landsmässiga skillnader 
IFRS har införts som ett internationellt regelverk för noterade bolag inom EU (Nobes & 

Parker, 2004, s. 163). Detta har gjorts eftersom den internationella finansiella handeln 

ökar och IFRS ska göra det lättare att jämföra finansiell information mellan olika länder 

(Nobes, 2013, s. 92-93). Eftersom alla länderna ska följa samma regelverk borde det 

inte vara någon skillnad i redovisningen i olika länder, men frågan kan ställas ifall detta 

stämmer i praktiken. Enligt Kvaal & Nobes (2010, s. 186) finns det landsskillnader. 

Anledningen är att redovisningen länge varit nationellt reglerad istället för 

internationellt och att traditionerna i länderna ser olika ut. De anser att Storbritannien 

tillhör den anglosaxiska traditionen medan Tyskland och Sverige anses tillhöra den 

kontinentala traditionen. Artsberg (1992, s. 80) har ställt upp de olika traditionernas 

kännetecken. De olika traditionerna har olika juridiska system, de anglosaxiska länderna 

har sin grund i common law som innebär att de försöker lösa varje konflikt för sig och 

inte väljer att formulera en generell lösning för problemen enligt Nobes & Parker (2004, 

s. 20). De skriver också att de kontinentala länderna har sin grund codified Roman law 

och då är redovisningen mer specifikt reglerad i lag och staten har haft stort inflytande i 

utformningen av den och reglerna är kopplade till rättvisa och moral. 

Anglosaxisk tradition  Kontinental tradition 

Mycket frivillig reglering Reglering framförallt i lag 

Reglering i privata sektorn  Staten har direkt inflytande i regleringen 

Affärshändelsens innebörd avgörande Affärshändelsens form avgörande 

Avbildande synsätt (“true and fair”) Legalistiskt synsätt (följa reglerna) 

Stark redovisningskår Svagare redovisningskår 

Aktiemarknadsfinansiering Bankfinansiering 

Redovisningens serviceroll betonas Redovisningens fördelningsroll betonas 

Redovisningens informativa egenskaper 

viktiga 

Redovisningens kalkylativa egenskaper 

viktiga 
Tabell 1: Huvudsakliga kännetecken i den anglosaxiska respektive den kontinentala 

redovisningstraditionen 

Källa: Artsberg, 1992, s. 80 

Även fast både Tyskland och Sverige tillhör samma tradition finns det skillnader mellan 

länderna. Nobes & Parker (2004, s. 66) visar en modell i figur 2 över hur de olika 

ländernas redovisningssystem var klassade 1980. ”Micro-fair-judgemental, 

commercially-driven” är den anglosaxiska traditionen och ”macro-uniform, 

government-driven, tax dominated” är den kontinentala traditionen. Där har de delat 

upp att Tyskland ligger under ett ”Statute-based”-system, i praktiken innebär detta en 

större lagreglering som grund till utformningen av redovisningen. Sverige ligger under 

”economic control”, där redovisnigen fortfarande har en stor lagförankring men större 

del av den praktiska tillämpningen ges ut via icke myndighetsinstitutioner, exempelvis 

bokföringsnämnden i dagens kontext (Nobes, 1983, s. 66).  
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Figur 2: Nobes förslag för klassificering av redovisningssystem i några utvecklade västerländer under 

1980 

Källa: Nobes, 1983, s. 7 

Andra faktorer som enligt Nobes (2006, s. 237) har orsakat att det uppstått skillnader är 

bland annat översättningsproblem. Engelska är det officiella språket IFRS är skrivet i 

men sedan har de olika länderna översatt dem till sitt nationella språk och då kan det ha 

uppstått skillnader. Dahlström & Nilsson (2012, s. 41, 48) gjorde en studie mellan IFRS 

och den svenska översättningen för att se om översättningen var korrekt eller inte. Detta 

gjordes genom att översätta engelska till svenska för att sen översätta tillbaka till 

engelska. De kom fram till att det förekommer skillnader då den svenska redovisningen 

saknar en del termer som skulle behövas för att kunna översätta korrekt till engelska 

(Dahlström & Nilsson, 2012, s. 54).  

Ball (2006, s. 7) skriver att det inte behöver vara så att en enhetlig finansiell 

rapportering ger bäst kvalité. Han går igenom anledningar till varför och den första 

anledningen är att företagen skiljer sig väldigt mycket från varandra exempelvis i 

strategi, investeringspolitik, finansieringspolitik, industri, teknik, kapitalintensitet, 

tillväxt, storlek, politisk kontroll och geografisk läge. De typer av transaktioner olika 

företag ingår kan också skilja sig avsevärt från varandra. Ball (2006, s. 8) anger också 

att länder skiljer sig genom hur de använder sitt kapital, arbetskraft, produktmarknader 

och hur mycket de påverkas av stat och politik. Den andra anledningen han går igenom 

är att det är kostsamt att sätta upp redovisningsstandarder för alla situationer som kan 

uppstå och därmed är standarder inte det enda sättet att lösa ett problem på och det kan 

skilja sig mellan principbaseradeländer och regelbaserade hur de löser det. Det finns 

alltså stor chans att de nationella redovisningsskillnaderna även finns i 

koncernredovisningen när de använder IFRS (Nobes, 2006, s. 235). 

Svensk redovisning 
En nyckelfaktor i svensk årsredovisning är enligt Nobes & Parker (2004, s. 319) att 

redovisningsreglerna är starkt sammankopplade med beskattningsreglerna. I Sverige är 
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det tillåtet att i enskilda företag sätta upp otaxerade reserver för att reducera den 

taxerade inkomsten. Nobes & Parker (2004, s. 320) går igenom att det i Sverige är 

vanligare att använda sig av historisk kostnad men det är även tillåtet att göra 

omvärderingar när det är en ökning i marknadsvärdet som förväntas bestå. Vid 

värdering av inventarier används FIFO och finansiell leasing är vanligtvis aktiverade. 

Redovisningen i Sverige går mer och mer mot de internationella standarderna, alltså 

mer och mer mot de anglosaxiska reglerna. Smith (2006, s. 73) skriver också att svensk 

redovisning påverkas mer och mer av den anglosaxiska traditionen. Mellan 1988-2001 

bestämde den gamla IASC styrelsen att det skulle vara en representant från Sverige med 

i styrelsen. Trots det så förekommer det en del stora skillnader mellan svenska 

redovisningsregler och IFRS. Artsberg (1992, s. 100-101) skriver att i förarbeten till vår 

bokföringslag är en grundläggande mätprincip försiktighetsprincipen. Hon skriver att 

det finns olika definitioner av försiktighetsprincipen i litteraturen men att det skulle 

kunna förklaras på två sätt: 

1) “Som ett uttryck för önskan om en försiktig redovisning.” 

2) “Som ett uttryck för en önskan att ha värden som uppfyller höga krav på 

reliabilitet.” 

Anledningen till att försiktighetsprincipen är stark i Sverige förklarar Artsberg (2005, s. 

160) genom att den har växt fram från Tyskland. Hon skriver också att anledningen till 

att försiktighetsprincipen har fått stor betydelse är på grund av att redovisningen är 

kopplad till beskattningen och historiskt sett har staten varit generös med att bygga 

reserver. Nu är inte försiktighetsprincipen lika framträdande som förut även om den 

fortfarande har stor betydelse. Några av de största skillnaderna mellan svenska 

redovisningsregler och IFRS är sammanfattade i tabell 2. 

Tysk redovisning 
Tysk redovisning har sedan andra världskriget förändrats kontinuerligt och mycket 

(Choi et al., 2002, s. 73). Nobes & Parker (2004, s. 250-251) skriver att sedan mitten av 

90-talet har de stora tyska företagen varit influerade av USAs och IASBs regler. De 

skriver att tyska redovisningsregler kännetecknas av att de är influerade av 

beskattningslagstiftningen. Även Choi et al. (2002, s. 74) skriver att ett kännetecken är 

att skatterätt har stor inverkan på redovisningen i Tyskland. Nobes & Parker (2004, s. 

251) går igenom att tyska företag har flera alternativ gällande värderingen i 

balansräkningen, de har flera olika redovisningsalternativ för privata företag och 

partnerskap. De menar att Tyskland åsidosätter true and fair view för att istället följa 

lagen, vilket även Choi et al. (2002, s. 74) anger. De anger att tysk redovisning är 

beroende av lagar och domstolsbeslut och att det andra inte spelar någon stor roll, 

tillexempel true and fair view. Till skillnad från Storbritannien innebär rättvisande bild i 

Tyskland att redovisningen ska följa lagar och standarder och inte avvika från dem 

(Smith, 2006, s. 70). Skillnaderna i redovisningen mellan Tyskland och de anglosaxiska 

länderna exiterar fortfarande men skillnaderna blir mindre på grund av 

anpassningsarbetet som sker (Nobes & Parker, 2004, s. 251). Enligt Nobes & Parker 

(2004, s. 258-259) säger redovisningsreglerna att årsredovisningarna ska vara 

transparenta och tydliga, de måste vara kompletta och alla tillgångar, skulder, 

förutbetalda skulder och intäkter måste finnas med i balansräkningen. De får inte räkna 

av tillgångar mot skulder eller utgifter mot inkomster och detta hjälper att öka 

transparensiteten och klarheten. Choi et al. (2002, s. 73-74). skriver att en 
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grundläggande del i Tysklands redovisning är borgenärsskydd som är med i 

handelslagen. För att skydda borgenärerna görs konservativa värderingar i 

balansräkningen, det innebär att undervärdera tillgångar och övervärdera skulder. 

Vidare skriver de att detta resulterar i ett konservativt inkomstbelopp som sedan ligger 

till grund för utdelning till ägarna. Alltså är tysk redovisning utformad för att beräkna 

inkomstbelopp försiktigt för att borgenärer ska vara oskadda efter att utdelningar gjorts 

till ägarna. Några av de största skillnaderna mellan Tysklands regelverk och IFRS är 

summerade i tabell 2. 

Brittisk redovisning 
Choi et al. (2002, s. 86) skriver att den viktigaste källan till utvecklingen av bolagsrätten 

är EU-direktiv och att standardsättningsprocessen har blivit mer auktoritär. De och 

Nobes & Parker (2004, s. 139) skriver att det som har influerat Storbritanniens 

finansiella rapporter är bolagsrätt och professionella redovisare, där båda är påverkade 

av internationella och inhemska faktorer. Nobes & Parker (2004, s. 139) skriver att det 

som inte är så viktigt i brittisk redovisning är börsen och skattesystemet. Det som 

påverkat regleringen av de finansiella rapporterna i Storbritannien är att 

redovisningsstandarderna är skrivna av den privata sektorn (Nobes, 2006, s. 234). 

Nobes & Parker (2004, s. 162) anser att det är Storbritannien som har influerat IASC 

eftersom dess första ordförande var brittisk och de är placerade i London och deras 

sekreterare är mestadels brittiska. Vidare anger de att Storbritanniens Accounting 

Standard Board (ASB) och IASB i princip delar samma föreställningsram. Båda 

reglerande organen tycker att anledningen till finansiell rapportering är att ge 

investerarna användbar information för att kunna förutspå framtida kassaflöden och 

båda definierar tillgångar och skulder på ett liknande sätt. ASB och IASC influerar 

varandra mycket och vissa delar i regelverken har de skrivit tillsammans. Storbritannien 

var det första landet att utveckla redovisningsyrket och konceptet med true and fair 

view har ett brittiskt ursprung (Choi et al., 2002, s. 86). I Storbritannien innebär 

rättvisande bild att det är tillåtet om det är nödvändigt att avvika från lagar och 

standarder för att beskriva verkligheten i företaget på ett rättvisande sätt (Smith, 2006, s. 

70). Några av de största skillnaderna mellan Storbritanniens regelverk United Kingdom 

General Accepted Accounting Principles (UK GAAP) och IFRS summeras i tabell 2. 

Sammanfattning av landsskillnaderna 
Alla länder har olika nationella regler som de tillämpar och det beror bland annat på 

olika traditioner och rättssystem, vilket har lett till att de använder IFRS på olika sätt 

fast det är samma regelverk. Det finns inget regelverk som reglerar alla händelser som 

kan uppstå eller passar alla länder och företag och då kommer olika länder lösa det på 

olika sätt. Sverige och Tysklands redovisningssystem är sammankopplat med 

beskattningssystemet, vilket inte Storbritanniens redovisning är. Vi har sammanställt en 

del skillnader som finns mellan länderna och IFRS i tabell 2 nedan, är rutorna tomma 

har inte Nobes & Parker (2004) uppgett information om det. 
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Ämne IFRS Sverige Tyskland Storbritannien 
LIFO Inte tillåtet Inte tillåtet LIFO vanligt Inte tillåtet 

Handel och säljbara 

värdepapper 

Verkligt värde  Lägsta av 

kostnad och 

marknadsvärde 

Till kostnad eller 

det lägsta av 

kostnad och 

marknadsvärde 

Uppskjuten skatt Temporära 

skillnader; 

diskonteras inte 

Temporära 

skillnader; ingen 

diskontering         

Tidsskillnader; 

en del uppskjutna 

skatter känns inte 

igen 

Tidsskillnader; 

kan diskonteras 

Föreslagen 

utdelning 

Inte upplupen Inte upplupen  Upplupen 

Utgivarens 

kapitalinstrument 

Baserad på 

juridisk form 

Klassificera efter 

ämne; dela upp 

komponenter 

 Baserad på 

ämne, inklusive 

delning av 

instrument till 

skuld och eget 

kapital 

 

Förändringar i 

policys och 

korrigering av 

fundamentala fel 

 

Tidigare års 

justeringar 

 

 Genom inkomst Tidigare års 

justering 

Finansiell leasing Aktiverad Aktiverad Generellt inte 

aktiverad 

 

Avsättningar Endast vid 

skyldighet; 

diskonterat 

Kan göras utan 

skyldighet 

Kan göras när det 

inte finns någon 

skyldighet; Inte 

diskonterat 

 

Byggnader under 

uppföring 

Procentsats av 

färdigställandet 

Procentsats av 

färdigställandet 

Vanligtvis 

avslutat kontrakt 

 

Tabell 2: Redovisningsskillnader 
Källa: Nobes & Parker, 2004, s. 164, 272, 321 

Skillnader mellan ländernas användning av IFRS regelverket har också observerats av 

bland annat Glaum et al. (2012, s. 195) som undersökte europeiska företags rapportering 

enligt IFRS 3 och IAS 36, resultaten pekade på att landet företaget var baserat i 

påverkade signifikant hur väl redovisningen följde dessa standarder. På grund av de 

europeiska ländernas skilda redovisningssystem och att det traditionellt har redovisat 

olikt, anser vi att det kan finnas skillnader i hur värderingen till verkligt värde stämmer 

överens med det realiserade försäljningsvärdet. I Sverige och i Tyskland finns ett 

försiktighetstänk, vilket kan tänkas påverka värderingen och att de har lägre värderingar 

än Storbritannien och att Storbritannien därför är mer exakt i deras värdering. I Sverige 

följs försiktighetsprincipen i störst utsträckning och då borde svensk redovisning vara 

mer försiktig än i de andra länderna och därmed ha en lägre värdering av verkligt värde. 

Utifrån detta ställer vi upp vår tredje forskningshypotes: 

Forskningshypotes tre (3): Det finns en skillnad i värderingens avvikelse mellan 

länderna Sverige, Tyskland och Storbritannien.  
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4. PRAKTISK METOD 
Här redogör vi för vilka metoder som använts vid undersökningens utformning. Vi 

beskriver hur datainsamlingen gått till och vilken information som samlats in. Vidare 

beskriver vi urvalet, accessen, bortfallet och hanteringen av data med hjälp av 

statistikprogrammet SPSS. 

4.1 Övergripande tillvägagångssätt 
I denna uppsats genomförs en undersökning på börsnoterade svenska, brittiska och 

tyska fastighetsbolag. Vår undersökning är av kvantitativ karaktär där materialet består 

av insamlad data från företagens årsredovisningar. Som vi tidigare nämnt måste alla 

noterade bolag värdera sina fastigheter till verkligt värde enligt IASBs bestämmelser 

och i vår undersökning granskar vi överensstämmelsen mellan det bokförda värdet på 

fastigheterna och det realiserade försäljningsvärdet. Vi kommer även undersöka om det 

finns något samband mellan hur bra värdet överensstämmer om en extern värderare 

används, hur värderingen påverkats under krisåren och om det finns någon skillnad 

mellan de olika länderna. Vi har granskat 307 årsredovisningar hos företag som 

påverkats av IAS 40 inträde år 2005 fram till 2012. Anledningen till att vi inte använt 

rapporterna för 2013 är för att alla rapporter ännu inte var tillgängliga. Detta innebär att 

det är totalt åtta verksamhetsår per företag vi undersökt. Detta har vi gjort för att vi ska 

få en så fullständig bild som möjligt av företagens förmåga att göra relevanta och 

tillförlitliga värderingar av deras fastighetsbestånd. För att hitta de noterade företagen 

som är klassade som fastighetsbolag mellan 2005-2012 använde vi Datastream 

internationals databas. 

Vi handplockade valda data från de individuella årsredovisningarna och sammanlagt 

blev det 42 företag och 307 årsredovisningar. Det var tidskrävande då vi gick igenom 

årsredovisningarna en och en och eftersom alla företags årsredovisningar var uppbyggda 

på olika sätt fick vi söka igenom alla årsredovisningar. Vi fick gå igenom 

resultaträkningarna, noterna, den allmänna informationen från värderingsmännen samt 

att vi fick söka efter vilken revisor som reviderat årsredovisningen. 

 De specifika data vi plockade ut var ifall de anlitar en extern värderare samt hur 

stor del den eventuella externa värderaren värderat.  

 Vi tog även fram det bokförda värdet på de fastigheter som sålts, det totala 

verkliga värdet på förvaltningsfastigheterna och den realiserade 

värdeförändringen.  

 Vi plockade även ut information om deras revisor och om den tillhör någon av 

de största fyra redovisningsföretagen eller inte.  

 Från Datastream tog vi ut data till kontrollvariablerna, och de var totala 

tillgångar, ROA, skuldsättningsgrad, kortsiktiga tillgångar och kortsiktiga 

skulder för att kunna räkna ut kortsiktig betalningsförmåga.  

För att kunna göra jämförelser mellan länderna valde vi att använda samma valuta för 

alla länderna, vi valde att använda svenska kronor då uppsatsen skrivs i Sverige. För 

omräkning av valutorna använde vi genomsnittliga valutaväxlingskurser som inhämtats 

via Riksbankens webbplats (Riksbanken, 2014) och det använde vi för att beräkna 

värdet i svenska kronor för varje år. 

Eftersom vi har plockat ut data manuellt kan det förekomma fel i vårt material. Vi kan 

tillexempel av misstaget ha skrivit in fel siffra eller plockat fel siffra i datamaterialet. 
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För att förhindra detta har vi försökt vara så noggranna som möjligt vid utplockningen 

och inte stressa igenom årsredovisningarna. Om det förekommer fel i vårt datamaterial 

anser vi att det inte borde vara stora fel som har påverkan på studien. En annan brist vi 

ser är att vi har liten variation i urvalet gällande de som använder extern värderare och 

inte. Det är bara 7,9 procent av det totala materialet där en extern värderare inte 

används, vilket är en liten variation och därför är det svårt att dra slutsatser utifrån det. 

4.2 Urval och access 
Det mest ideala vid en kvantitativ studie är enligt Svenning (2003, s. 101) att göra ett 

totalurval och studera hela populationen. Det är inte ofta det låter sig göras enligt 

Svenning (2003, s. 101) då det kan vara kostsamt och ta lång tid och därför görs oftast 

ett stickprov. Vi använde Datastream för att få fram samtliga noterade företag som 

listades som fastighetsföretag. I Sverige är det 15 företag och därför gjorde vi ett 

totalurval för Sverige, där tog vi med alla företag som i huvudsak förvaltar fastigheter 

och är noterade på börsen. De valda svenska företagens omsättning ligger inom ett 

spann mellan 131 mkr och 7 074 mkr, där medelvärdet för alla bolagen är 1 543 mkr. 

Det var inget problem med att få tag i de svenska företagens årsredovisningar från deras 

hemsidor eftersom aktiebolag måste offentliggöra sina årsredovisningar enligt 

Bokföringslagen 6 kap. 2 § (SFS 1999:1078). Vi fick tag i alla svenska företags 

årsredovisningar helt oproblematiskt och de hade publicerat rapporter för alla åren de 

varit noterade. Vi ville göra en matchning mellan länderna i urvalet så när vi gjorde 

urvalet för de andra länderna använde vi Sverige som referens och utgick från deras 

storlek. Först tog vi ut alla företagen som klassades som fastighetsbolag enligt 

Datastream och det var 49 för Storbritannien och 65 för Tyskland. För att öka 

jämförbarheten ville vi ha lika många företag från alla länderna eftersom att det fanns 

betydligt fler företag i Tyskland och Storbritannien. Vi började med att ta bort de 

företag där det fanns för få år tillgängliga, de företag som saknade uppgifter för tre eller 

fler år. Av de brittiska företagen återstod 30 företag som ungefär matchade de svenska 

företagen i storlek. Eftersom vi ville ha lika många brittiska företag valde vi att införa 

ytterligare ett kriterium. Att tillgångarna skulle bestå av mer än 51 procent 

förvaltningsfastigheter då de svenska bolagen hade en stor andel förvaltningsfastigheter. 

Efter detta återstod 14 företag, se tabell 3. Omsättningen för de 14 valda företagen 

ligger mellan 127 mkr och 5 826 mkr, med ett medelvärde på 1 045 mkr.  

Storbritannien 

Anledning till exkludering Antal exkluderande Kvarvarande företag 

Antal företag  49 

För få år tillgängliga 19 30 

För låg andel 

förvaltningsfastigheter 

16 14 

Tabell 3: Urval för brittiska företag 

För Tyskland var tanken att försöka göra en liknande matchning som för Storbritannien, 

men när vi började plocka ut data från årsredovisningarna märkte vi att det var många 

företag som inte hade någon hemsida, att rapporterna var på tyska eller att de inte 

publicerade sina rapporter på hemsidorna. Det var inte heller möjligt att få ut de 

uppgifter vi behövde från databaser utan vi var hänvisade till årsredovisningarna. Därför 

var vi tvungna att göra ett icke-sannolikhetsurval i form av ett bekvämlighetsurval. 

Företagen kan därmed ha en lägre andel förvaltningsfastigheter än i urvalet för Sverige 

och Storbritannien. En genomgång av alla företag gjordes med syfte att söka efter 

tillgängliga årsredovisningar på engelska, det innebar att respondenterna är företag som 
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fanns tillgängliga för oss (Bryman, 2011, s. 194). Bryman (2011, s. 194) skriver att 

problemet med bekvämlighetsurvalet är att det inte går att generalisera resultat men att 

resultaten ändå kan vara intressanta. Det var totalt 13 företag av 65 identifierade 

fastighetsbolag där vi kunde hitta årsredovisningarna på engelska. Anledningarna till 

varför vi inte fick tag i fler rapporter beror på att 34 företag endast hade rapporterna 

tillgängliga på tyska, elva företag hade ingen hemsida, fyra företag hade hemsidor men 

inte publicerat sina rapporter där och tre företag hade för få år tillgängliga på engelska. 

Se tabell 4. 

Tyskland 

Anledning till exkludering Antal exkluderande Kvarvarande företag 

Antal företag  65 

Rapporter på tyska 34 31 

Hittade ingen hemsida 11 20 

Hittade hemsida men de 

publicerade inte sina rapporter 

4 16 

För få år tillgängliga 3 13 

Tabell 4: Urval för tyska företag 

För de tyska företagen som är med i urvalet låg omsättningen mellan 120 mkr och 4 818 

mkr, med medelvärdet 1 160 mkr.  

Alla företagens omsättning finns i tabell 5. De företag som inte kom med i urvalet är 

mestadels mindre företag med en omsättning under 120 mkr men det är även 11 företag 

som har högre omsättning än 120 mkr som inte är med. Det är inte stora skillnader i 

minsta omsättningen mellan länderna, dock är det större skillnader mellan maximala 

omsättningen där Tyskland ligger lägre än de andra två. Dock när vi tittar på den 

genomsnittliga omsättningen ligger Tyskland högre än Storbritannien och därför 

urskiljer sig inte det tyska urvalet när det gäller omsättningen. Det som skiljer det tyska 

urvalet mest från de övriga är att urvalet innehåller företag som har mindre än 51 

procent förvaltningsfastigheter av tillgångarna.  

Land Min omsättning Max omsättning Genomsnittlig 

omsättning 

Sverige 131 mkr 7 074 mkr 1543 mkr 

Storbritannien 127 mkr 5 826 mkr 1 045 mkr 

Tyskland 120 mkr 4 818 mkr 1 160 mkr 

Tabell 5: Ländernas omsättning 

Sammanlagt blev 42 företag utvalda och 307 företagsår undersökta, i Appendix 1 visas 

de företag som blev utvalda. Alla företag hade inte gjort försäljningar av 

förvaltningsfastigheter varje år så sammantaget har vi 239 observerade företagsår som 

innehåller försäljningar. Efter rensning av extrema värden har vi 230 observerade 

företagsår kvar. Försäljningarna särredovisas inte i årsredovisningarna, utan ett 

sammantaget netto från försäljningarna redovisas på årlig basis, därmed kan en 

observation från ett verksamhetsår innehålla mer än en försäljning.  Bland de brittiska 

företagen har sex företag brutna räkenskapsår, fem av dessa har räkenskapsår som slutar 

i mars, då bolagens transaktioner till huvuddel skett under året före väljer vi att anse 

siffrorna från bokslutet år X tillhöra föregående år alltså X-1. Ett av bolagen har ett 

räkenskapsår som slutar i september, i det fallet har vi valt att anse siffrorna tillhöra 

samma år som bokslutet då siffrorna i huvudsak tillhör det året. 
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För att kunna generalisera våra resultat till en större population ska urvalet vara 

representativt för hela populationen och de företag som är inkluderade i urvalet bör 

likna de som är exkluderade, det bör alltså inte finnas stora skillnader mellan dem. Vårt 

mål från början var inte att ha ett representativt urval utan vi ville hellre att urvalen för 

de olika länderna skulle likna varandra för att kunna göra en bra jämförelse mellan 

länderna. För Sverige använder vi hela populationen och därför gäller våra resultat alla 

företagen. För Tyskland är det de största företagen som är med i urvalet och det är en 

övervägande del av dem som exkluderades är av mindre storlek och därför anser vi att 

det urvalet inte är representativt för alla fastighetsbolag i Tyskland. I Storbritannien är 

de företagen som inte är med i urvalet till största delen exkluderade på grund av att de 

inte uppfyllde kravet på att ha mer än 51 procent förvaltningsfastigheter, därför anses 

inte det urvalet heller vara representativt för hela urvalet.  

4.3 Bortfall 
Wahlin (2011, s. 129) skriver att det alltid förekommer bortfall i undersökningar när ett 

stickprov görs. Det kan bland annat bero på att vissa enheter inte går att få tag i eller att 

de inte går att mäta. Wahlin (2011 s. 130) definierar två olika bortfall där det ena är ett 

slumpmässigt bortfall, vilket är mindre allvarligt eftersom huvuddragen ändå fångas. 

Han skriver att det systematiska bortfallet däremot är värre, det innebär att vissa enheter 

i stickprovet inte kunnat mätas på grund av en gemensam orsak.  

För de tyska företagen fick vi använda oss av alla fastighetsföretag som hade 

tillgängliga rapporter på engelska för att få ett så stort urval som möjligt. Vi fick tag i 13 

företag och därför har vi ett bortfall på två företag för Tyskland. För Storbritannien fick 

vi tag i 14 företag och därmed har vi bortfall på ett företag. Detta ser vi som ett 

godtagbart bortfall, då vi anser att vi ändå lyckas fånga huvuddragen i företagen.   

Det förekommer också bortfall genom att alla år inte är tillgängliga för alla företag. 

Även här är Tyskland det land där det är störst bortfall på antal år både på grund av att 

uppgifter inte var tillgängliga men också för att flera företag inte börjat tillämpa IAS 40 

förrän 2007, sammanlagt saknas 21 företagsår. I Storbritannien är det ett bortfall på fem 

företagsår. Där var ett företagsår inte tillgängligt för ett företag och ett annat företag 

hade inte några förvaltningsfastigheter fyra företagsår. I Sverige är det ett bortfall på tre 

år och anledningen till det var att två bolag inte var noterade alla åren. Vi har också ett 

bortfall för de år när företagen inte har sålt fastigheter, i och med det kan vi inte 

analysera hur värderingen av verkligt värde är de åren, där har vi ett bortfall på 65 

företagsår. Sammantaget har vi alltså ett bortfall på 84 företagsår. Vi anser att vi har 

tillräckligt många observationer trots bortfallet för att göra en analys. Vid vissa tillfällen 

när vi plockat ut information om nyckeltal från Datastream till kontrollvariablerna har 

de i vissa fall inte funnits tillgängliga, i de fallen har uppgifterna plockats från 

årsredovisningarna manuellt.  

4.4 Databearbetning 
Enligt Hair et al. (2010, s. 168-170) används regressionsanalyser främst vid 

hypotesprövning, vilket vår studie har och därför kommer vi att genomföra 

regressionsanalyser för att kontrollera samband mellan våra variabler för att sedan 

bekräfta eller förkasta våra hypoteser. För att kunna genomföra regressionerna har vi 

använt oss av IBM SPSS statistics 20. Det var tidskrävande att plocka ut datan då vi 

använde data från 307 årsredovisningar och vi fick gå igenom alla årsredovisningar 

ordentligt och söka den data vi behövde eftersom alla årsredovisningar var uppbyggda 
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på olika sätt. Vi sammanställde all data i Microsoft Excel för att sedan formatera den för 

att importera till SPSS. Microsoft Excel har även använts för framställningen av 

diagram och Microsoft Word har använts vid framställningen av tabeller. Vi har även 

plockat ut data till våra kontrollvariabler från Datastream förutom kontrollvariabeln 

revisor som vi fick plocka ut för hand från årsredovisningarna. 

4.5 Regressionsförfarande 
Det som i första hand är intressant för oss att försöka förklara i modellen är storleken 

och inte riktningen på avvikelsen, därför väljer vi att använda en regressionsmodell 

baserad på de absoluta avvikelserna vilket blir beroende variabeln i regression 1-3 samt 

10-12, detta sker i enlighet med Dietrich et als. (2000, s. 133) studie som har undersökt 

detta förhållande. Då dessa beräknats enligt tidigare nämnda beskrivning har vi skapat 

och analyserat avvikelsen i 12 multipla regressioner, 3 för samtlig data och 6 som 

endast härrör varje specifikt land. För att djupare kunna undersöka avvikelsen har vi 

även ställt upp regressionerna 5-6 samt 7-9. I dessa regressioner är beroende variabelen 

över- respektive undervärderingen. Vi genomför multipla linjära regressionsanalyser för 

att kontrollera sambandet mellan vår beroende variabel och två eller flera oberoende 

variabler (Hair et al., 2010, s. 161). Syftet med analysen är att använda oberoende 

variablerna vars värde är känt att förutspå beroende variabelns värde (Hair et al., 2010, 

s. 161). 

Vi använder en regressionsmodell med tre olika beroende variabler, modellen har 

absolut avvikelse som beroende variabel, negativ avvikelse samt positiv avvikelse som 

används för att undersöka fall av över- respektive undervärdering. Det som skiljer 

regressionerna för Sverige från Tyskland och Storbritannien är att den har oberoende 

variabeln värderad andel istället för extern värderare. Det beror på att det för Sverige 

gick att få fram hur stor del företag använder sig av extern värderare. I övrigt innehåller 

alla regressioner oberoende variablerna finanskris, revisor, totala tillgångar, ROA, 

skuldsättningsgrad och kortsiktig betalningsförmåga. Regressionsmodellen visas nedan.  

Regressionsmodell 

 

Y = α + β1 Extern värderare + β2 Land + β3 Finanskris + β4 Revisor + β5 Totala 

tillgångar+ β6 ROA + β7 Skuldsättningsgrad + β8 Kortsiktig betalningsförmåga + ε  

Där ε – N(0,σ)  

 

Y: Beroende variabel: (1) (Absolut avvikelse); (2) (Avvikelse undervärdering); (3) 

(Avvikelse övervärdering) 

 

Vid regression mot det svenska urvalet ersätts variabeln ”β1 Externvärderare” med 

variabeln 

”β1 Värderad andel” 
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5. EMPIRI 
I följande kapitel granskas det insamlade datamaterialet och genom olika statistiska 

analyser undersöks det om det finns ett samband mellan avvikelsens storlek och extern 

värderare, finanskrisen, länderna och kontrollvariablerna. 

5.1 Presentation av data 
I nedanstående avsnitt presenteras resultaten av den datainsamling som kommer att 

ligga till grund för vår analys. Datan är uppdelad i tre typer av variabler, ordinala, 

kontinuerliga och nominella. I samtliga förekommande fall av dummyvariabler antar de 

värdet 0 eller 1. Vid inhämtningen har samtliga absoluta penningvärden registrerats i 

miljoner svenska kronor (mkr) för att förenkla jämförbarheten mellan länderna. I 

tabellerna nedan visas medelvärdet, medianen, standardavvikelsen, variansen, max- och 

min.värde. Standardavvikelsen är ett mått för hur stor spridningen är runt medelvärdet 

(Wahlin, 2011 s. 34). Variansen är enligt Wahlin (2011, s. 37) kvadraten på 

standardavvikelsen och max värdet är det högsta värdet som observerats och min är det 

minsta värdet. Den beskrivande statistiken innehåller extremvärden och kan påverka 

medelvärdena, se separat diskussion om extremvärden i 5.6. Anledningen till att vi först 

visar beskrivande statistik med extremvärden är för att visa hela populationens resultat, 

sedan när vi gör regressionerna har vi rensat bort de extrema värdena eftersom de inte är 

representativa för stickprovet och kan därför ha en felaktig påverkan på resultatet. 

Datamaterialet har vi analyserat med hjälp av de statistiska metoderna t-test, korrelation 

och multipel linjär regression. Vi förklarar kort vad resultatet innebär drar även 

paralleller mellan det resultat vi får fram med tidigare studier för att i Kapitel 6 

analysera resultaten. 

5.2 Undersökningsvariabler 
De data vi plockade ut från årsredovisningarna var som nämnt tidigare det bokförda 

värdet på försäljningarna och det realiserade försäljningsvärdet. Genom att plocka ut 

dessa uppgifter kan vi se hur väl värderingen stämmer överens med det faktiska värdet. 

Om det realiserade försäljningsvärdet är högre än det bokförda värdet har företaget 

undervärderat de sålda fastigheterna i årsredovisningen och om det realiserade 

försäljningsvärdet är lägre än det bokförda värdet har de övervärderat de sålda 

fastigheterna. På det sättet får vi veta om företaget tenderar att över- eller undervärdera 

fastigheterna och vi kan då se procentuellt hur mycket det avviker genom att dividera 

vinsten eller förlusten vid försäljningen med det bokförda värdet. Vi använde även det 

bokförda verkliga värdet på företagets alla förvaltningsfastigheter för att kunna visa hur 

stora belopp det handlar om vid en felvärdering på en viss procentenhet.  

Vi har även valt att undersöka om vi kan se något samband mellan olika variabler och 

värderingen. Vi har valt att titta på om företaget har använt sig av extern värderare och 

procentuellt hur mycket de använt sig av dem. Detta använde vi för att se om externa 

värderare gör mer pålitliga värderingar än när det sker internt i företagen. För företag 

från Storbritannien och Tyskland uppgavs i de flesta fall inte i vilken utsträckning de 

använder sig av externa värderare och därför blir det bara för svenska företag det går att 

undersöka i vilken utsträckningen en extern värderare används och om det har någon 

inverkan på värderingen. Vi kommer även göra en analys för om det skiljer sig mellan 

länderna hur bra värderingen är. Det gör vi eftersom länderna har olika 

redovisningstraditioner och även fast de ska använda samma regelverk kan de tolka det 

olika och göra på olika sätt. Därför vill vi se vilket land som gör bäst värderingar och 

om det är något land som tenderar att göra mer under- eller övervärderingar. Med 
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studien var målet att utgå från Sverige som grund för landsmässiga jämförelser, valet av 

Tyskland och Storbritannien motiverades förutom skillnaderna hos länderna i 

redovisningstradition av storleken på deras marknader och de skilda företagskulturerna. 

För att kunna analysera betydelsen av finanskrisen 2008-2009 för värderingen har 

samtliga observerade företagsår märkts under insamlingen med ett nominellt värde 1 

eller 0 ifall de härstammade från 2008 eller 2009 och därmed värderats under den då 

rådande finansiella krisen. 

5.3 Kontrollvariabler 
Vi har plockat ut ett antal kontrollvariabler för att vara säkra på att inget påverkar våra 

resultat. Vi har valt kontrollvariablerna med hjälp av tidigare studier inom ämnet samt 

från studier som undersökt revision och redovisning på andra sätt. I tabell 6 har vi 

sammanfattat variabler som används i studien och hur de mäts eller är kodade. 

5.3.1 Valet av revisor 
Valet av revisor kan påverka kvaliteten hos det redovisade materialet. I tidigare studier 

av revisonsbyråers påverkan på revisionskvaliteten fann de att storleken på 

revisionsbyrån är positivt relaterad till dess revisionskvalitet. En förklaring till detta var 

att större revisionsfirmor hade ett större anseende att skydda sitt rykte och att en “dåligt 

utförd” revision skulle skada revisionsfirman i större utsträckning än en mindre firma 

(se exempelvis Francis et al., 1999, s. 25). I en undersökning av Dietrich et al. (2000, s. 

150) gällande precisionen i fastighetsvärderingar användes en kontroll av revisionsfirma 

utöver test av intern och extern värderare. I undersökningen särskildes det mellan de 

stora dominerande revisionsbyråerna och de övriga mindre byråerna. Begreppet för de 

dominerande revisionsbyråerna har förändrats över åren, i flera tidigare studier så 

benämns de som Big 6. Över åren tills skrivande stund har förhållandet ändrats och 

endast fyra företag anses som de dominerande, PWC, EY, Deloitte och KPMG. Vi har 

därför valt att inkludera den anlitade revisionsfirman som en kontrollvariabel. Vi 

särskiljer den som två utfall: antingen en del av de största fyra, eller någon annan än 

dessa fyra. Denna variabel är nominell till typen och kan anta ett värde som 

representerar att anlitad revisor är en av de största fyra, 1 eller att det är någon mindre 

revisionsbyrå, 0. 

5.3.2 Totala tillgångar 
Storleken på företaget kan potentiellt ha betydelse för våra mätningar. I tidigare 

undersökningar över tillförlitligheten har storleksmått använts som kontrollvariabler (se 

exempelvis DeFond & Jiambalvo, 1994, s. 174; Lee & Masulis, 2008 s. 990; Nellessen 

& Zuelch, 2010, s. 64). Vi väljer därför att inkludera en kontrollvariabel avseende 

företagets storlek. Olika former av storleksmått kan användas, exempelvis omsättning, 

totala tillgångar eller antalet personer som är anställda inom företaget. Vi har valt att 

använda totala tillgångar då företagen som vi undersöker kan anses vara 

kapitalintensiva. Därför anser vi att totala tillgångar ger en bra inbördes representation 

av storleken på det enskilda företaget inom stickprovet. Vid regressionsförfarandet har 

de totala tillgångarna logaritmerats för att jämna ut de extrema observationer som 

tenderat att uppstå inom materialet. 

5.3.3 ROA/Avkastning på totala tillgångar 
Företagets lönsamhet eller avkastning har beaktats i tidigare studier av Christensen & 

Nikolaev (2009, s. 38) som fokuserar på kvalitét i verkligt värde redovisningen och av 
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Nellessen & Zuelch (2010, s. 65) som fokuserar specifikt på precisionen i värderingar 

till verkligt värde. Grundtanken är att företagets ekonomiska prestation har en koppling 

till incitamenten att påverka rapporteringen från företaget. För att reflektera detta som 

en kontroll väljer vi att använda ROA (Return on Assets) eller avkastningen på de totala 

tillgångarna i företaget, detta beräknas som nettoinkomsten dividerat med de totala 

tillgångarnas bokförda värde.  

5.3.4 Skuldsättningsgrad 
Företagets finansiering är intressant att använda som kontrollvariabel. Strukturen på hur 

mycket av tillgångarna i företaget som är finansierad med eget eller lånat kapital kan ge 

företaget incitament till felaktigheter. Då kapitalstrukturen kan användas som en grund 

för diskussioner med långivare eller banker vid belåning och finansiering av 

verksamheten. Eventuella finansiärer kan ställa krav på vissa nivåer för att bevilja ny 

utlåning till företaget. Denna typ av kontroll har tidigare använts i studier som behandlat 

denna typ av data då en hög belåning kan visa tecken på närhet till att bryta låneavtal 

och då försöka sig på att öka den rapporterade inkomsten i företaget (DeFond & 

Jiambalvo, 1994, s. 174; Dietrich et al., 2000, s.142; Lee & Masulis, 2008, s. 990; 

Nellessen & Zuelch, 2010, s. 64). Vi mäter skuldsättningsgraden som de långsiktiga 

skulderna dividerat med totalt eget kapital. 

5.3.5 Kortsiktig betalningsförmåga 
En del av den inneboende risk som finns i företaget är dess förmåga att lösa kortsiktiga 

skulder, en dålig förmåga ger en högre risk. Att använda ett mått för likviditeten i 

företaget som kontroll representerar en del av företagsrisken. Kontroll för risk är en 

kontrollfaktor som kan ha betydelse för att skänka studien trovärdighet (Nellessen & 

Zuelch, 2010, s. 64). Ett sätt att mäta detta är kvoten mellan kortsiktiga tillgångar och 

kortsiktiga skulder. Måttet kan sammanfattas som bolagets förmåga att motstå oväntade 

utgifter, alltså att kunna lösa korta skulder med deras kortsiktiga placeringar och 

tillgångar. En hög kvot motsvarar en större mängd tillgångar som skulle kunna 

användas för att lösa kortsiktiga skulder.  

Nedan i tabell 6 visas en sammanfattning för de variabler som använts i den statistiska 

undersökningen:  
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Variabel Kodning/mätning Tidigare studier som använt 

liknande mått 

Extern värderare 0 = Nej 

1 = Ja 

Dietrich et al. (2000) 

Francis et al. (1999) 

Värderad andel 0-100% Dietrich et al. (2000) 

Finanskris 0 = Inte krisår 2005-2007 &   

2010-2012 

1 = Krisår 2008-2009 

Laux & Leuz (2009, 2010) 

Jaggi et al. (2010) 

Land 0 = Övriga länder 

1 = Ett land 

Nobes (1983, 1998, 2006, 

2013)  

Big 4 0 = Annan revisionsbyrå 

1 = Big 4 

Dietrich et al. (2000)  

Francis et al. (1999) 

Log totala tillgångar Naturlig logaritm DeFond & Jiambalvo, (1994)  
Lee & Masulis, (2008) 

Nellessen & Zuelch, (2010) 

ROA Nettoinkomster/Totala tillgångar (Nellessen & Zuelch, 2010) 

Skuldsättningsgrad Skulder/Eget kapital DeFond & Jiambalvo, (1994) 

Dietrich et al. (2000),  

Lee & Masulis, (2008), 

Nellessen & Zuelch, (2010) 

Kortsiktig 

betalningsförmåga 

Kortsiktiga 

tillgångar/Kortsiktiga skulder 

Nellessen & Zuelch, (2010) 

Tabell 6: Förklaring av variabler i regressionsmodellen 

5.4 Beskrivande statistik 

5.4.1 Avvikelsen 
Under detta avsnitt kartlägger vi avvikelsen mellan försäljningsvärden och de bokförda 

värderingarna som gjorts till verkligt värde för Sverige, Tyskland och Storbritannien för 

åren 2005-2012. Avvikelsen är enligt vår definition den procentuella skillnaden mellan 

det bokförda verkliga värdet på fastigheterna vid försäljningen och den realiserade 

värdeförändringen, beräknad genom den realiserade värdeförändringen (vinsten eller 

förlusten vid försäljningen) dividerat med försäljningspriset. För att illustrera med ett 

exempel skulle en försäljning av en fastighet som var värderad till 100 kronor med en 

realiserad vinst på 15 kronor medföra en avvikelse på 15 procent och därmed en 

undervärdering i bokföringen på 15 procent. Under de studerade åren understiger de 

uppskattade verkliga värdena försäljningspriserna i stor utsträckning. Tabell 7 nedan 

visas beskrivande statistik för avvikelsen i de tre ländernas företag samt en 

sammanfattning för länderna tillsammans. 

Både medelvärdet och medianen på den procentuella avvikelsen mellan bokfört värde 

och försäljningspriset för de tre länderna skiljer sig åt. För svenska företag registrerar vi 

över perioden 2005-2012 en genomsnittlig avvikelse på 12,43 procent och en median på 

8,9 procent, för tyska ett genomsnitt och median på 9,6 procent samt för brittiska är 

genomsnittliga avvikelsen 15,47 procent och medianen 21,1 procent. Sammantaget 

finns i stickprovet ett medelvärde på 14,2 procent och median på 9,22 procent. Alltså 

tenderar Storbritannien i genomsnitt att undervärdera sina fastigheter mest med 15,47 

procent, sedan Sverige på 12,79 procent och Tyskland på 9,6 procent. Viktigt att notera 

är att dessa värden inte är absoluta och inkluderar extrema observationer som medför att 

medelvärdena kan vara missvisande, se separat diskussion om extremvärden i avsnitt 

5.6. Från värdena på medianen visas ett annorlunda förhållande, Sverige har den lägsta 

medianen följt av Tyskland och Storbritannien.   
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Land Medelvärde Median Std 

avvikelse 

Varians Max Min 

Sverige 0,127851 0,074251 0,3609388 0,130 3,2727 -0,2541 

Tyskland 0,096061 0,096040 0,4925156 0,243 2,0556 -1,4541 

Storbritannien 0,154717 0,211136 0,2535227 0,064 1.0000 -0,3288 

Sammantaget 0,124394 0,089354 0,3692048 0,136 3,2727 -1,4541 

Tabell 7: Avvikelsens medelvärden för respektive land 

5.4.2 Extern värderare 

Efter datainsamlingen kan vi utläsa att användandet av extern värderare i dagsläget är 

mer utbrett än i tidigare studier som gjorts på ämnet (Dietrich et al., 2000). 

Sammantaget används en extern värderare i 92 procent av de observerade företagsåren. 

Landsvis är siffran störst för Storbritannien med 95 procent följt av Sverige och 

Tyskland med respektive 91 procent och 89,2 procent. Nedan i tabell 8 visas 

sammanställningar från de tre länderna samt sammantaget för alla. I alla tre länder 

använder majoriteten av företagen extern värderare i viss utsträckning. I vissa fall 

uppvisar företagen i vilken utsträckning deras fastigheter har värderats. I Storbritannien 

och i Tyskland är det knapphändigt med information om utsträckningen, antingen anges 

ingen information om utsträckningen eller så anges endast ifall det sker på samtliga 

fastigheter eller inga alls. För Sverige är informationen betydligt mer komplett och 

information om hur stor andel värderad andel av fastigheter anges i varje företag. 

Genomsnittet i Sverige för den värderade andelen är 67 procent med en median på 87 

procent. 

Extern 

värderare 

Sverige Tyskland Storbritannien Totalt 

Nej 8 6 4 18 

Ja 81 53 76 210 

Totalt 89 59 80 228 

Tabell 8: Frekvenstabell extern värderare 

5.4.3 Land 
Länderna har använts som en dummyvariabel. Landsvariablerna benämns med 0 eller 1 

för att härröra en observation till ett specifikt land. Två av landsvariablerna har använts 

varje gång i respektive regression, detta innebär att de länder som är med i regressionen 

jämförs mot det land som står utanför. Det uthämtade stickprovet efter bortfallet 

fördelas på länderna så att Storbritannien består av 35 procent av stickprovet, Tyskland 

27 procent och Sverige 38 procent. 

5.4.4 Finanskris 
Finanskrisen har vi använt som en dummyvariabel, vi kategoriserar de observationer 

som sammanfaller med åren 2008 eller 2009 som finanskris och benämns 1, övriga som 

icke finanskris och benämns 0. Ur det observerade materialet är två av de åtta 

undersökta åren 2005-2012 klassade som finanskris. Det uthämtade stickprovet efter 

bortfall resulterar i att 25 procent av åren klassades som finanskris, nedbrutet på 

länderna är detta i fallande ordning 31,1 procent, 24,7 procent och 22,5 procent för 

Tyskland, Sverige och Storbritannien. 

5.5 T-test 
Vi har utfört t-tester på beroende variabelen avvikelse för att försöka identifiera om det 

finns några signifikanta statistiska skillnader mellan de oberoende variablerna extern 

värderare och finanskrisen (Hair et al., 2010, s. 442). Om det förekommer skillnader 
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mellan dessa grupper används ett signifikanstest för att studera om denna skillnad beror 

på en slump i urvalet eller om det kan förväntas gälla för hela populationen, i vårt fall 

alla fastighetsbolag (Djurfeldt & Barmark, 2009, s. 65). När vi har granskat t-testerna 

har vi tagit hänsyn till Levenes test av variansen. Detta visar om spridningen inom 

grupperna är samma, vilket är en förutsättning för att kunna testa om det finns 

signifikanta skillnader mellan grupperna (Hair et al., 2010, s. 75). I tabell 9 och 10 

nedan visas resultatet från t-testerna. 

I tabell 9, där går det att utläsa att medelvärdet för att inte använda extern värderare är 

36 procent och för att använda extern värderare är 19 procent. Detta resultat indikerar på 

att den absoluta avvikelsen är större för de som inte nyttjar en extern. Detta stämmer 

överens med tidigare forskning av Cotter & Richardson (2002) och Dietrich et al. 

(2000). För finanskrisen visar t-testet att medelvärdet för finanskrisen 2008-2009 är 24 

procent och för de andra åren 19 procent. Det innebär att absoluta avvikelsen är större 

under finanskrisen, det stämmer överens med bland annat Jaggi et al. (2010, s. 470) och 

Laux & Leuz (2010, s. 103) som fann att det är svårare att göra värderingar under en 

finanskris och att det är större avvikelse under en kris. Inget av t-testerna är signifikanta 

på femprocentsnivå för Levenes test och det innebär att spridningen är densamma. För 

extern värderare är medelvärdesskillnaden signifikant på femprocentsnivå och därför 

kan vi anta att vårt urval med 95 procents säkerhet kan generaliseras för en större 

population, alltså alla fastighetsbolag i Storbritannien och Tyskland. Finanskrisens 

medelvärdesskillnad är inte signifikant på femprocentsnivå och därmed kan vi inte 

generalisera resultatet för en större population. För Sverige använder vi hela 

populationen och därför bör resultatet gälla hela populationen.  

T-test Nej/Ja N Medelvärde Sig. (Levene) Sig. (2-

tailed) 

Mean 

difference 

Extern värderare  Nej 18 0,3586 0,066 0,043 0,16591 

 Ja 210 0,1927    

Finanskris Nej 171 0,1904 0,122 0,287 -0,05371 

 Ja 59 0,2442    

Tabell 9: T-test på förklaringsvariablerna 

Vi har även gjort t-tester för de olika länderna och absolut avvikelse, vilket visas i tabell 

10 nedan. Då visar Storbritannien att medelvärdet för absolut avvikelse är 20 procent 

och för de andra länderna 21 procent. För Tyskland visar testet att medelvärdet är 29 

procent och 17 procent för de andra länderna. Sveriges t-test visar att absoluta 

avvikelsens medelvärde är 16 procent och för de andra länderna 23 procent. Tyskland 

och Sverige är signifikant på femprocentsnivån på Levenes test, det innebär att 

spridningen inte är samma dock är inte medelvärdesskillnaden signifikant på 

femprocentsnivån. Det betyder att vårt slumpmässiga urval inte återfinns i en större 

population med 95 procents säkerhet och vi kan därför inte generalisera. Dock ligger 

Tysklands resultat bara 0,5 procent över signifikansnivån. För Storbritannien är Levenes 

test inte signifikant således är spridningen densamma men medelvärdesskillnaden är 

inte signifikant så vi kan inte heller generalisera det här resultatet till en större 

population. 
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T-test Land N Medelvärde Sig. 

(Levene) 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

difference 

Storbritannien  Tyskland & 

Sverige 

150 0,2086 0,505 0,782 0,1284 

 Storbritannien 80 0,1958    

Tyskland Storbritannien 

& Sverige 

169 0,1746 0,001 0,055 -0,11144 

 Tyskland 61 0,2860    

Sverige Storbritannien 

& Tyskland 

141 0,2348 0,028 0,085 0,07928 

 Sverige 89 0,1555    

Tabell 10: T–test på länderna 

5.6 Avvikelsens median och medelvärde  
Vi har använt stapeldiagram i syfte att visa hur medianen och medelvärdet för beroende 

variabeln, avvikelsen, har varierat över åren 2005-2012. Då kan vi se om det är någon 

skillnad för hur stor avvikelsen är för krisåren 2008-2009 och om länderna tenderar att 

över- eller undervärdera fastigheterna. Om avvikelsen är positiv innebär det att företaget 

har undervärderat sina fastigheter och gjort en realiserad vinst och om avvikelsen är 

negativ har företaget övervärderat sina fastigheter och därmed gjort en realiserad förlust. 

Vi har även valt att visa medianen och medelvärdet för den absoluta avvikelsen för att 

visa en mer samlad bild av storleken på avvikelsen och inte i vilken riktning den 

är.  Oavsett om de har över- eller undervärderat med 15 procent är avvikelsen 15 

procent. Vi har även valt att visa den sammanlagda medianen och medelvärdet för alla 

åren. Det är ett diagram för varje land och ett för alla länder tillsammans. Anledningen 

till att det kan vara stora skillnader mellan medianen och medelvärdet beror på att det 

finns extrema värden då datan inte är rensad för extrema observationer. Överlag kan vi 

inte se en trend för åren 2008-2009 i diagrammen, avvikelsen varierar från år till år och 

det verkar inte finnas någon systematik över åren. Vi kan inte se att det är något annat år 

som kontinuerligt sticker ut från de andra. Vi tror i vår hypotes att avvikelsen ska vara 

större 2008-2009, vilket vi kan undersöka i diagrammen för absolut avvikelse. Det går 

inte att se att det stämmer från diagrammen, utan det varierar från land till land under 

vilket år avvikelsen är störst. 

5.6.1 Sverige 
Svenska värderingar har varit mest stabila och de har bara gjort undervärderingar, vilket 

framgår i figur 3. De värderingar som ligger närmast det riktiga värdet var utförda under 

år 2008 då Sverige undervärderade i genomsnitt med 4 procent och för medianen 2010 

med 6 procent. Värderingarna som legat längst ifrån det riktiga värdet var år 2009 då de 

undervärderade i genomsnitt med 34 procent och medianen var 2005 på 15 procent. Den 

genomsnittliga sammanlagda undervärderingen för alla åren var 13 procent. 
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Figur 3: Avvikelse Sverige 

I figur 4 för den absoluta avvikelsen ligger värdena på en jämn nivå mellan 5-15 procent 

förutom 2009 då medelvärdet var 37 procent. Det är samma anledning här som för 

Tyskland, det finns ett extremvärde som gör att medelvärdet blir högre. För Sverige år 

2009 var förvaltningsfastigheterna genomsnittliga värde 12 838 mkr och en avvikelse på 

34 procent innebär en  felvärdering på 4 750 mkr. 

 
Figur 4: Absolut avvikelse Sverige 

5.6.2 Tyskland 
I figur 5 för Tyskland kan utläsas att det är större variationer för avvikelsen över åren 

jämfört med Storbritannien. Tyskland övervärderade sina fastigheter under 2009 då 

avvikelsen är negativ, alltså har de gjort en realiserad förlust när de sålt fastigheterna. 

Värderingen 2010 är den som legat närmast marknadsvärdet på fastigheterna. Den 

värdering som legat längst ifrån den rätta värderingen är för medelvärdet 2011 då de 

undervärderade med 52 procent och för medianen var det 2008, 18 procent. I Tyskland 

är den sammanlagda undervärderingen för alla åren i genomsnitt 10 procent. 
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Figur 5: Avvikelse Tyskland 

För Tyskland kan utläsas från figur 6 att den absoluta avvikelsen är störst 2011. 

Avvikelsen ligger på 57 procent men medianen ligger på 18 procent. Detta beror på att 

det finns extremvärden som gör att medelvärdet blir högre. Hela värdet på fastigheterna 

2011 är 13 150 mkr och om avvikelsen är 57 procent blir felvärderingen 7 194 mkr. De 

lägsta värdena är 2006 då medianen på avvikelsen är 6 procent och medelvärdet 7 

procent.  

 
Figur 6: Absolut avvikelse Tyskland 

5.6.3 Storbritannien  
Från figur 7 kan vi utläsa att Storbritannien varje år har en positiv avvikelse, det innebär 

att de har undervärderat sina fastigheter och fått en realiserad vinst. Avvikelsen blir 

mindre fram till 2009 och efter det börjar den stiga, medianen är lägst för 2011. 

Storbritanniens undervärdering var lägst 2009, alltså var deras värdering då närmast det 

egentliga värdet. Den värdering som låg längst ifrån det egentliga värdet var för 

medelvärdet år 2005 då de undervärderade fastigheterna med 23 procent och för 
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medianen var det 2006 på 14 procent. Den sammanlagda undervärderingen för alla åren 

var i genomsnitt 15 procent. 

 
Figur 7: Avvikelse Storbritannien 

Figur 8 visar att den absoluta genomsnittliga avvikelsen var störst 2007 med 24 procent 

och lägst 2009 med 12,5 procent. År 2007 är det genomsnittliga värdet på 

förvaltningsfastigheterna 4 664 mkr och en avvikelse på 24 procent motsvarar 1 249 

mkr. Medianen är generellt sett jämn över åren och det som sticker ut är det lägsta 

medianvärdet på 6 procent annars ligger den kring 13-14 procent. 

 
Figur 8: Absolut avvikelse Storbritannien 

5.6.4 Samtliga 
Figur 9 visar alla ländernas värderingar tillsammans. Det går att utläsa att den största 

undervärderingen i genomsnitt var under 2011 med 22 procent och medianen 2005 med 

14 procent. Den minsta undervärderingen var 2008 då medelvärdet med 8 procent och 

medianen var lägst 2007 med 5 procent. För alla länderna och alla åren var 

undervärderingen i genomsnitt 13 procent och medianen 9 procent. 
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Figur 9: Avvikelse Samtliga 

Samtliga länders absoluta avvikelse är i genomsnitt högst under krisåret 2009 med 25 

procent vilket motsvarar ett belopp på 2 375 mkr. Medianen är jämn över åren och 

pendlar mellan 10 och 14,5 procent. För krisåret 2008 är medelvärdet tredje störst och 

ligger på 24 procent, krisåren är således två av de åren som uppvisar de största 

avvikelserna. 

 
Figur 10: Absolut avvikelse Samtliga 

5.7 Beskrivande statistik för kontrollvariablerna 

5.7.1 Big 4 revisor 
I tabell 15 visas frekvensen med vilket företagen anlitar en av de största fyra 

revisionsbyråerna. Sammantaget använder 34,2 procent av stickprovet inte en revisor 

som är från de fyra största revisionsbyråerna. På landsnivå träder vissa skillnader fram, i 

Storbritannien och Tyskland väljer 47.5 procent att inte använda en Big 4 revisor. I 

Sverige är siffran 13,5 procent. Genomgående kan vi observera att i de företagsår vi 

studerat har inte något företag bytt från en Big 4 revisor till en icke Big 4 revisor, 
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således bör eventuell effekt från byten inom kategorin inte påverka regressionerna som 

utförs i de senare delarna av studien.  

Big 4 

revisor 

Sverige Tyskland Storbritannien Totalt 

Nej 12 29 38 79 

Ja 77 32 42 151 

Totalt 89 61 80 230 

Tabell 11: Frekvenstabell Big 4 revisor 

5.7.2 Tillgångarna   
De totala tillgångarna som företaget har är ett mått på storleken på företaget, desto 

större tillgångar desto större företag. Siffrorna är uttryckta i ursprungsvärden och är inte 

logaritmerade, således är variansen större och innehåller extremvärden. Medelvärdet för 

tillgångarna skiljer sig mellan företagen vilket går att utläsa i tabell 11. Storbritannien 

har lägst värde på 8 114 mkr, Sverige 15 929 mkr och Tyskland 17 501 mkr. Samtliga 

länders medelvärde är 13 652 mkr. Den största skillnaden visas i Storbritannien då deras 

värde är nästan hälften emot Sveriges, medan skillnaden mellan Sverige och Tyskland 

är mindre. Vid en rensning på fem procent av de extrema värdena förändras resultatet. 

För Tyskland sjunker värdet med cirka 2 200 mkr till 15 286 mkr, för Sverige med cirka 

300 mkr till 15 649 mkr och för Storbritannien med cirka 900 mkr till 7 257 mkr. 

Därmed har Sverige nu de största totala tillgångarna i medelvärde, Tyskland näst störst 

och Storbritannien fortfarande minst. Medianen är störst i Sverige med 14 932 mkr, i 

Tyskland är den 9 031 mkr och i Storbritannien 5 969 mkr, för samtliga länderna är 

medianen 9 581. Standardavvikelsen för Storbritannien, Tyskland och Sverige är för 

respektive land 9 381,5 mkr, 19 786 mkr och 10 232 mkr. För alla länderna 

sammantaget ligger standardavvikelsen på 13 790 mkr. 

Land Medelvärde 5 % 

rensat 

Median Std 

avvikelse 

Varians Max Min 

Storbritann

ien 

8 113,64 7 257,49 5 968,55 9 381,5 88 012 456,58 68 221 175 

Tyskland 17 501,18 15 285,57 9 031,13 19 786,26 391 496 228,2 75 541 378,35 

Sverige 15 928,95 15 649,24 14 932 10 232,07 104 695 239,9 36 631 2 173 

Samtliga 13 651,64 12 068,29 9581 13 789,83 190 159 348,7 75 541 175 

Tabell 12: Beskrivande statistik för totala tillgångar 

5.7.3 ROA/Avkastning på totala tillgångar 
ROA är ett mått för avkastningen på de totala tillgångarna i företaget och visar hur bra 

ledningen i företaget är på att använda tillgångar till att generera inkomst. ROA anges i 

procent och desto högre procent desto mer avkastning får företaget på tillgångarna. I 

tabell 12 nedan går det att utläsa att det land som skiljer sig mest från de andra är 

Sverige som har ett ROA-medelvärde på 4,49 procent. Det innebär att Sverige får 4,49 

procent i avkastning på tillgångarna. Storbritanniens ROA är 1,26 procent och 

Tysklands 1,10 procent. För samtliga länderna ligger värdet på 2,5 procent. När det 

gäller medianen för länderna har Sverige högst värde på 4,55 procent, Storbritannien har 

1,96 procent och Tyskland 1,12 procent. Medianen för samtliga länder är 2,54 procent. 

Standardavvikelsen är 0,038 procent för Sverige, 0,062 procent för Storbritannien, 0,33 

procent för Tyskland och 0,05 procent för samtliga länder. 
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Land Medelvärde Median Std avvikelse Varians Max Min 

Storbritannien 0,012641 0,019599 0,0621145 0,004 0,1574 -0,1749 

Tyskland 0,011031 0,011176 0,0334797 0,001 0,0940 -0,0843 

Sverige 0,044866 0,045512 0,0384041 0,001 0,1500 -0,0560 

Sammantaget 0,025014 0,025426 0,0495368 0,002 0,1574 -0,1749 

Tabell 13: Beskrivande statistik för ROA 

5.7.4 Skuldsättningsgrad 
Skuldsättningsgraden för ett företag visar hur stor finansiell risk det är i företaget genom 

att fastställa hur stor del av företagets tillgångar som finansierats av skulder (Nilsson et 

al., 2002 s. 154). Skuldsättningsgraden räknas ut genom att addera kortsiktiga och 

långsiktiga skulder och sedan dividera det med företagets egna kapital (Nilsson et al., 

2002, s. 155). Desto högre skuldsättningsgrad företaget har desto mer har de finansierat 

tillgångarna med skulder och då blir soliditeten lägre. I tabell 13 går det att utläsa att det 

land som finansierat sina tillgångar mest med skulder i genomsnitt är Tyskland med 

2,34 gånger, sedan Sverige med 1,73 gånger och lägst Storbritannien med 0,93 gånger. 

Sammantaget för alla länderna ligger skuldsättningsgraden på 1,59 gånger. För 

medianen är det samma ordning på länderna, Tyskland har högst med 2,14 gånger, 

sedan Sverige med 1,66 gånger och Storbritannien med 0,69 gånger. Sammantaget för 

alla länderna ligger medianen på 1,52 gånger. Standardavvikelsen är högst i Tyskland, 

sedan Storbritannien och sist Sverige där respektive land har 1,24 gånger, 0,81 gånger 

och 0,74 gånger. Sammantaget för alla länderna är det 1,04 gånger. Standardavvikelsen 

är 1,24 gånger för Tyskland, 0,81 gånger för Storbritannien, 0,74 gånger för Sverige och 

sammantaget 1,07 gånger. 

Land Medelvärde Median Std avvikelse Varians Max Min 

Storbritannien 0,928125 0,691226 0,8112132 0,658 4,1605 0,1283 

Tyskland 2,341970 2,142239 1,2385889 1,534 6,0830 0,4753 

Sverige 1,733058 1,663530 0,7442142 0,554 3,7323 0,1721 

Sammantaget 1,594926 1,522881 1,0355421 1,072 5,9771 0,1283 

Tabell 14: Beskrivande statistik för skuldsättningsgrad 

5.7.5 Kortsiktig betalningsförmåga 
Den kortsiktiga betalningsförmågan är ett mått på företagets förmåga att betala 

kortsiktiga skulder. Desto högre värde företaget har desto bättre är företaget på att betala 

de kortsiktiga skulderna. I tabell 14 är resultatet sammanställt och det land som sticker 

ut från de andra är Storbritannien med ett medelvärde på 123 gånger, Sverige har 34 

gånger och Tyskland 11 gånger. Storbritannien har större möjligheter att betala 

kortsiktiga skulder än de andra länderna. Sammantagna medelvärdet är 54 gånger. 

Medianvärdet har inte stora skillnader mellan länderna. Storbritanniens värde ligger på 

6 gånger, Sverige 4 gånger, Tyskland 5 gånger och samtliga 5 gånger. Eftersom det är 

skillnad för Storbritannien mellan medelvärdet och medianen innebär det att det finns 

extremvärden som påverkar att medelvärdet blir högre Standardavvikelsen för 

Storbritannien är 413 gånger, Sverige 140 gånger, Tyskland 14 gånger och för samtliga 

247 gånger. Även här går det att utläsa att Storbritannien har stora variationer i värdena 

Land Medelvärde Median Std avvikelse Varians Max Min 

Storbritannien 122,850994 6,119395 412,9331387 170513,777 2818,0838 0,4675 

Tyskland 10,865905 4,565888 14,1402127 199,946 78,7190 1,0473 

Sverige 34,037252 3,927904 139,0387699 19331,780 1016,4286 1,0120 

Sammantaget 53,561534 5,076109 247,1834889 61099,677 2818,0838 0,0000 

Tabell 15: Beskrivande statistik för kortsiktig betalningsförmåga 
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5.8 Extremvärden 

Efter en genomgång av inputvärdena i modellen går det att urskilja att vissa av 

förklaringsvariablerna innehåller extrema observationer som ligger långt ifrån medel- 

eller medianvärdena och huvuddelen av de övriga observationerna. Dessa värden kan 

potentiellt påverka våra regressionstester i en betydande omfattning (Aczel, 2002, s. 

531). De extrema observationerna kan behandlas på olika sätt, antingen går det att låta 

de vara kvar eller ifall de inte anses vara representativa för stickprovet, plocka bort dem. 

Ett annat alternativ är att räkna om samtliga värden i en variabel till sin naturliga 

logaritm. Ifall värdena räknas om till naturlig logaritm blir de mindre känsliga för 

extrema värden. Vi har endast i en handfull fall observerat extremvärden, vilket 

resulterar i att vi med lätthet kan exkludera dessa värden för hand för att ge 

populationen en bättre representation i våra regressioner. Vi väljer att göra detta då 

dessa extremvärden i vår åsikt inte ger en representativ bild för stickprovet. De variabler 

som vi funnit extremvärden i är absolut avvikelse och kortsiktig betalningsförmåga 

Variabeln absolut avvikelse representerar den procentuella skillnaden mellan bokfört 

värde på de sålda fastigheterna och försäljningspriset. Spannet rör sig mellan 0 procent 

och 327 procent, en tydlig avgränsning finns mellan huvudgruppen och några avvikande 

observationer, totalt finns sex observationer över 100 procent och tre över 150 procent. 

Då dessa höga avvikelser kan gör en stor förändring i materialet utan att ge en tydlig 

representation för stickprovet som helhet väljer vi att utesluta dessa nio extrema 

företagsår. Dessa observationer ser vi som avvikande händelser och har ofta resulterat 

från försäljningar av fastighetsinnehav med låga värden. 

I variabeln kortsiktig betalningsförmåga observerar vi ett antal extrema värden. Dessa 

extrema värden kan förklaras genom att vissa företag haft en hög mängd kortsiktiga 

tillgångar i förhållande till sina skulder, oftast i form av höga inventarieposter under 

vissa år, eller en kortsiktig skuld som varit näst intill icke existerande. För att motverka 

detta har vi valt att exkludera nio stycken observationer som ligger i faktorspannet 600-

2800 högre än resten av observationerna. 

Efter en genomgång av variablerna skuldsättningsgrad, avkastning på totala tillgångar 

och ROA har inga extremvärden observerats, på grund av det har inga observationer 

uteslutits. För variabeln totala tillgångar har vi valt att inte exkludera några 

observationer då variabeln logaritmeras. Efter utrensningen har sammanlagt nio stycken 

extrema observationer inom kortsiktig betalningsförmåga och nio stycken företagsår 

exkluderats vid beräkningen av regressionerna då de enligt vår åsikt inte ger en rättvis 

bild av stickprovet. 

5.9 Korrelation 
I denna studie testas sambandet mellan absoluta avvikelser i värderingen och variabler 

rörande extern värderare, land och finanskris genom en multipel linjär 

regressionsanalys. Enligt Wahlin (2011, s. 277) är det dock är det viktigt att undersöka 

eventuell korrelation mellan variablerna innan vi genomför regressionsanalysen. 

Existerar en för hög grad av korrelation mellan variablerna kan problem uppstå med 

multikollinearitet, det blir då svårt att hålla isär den påverkan som uppstår på 

beroendevariabeln från förklaringsvariablerna med hög intern korrelation. Resultatet av 

att använda variabler med hög korrelation i modellen blir att det är svårt att tolka 

resultatet från regressionen. En lösning ifall multikollinearitet finns är att de korrelerade 

förklaringsvariablerna utesluts ur modellen (Wahlin, 2011, s. 277). Olika gränsvärden 
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kan användas för multikollinearitet, enligt Wahlin (2011, s. 254) ligger gränsvärdet på 

0,65 för att anses som mer än måttligt korrelerade. I appendix 2 presenteras 

korrelationen mellan alla de utvalda förklaringsvariablerna för de tre länderna 

sammantagna.  

Matrisen visar att det inte finns någon betydelsefull korrelation mellan variablerna 

gentemot gränsvärdet på 0,65. För att inte det ska finnas korrelation internt inom de tre 

olika geografiska områdena har samma typ av korrelationsmatris gjorts på de tre olika 

länderna. Då regressioner utförts på länderna individuellt har variablerna Storbritannien, 

Tyskland och Sverige inte medtagits. I matrisen avseende Sverige har även variabeln 

värderad andel medtagits. Resultatet från de interna korrelationskontrollerna ger inte 

några utslag på korrelationer mellan variablerna som går över gränsvärdet, därför har 

inte några variabler uteslutits.  

5.10 Regressioner 
Vid användandet av multipel linjär regression undersöker studien vikten av tre faktorer, 

extern värderare, finansiell krissituation och land för tillförlitligheten i värderingar till 

verkligt värde. Valet av regressionsmodell och dess variabler motiveras av tidigare 

studiers val, se Cotter & Richardson (2002), Dietrich et al. (2000) och Nellessen & 

Zuelch (2010). De totala avvikelserna har räknats om till absoluta värden då avvikelsens 

riktning inte är intressant i regressionsförfarandet. Regressionsmodellen har använts i 

tolv olika regressionsanalyser.  

De tre första regressionerna analyserar de absoluta avvikelserna som beroende variabel. 

Regressionerna tar upp samtliga observationer från de tre geografiska områdena för att 

undersöka övergripande samband. För regressionerna som utförts har olika 

landsvariabler använts. Två landsvariabler tas med i varje regression, anledningen till 

detta är att kunna undersöka förhållandet mellan de två länder som har sin landsvariabel 

medtagen mot den utelämnade, vilken då fungerar som måttstock. I regression 1-3 är 

alla observationer inkluderade. I regression 1 medtags Sveriges och Storbritanniens 

variabel, i regression 2 används Tyskland och Storbritannien och i regression 3 används 

Sverige och Tyskland.  

Samtliga regressionsförfaranden som genomförts använder ett datamaterial rensat på 

extremvärden i posterna absolutavvikelse, underavvikelse samt överavvikelse. Dessa 

har använts i enlighet med det som är beskrivet i 4.5. Variabeln log totala tillgångar är 

även rensad från extremvärden i form av en logaritmering av samtliga observationer. 

Innan varje regression visas beskrivande statistik i tabell för de observationer som ligger 

till grund för regressionen. 

5.10.1 Regression av absolut avvikelse 
Baserat på tidigare studier och de hypoteser som ställts upp förväntar vi oss se ett 

samband mellan avvikelsen och extern värderare, land samt finanskris.  I tabell 16 

nedan visas den beskrivande statistiken som ligger till grund för regressionerna 1-3 i 

tabell 17. 
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Variabel Medelvärde Median STD avvikelse Max Min 

Rensad absolut avvikelse 0,1873 0,1213 0,23750 1,45 0 

Extern värderare 0,65 1 0,477 1 0 

Finanskris 0,25 0 0,433 1 0 

Sverige 0,3917 0 0,48926 1 0 

Tyskland 0,2673 0 0,44356 1 0 

Storbritannien 0,3410 0 0,47515 1 0 

Revisor 0,917051 1 0,276 1 0 

Log totala tillgångar 8,9041 0 1,37544 11,23 5,17 

ROA 0,025010 0 0,0486913 0,1574 -0,1749 

Skuldsättningsgrad 1,632792 0 1,0887646 6,0830 0,1283 

Rensad kort betalningsförmåga 14,2361 0 27,29950 186,79 0 

Tabell 16: Beskrivande statistik regression 1-3 

I tabell 16 visas beskrivande statistik för de observationer som ligger till grund för 

regressionsanalys 1-3 vars utfall presenteras i tabell 17 nedan. 
 

Variabel Reg 1 Sv UK Reg 2 Ty UK Reg 3 Sv Ty 

 Koeff Koeff Koeff 

 (Sig.) (Sig.) (Sig.) 

    

Extern värderare -0,222 -0,222 -0,222 

 (0,001) (0,001) (0,001) 

Finanskris -0,019 -0,019 -0,019 

 (0,795) (0,795) (0,795) 

Sverige -0,256 - -0,275 

 (0,004) - (0,004) 

Tyskland - 0,232 -0,017 

 - (0,004) (0,851) 

Storbritannien ,018 0,267 - 

 (0,851) (0,004) - 

Revisor -0,010 -0,010 -0,010 

 (0,893) (0,893) (0,893) 

Log totala tillgångar 0,088 0,088 0,088 

 (0,290) (0,290) (0,290) 

ROA 0,003 0,003 0,003 

 (0,975) (0,975) (0,975) 

Skuldsättningsgrad 0,133 0,133 0,133 

 (0,131) (0,131) (0,131) 

Kort betalningsförmåga -0,047 -0,047 -0,047 

 (0,490) (0,490) (0,490) 

N 230 230 230 

R2 0,132 0,132 0,132 

Modellens signifikans 0,000 0,000 0,000 

Tabell 17: Multipel linjär regressionsanalys hela populationen 

Modellens förklaringsgrad, R2, anger hur stor del av variationen i de absoluta 

avvikelserna förklaras av modellen som är uppställd (Hair et al., 2010, s. 156). 

Resultatet visar att förklaringsgraden för regressionerna är relativt låg, 13,2 

procent.  Regressionerna kan därmed ge en något svag förklaring till variationen i de 

absoluta avvikelserna i verkligt värde-värderingen (Wahlin, 2011, s. 259). De 

extermvärden som exkluderats ligger som tidigare beskrivet i kort betalningsförmåga 

och absolut avvikelse. Regressionerna är signifikanta på en femprocentig nivå, vilket 

innebär att det är möjligt att dra slutsatser om populationen utifrån resultatet från 

regressionen. Vad gäller de individuella variablerna i modellen har det uppvisats 

signifikanta samband för variablerna extern värderare samt landsvariablerna. Vi kan 

därmed för de övriga variablerna inte avgöra ifall utfallet beror på slump eller inte. 
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Regressionernas koefficienter är av betydande storlek för samtliga variabler på de tre 

intressanta områdena. Det här tyder på att de absoluta avvikelserna förändras i 

genomsnitt med takten på förändringen i förklaringsvariablerna. Viktigt att poängtera är 

att inputen i de tre regressionerna är densamma förutom inkluderingen av de tre 

kombinationerna av landsvariabler för att kunna urskilja betydelsen av förändringarna. 

Koefficienten för extern värderare är negativ med en storlek på -0,22 vilket indikerar på 

att avvikelsen minskar i förhållande till att en extern värderare finns närvarande, vilket 

är i linje med tidigare teori och empiri utförd på värderarens betydelse (Barth & Clinch, 

1998, s. 219; Cotter & Richardson 2002, s. 436). Fynden stämmer också överens med 

Dietrich et als. (2000, s. 152) undersökning. Måttet är statistiskt signifikant då P>0,05 

och därmed kan det inte anses vara en slump inom stickprovet. 

Finanskrisen som variabel visar enligt tabellen en negativ koefficient på -0,19, vilket 

innebär att finanskrisen har effekten att ge något mindre avvikelser. Detta resultat går 

mot förväntningen utifrån tidigare studier som menar att incitamenten till 

resultatmanipulering skulle öka under en finansiell krissituation (Iatridis & Dimitras, 

2013, s. 160; Jaggi et al., 2010, s. 470; Laux & Leuz, 2010, s. 103). Ifall detta sker 

genom verkligt värde värderingen utfallet visa större avvikelser under krisåren, alltså 

motsatt resultatet som erhållits. Dock blir inte variabeln statistiskt signifikant på 

femprocents nivå och vi kan därför inte anse att detta resultat stämmer för hela 

populationen utan utfallet kan bero på en slump i urvalet. 

För att jämföra de landsmässiga skillnaderna har dummyvariablerna för Sverige, 

Tyskland och Storbritannien tagits med i regressionen i tre steg. Ett separat land 

utelämnas i varje regression för att avgöra de övriga två variablernas förhållande till den 

som utelämnas. I första regression används variablerna Sverige och Storbritannien 

medan Tyskland utelämnas som jämförd variabel. Variabeln Sverige ger en negativ 

koefficient på -0,256 och beräknas som tydligt signifikant, detta innebär att värderingar 

utförda i Sverige har en mindre avvikelse och är mindre i förhållande till Tyskland. 

Variabeln Storbritannien uppvisar en positiv koefficient på 0,18 vilket indikerar på en 

större avvikelse i Storbritannien, men signifikans på en femprocentig nivå erhålls inte. I 

regression två där Storbritannien hålls utanför som kontroll visar variabeln Sverige 

också en negativ koefficient med en signifikansnivå under fem procent. Koefficientens 

storlek är -0,275 och pekar fortfarande på en mindre avvikelse i Sverige i förhållande 

till både Storbritannien och Tyskland. Variabeln Tyskland visar också en negativ 

koefficient på -0,017 men kan inte fastställas under signifikansnivån. Regression tre där 

variabeln Sverige har utelämnats ger signifikansnivåer under fem procent för båda 

variablerna Tyskland och Storbritannien. Bådas koefficienter är positiva i förhållande 

till Sverige vilket ger indikation på att värderingarnas avvikelse är större i dessa länder 

än i Sverige. Variabeln Tysklands koefficient ligger på 0,232, vilket är något lägre än 

Storbritanniens 0,267. Sammantaget av regression ett och två ges indikationer på att de 

värderingar som är utförda på svenska fastigheter är de som ger lägst avvikelse i 

gruppen. Av regression tre går det att utläsa att både Tyskland och Storbritannien ger 

större avvikelser än de som utförs i Sverige. Mellan Storbritannien och Tyskland visar 

Storbritannien med en liten marginal ge större avvikelser. Sammanfattningsvis pekar de 

tre regressionerna att Sverige ger lägst avvikelse följt av Tyskland och sist 

Storbritannien som har högst avvikelse av de tre. 

Kontrollvariabeln revisor är som tidigare beskrivet en dummyvariabel som kan antaga 

värdet 0 eller 1, 0 ifall företaget inte anlitar en Big 4 revisor för det undersökta året eller 



56 

 

1 ifall de gör det. Koefficienten uppmäts till 0,01, koefficienten är den lägsta uppmätta i 

regressionen och ger endast en marginell påverkan enligt mätningen. För att sätta det i 

kontext innebär det att företag som anlitar en Big 4 revisor uppvisar en marginellt lägre 

avvikelse, dock är variabeln inte signifikant på fem procents nivå, detta går mot tidigare 

fynd om revisors påverkan (Cotter & Richardson, 2002, s. 454; Dietrich et al., 2000, s. 

152). Dietrich et als. (2000) resultat visar att den totala avvikelsen är mindre då både 

extern värderare och Big 4 revisor är närvarande samtidigt, detta kan vi inte visa med 

signifikans i testet. 

Den logaritmerade variabeln för totala tillgångar (Log totala tillgångar) uppvisar en 

svagt positiv koefficient på 0,088, signifikanstestet visar att det inte är signifikant på 

fem procents nivå. Den positiva koefficienten skulle medföra ett omvänt förhållande 

mot våra förväntningar om en bättre tillförlitlighet i företag som har större 

tillgångsmassor och därmed kan anses som större aktörer inom fastighetsbranschen 

analogt med den tidigare studien av Nellessen & Zuelch (2010, s. 64). 

Kontrollvariabeln ROA visar en positiv koefficient på 0,003, från det kan vi avläsa en 

liten näst intill marginell påverkan från lönsamheten, beräknad utifrån tillgångarna, i 

förhållande till avvikelsen. Variabeln blir dock inte statistiskt signifikant på fem 

procents nivå och vi kan därför inte anta att detta resultat inte är utfallet av en slump. 

Skuldsättningsgradens variabel visar ett positivt samband med avvikelsen, 0,13, utfallet 

från regressionen ligger i linje med det vi förväntar oss sett till förväntningarna i 

liknande studier (Dietrich et al., 2000, s.142; Nellessen & Zuelch, 2010, s. 64). De 

studierna kom fram till att en högre belåning skulle medföra ett högre incitament till 

manipulation och som därmed skulle kunna resultera i en större absolut avvikelse i 

värderingen, variabeln blir dock inte statistiskt signifikant på fem procents nivå och vi 

kan därför inte anse att detta resultat inte beror på en slump. 

Kontrollvariabeln kort betalningsförmågas regressionskoefficient är negativ och ger ett 

värde på -0,47, detta innebär att en högre kortsiktig betalningsförmåga som också kan 

anses ge en lägre företagsrisk ger en mindre avvikelse i värderingen av 

förvaltningsfastigheter, då incitament till manipulering på grund av förbättrat låneläge 

minskar. Resultatet överensstämmer med kontrollen som Nellessen & Zuelch (2010, s. 

69) inkluderat i sin studie. Dock blir inte variabeln statistiskt signifikant på fem 

procents nivå. 

5.10.2 Under- och övervärderingar 
Ett problem kan uppstå med att använda regressioner mot absoluta värden som 

beroende variabel då det kan finnas asymmetriska förhållanden mellan över- och 

undervärderingarna, på grund av detta utför vi även regressioner på de tillfällen över- 

och undervärderingar skett separat. Således har datamaterialet delats upp i två delar 

utifrån beroende variabeln absolut avvikelse, en med de som uppvisar positiva 

avvikelser, det vill säga de som undervärderat sina fastigheter och säljer till ett högre 

pris än bokfört värde. Den andra delen är de observationer som uppvisat negativ 

avvikelse, det vill säga en övervärdering med resultat i en försäljning till förlust. De två 

grupperna med observationer för över- och undervärdering har på samma sätt som 

tidigare använts tre gånger med kombinationer av landsvariablerna för att fånga upp 

effekterna av landsmässiga skillnader. Resultatet från regressionerna som genomförts 

visas i tabell 19, från regression 4-6 som utförts med de observerade positiva 
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avvikelserna som beroende variabel och regression 7-9 som utförts med de negativa 

avvikelserna som beroende variabel. För att förenkla tolkningen av regressionens utfall 

används absoluta tal för att beskriva de negativa avvikelserna i regression 7-9.  

Variabel Medelvärde Median STD 

avvikelse 

Max Min 

Överavvikelse 0,1811 0,1300 0,19676 1,02 0 

Extern värderare 0,9167 1 0,27721 1 0 

Finanskris 0,2262 0 0,41961 1 0 

Sverige 0,4226 0 0,49545 1 0 

Tyskland 0,2381 0 0,42719 1 0 

Storbritannien 0,3393 0 0,47488 1 0 

Revisor 0,6250 1 0,48557 1 0 

Log totala tillgångar 8,8386 9,0250 1,36115 11,23 5,17 

ROA 0,0299 0,0337 0,04751 0,16 -0,17 

Skuldsättningsgrad 1,5357 1,5287 0,96916 5,67 0,13 

Rensad kort betalningsförmåga 15,0323 4,7500 27,10688 172,01 0 

Tabell 18: Beskrivande statistik regression 4-6 

I tabell 18 visas beskrivande statistik för de observationer som ligger till grund för 

regressionsanalys 4-6, vars utfall presenteras i tabell 20 nedan. 

 

Variabel Medelvärde Median STD 

avvikelse 

Max Min 

Under avvikelse 0,1739 0,0700 0,30019 1,45 0 

Extern värderare 0,9184 1 0,27664 1 0 

Finanskris 0,3265 0 0,47380 1 0 

Sverige 0,2857 0 0,45644 1 0 

Tyskland 0,3878 0 0,49229 1 0 

Storbritannien 0,3265 0 0,47380 1 0 

Revisor 0,7347 1 0,44607 1 0 

Log totala 

tillgångar 

9,0245 9,4100 1,47610 11,23 5,39 

ROA 0,0098 0,0087 0,05093 0,15 -0,10 

Skuldsättningsgrad 1,9413 1,5431 1,40116 6,08 0,16 

Rensad kort 

betalningsförmåga 

10,2537 4,4600 26,51877 186,79 0 

Tabell 19: Beskrivande statistik regression 7-9 

I tabell 19 visas beskrivande statistik för de observationer som ligger till grund för 

regressionsanalys 7-9, vars utfall presenteras i tabell 20 nedan. 
  



58 

 

Variabel Reg 4 

Undervärde 

Reg 5 

Undervärde 

Reg 6 

Undervärde 

Reg 7 

Övervärde 

Reg 8 

Övervärde 

Reg 9 

Övervärde 

 Koeff Koeff Koeff Koeff Koeff Koeff 

 (Sig.)  (Sig.)  (Sig.)  (Sig.)  (Sig.) (Sig.) 

Extern 

värderare -0,162 -0,162 -0,162 0,769 0,769 0,769 

 (0,003) (0,003) (0,003) (0,018) (0,018) (0,018) 

Finanskri

s -0,080 -0,080 -0,080 -0,206 -0,206 -0,206 

 (0,074) (0,074) (0,074) (0,041) (0,041) (0,041) 

Sverige -0,091 - -0,139 0,158 - 0,141 

 (0,041) - (0,004) (0,224) - (0,231) 

Tyskland - 0,091 -0,048 - -0,158 0,898 

 - (0,041) (0,360) - (0,224) (0,017) 

Storbrita

nnien 
0,048 0,139 - 0,017 -0,141  

 (0,360) (0,004) - (0,898) (0,231)  

Revisor  0,017 0,017 0,017 0,034 0,034 0,034 

 (0,654) (0,654) (0,654) (0,763) (0,763) (0,763) 

Log totala 

tillgångar 0,010 0,010 0,010 -0,015 -0,015 -0,015 

 (0,489) (0,489) (0,489) (0,694) (0,694) (0,694) 

ROA -0,411 -0,411 -0,411 -0,667 -0,667 -0,667 

 (0,344) (0,344) (0,344) (0,498) (0,498) (0,498) 

Skuldsätt

ningsgrad 
0,018 0,018 0,018 -0,074 -0,074 -0,074 

 (0,439) (0,439) (0,439) (0,097) (0,097) (0,097) 

Kort 

betalnings

-förmåga 
-0,001 -0,001 -0,001 0,000 0,000 0,000 

 (0,259) (0,259) (0,259) (0,856) (0,856) (0,856) 

N 169 169 169 46 46 46 

R2 0,144 0,144 0,144 0,391 0,391 0,391 

Modellens 

signifikan

s 

0,002 0,002 0,002 0,018 0,018 0,018 

Tabell 20: Multipel regression på under- och övervärden 

Fördelningen mellan över- och undervärderingar har en tyngd mot undervärderingar, 

78,6 procent av observationerna visar positiva avvikelser och 21,4 procent negativa. För 

båda typerna av avvikelser bibehålls resultaten om den externa värderarens påverkan på 

värderingarna och även den påverkan som uppstår beroende på land som värderingen 

genomförs inom. Dessa resultat är även fortsatt signifikanta, dock inte för 

landsvariablerna i regressionen på de negativa avvikelserna. För regressionen gällande 

övervärdet uppvisar även variabeln finanskris signifikans och visar på ett samband 

mellan finanskris och ökande avvikelser i form av övervärderingar. Regressionen för 

övervärdena uppvisar också en ökning i förklaringsgraden till ett värde på 0,391 

gentemot tidigare regressioner. Regressionen för undervärdenas förklaringsgrad ökar 

marginellt till 0,144. Båda regressionerna är också signifikanta och vi kan därmed gå 

vidare med utfallen vi fått för djupare analys. 

Undervärderingar 
I regressionerna för undervärdet är resultaten liknande de som tidigare utfallit från 

regressionerna 1, 2 och 3. Samma variabler ger signifikanta resultat under den 
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femprocentiga nivån, variabeln extern revisor och landsvariablerna. Extern värderares 

koefficient är fortfarande negativ men har en mindre storlek än i regression 1-3 på -

0,162, vilket tyder på att anlitandet av extern värderare sänker avvikelsen i form av en 

undervärdering. För finanskris är koefficienten fortfarande negativ men mindre i sin 

storlek, -0,080, vilket tyder på att finanskrisen i större utsträckning påverkat 

övervärderingarna då regressionen delats upp i över- och undervärden. Detta går 

fortfarande mot den teoretiska bakgrund som antyder att avvikelserna bör vara större 

(Jaggi, 2010, s. 470; Laux & Leuz, 2010, s. 103).  

De landsmässiga variablerna ger samma typ av utfall som för regressionerna 1-3, på den 

absoluta avvikelsen. Riktningarna på koefficienterna för variablerna är desamma och 

samma förhållande av signifikanta variabler uppvisas. Därmed kan identiskt 

resonemang som tidigare föras, vilket innebär att Sverige uppvisar det största 

sambandet med minskad avvikelse följt av Tyskland och sist Storbritannien. 

Variabeln revisor visar ett resultat som går mot förväntningarna på variabeln, att 

anlitandet av en Big 4 revisor skulle minska avvikelsen. En positiv koefficient på 0,017 

tyder på ett svagt samband mellan anlitandet av en Big 4 revisor och en större avvikelse 

för undervärderingar. Storleken på företaget mätt i logaritmen av totala tillgångar ger en 

fortsatt positiv koefficient på 0,01, vilket svagt indikerar på att större företag ger mer 

avvikande värderingar på sina tillgångar sett till undervärderingar. Avkastningsmåttet 

ROA ger ett större utslag för undervärderingarna än i regressionerna 1-3, koefficienten 

på -0,411 tyder på en stor inverkan på avvikelsen, det vill säga att företag som är 

lönsammare sett till ROA uppvisar mindre avvikelse i form av undervärderingar. 

Skuldsättningsgradens positiva koefficient visar ett värde på 0,018 vilket pekar på att 

företag med högre skuldsättningsgrad tenderar att undervärdera i större utsträckning. 

Kort betalningsförmåga ger endast en marginell påverkan i både under- och 

övervärderingarna, från koefficientens ringa storlek kan det utläsas att företagens 

förmåga att betala kortfristiga skulder har liten påverkan på avvikelserna i 

värderingarnas storlek, oavsett riktning.  

Resultatet från regressionen pekar i flera lägen på utfall som inte faller i linje med de 

förväntningar vår teoretiska referensram satt upp. Det är endast lands- och 

externvärderarvariablerna som är signifikanta i vår regression vilket innebär att det för 

övriga variabler inte går att avgöra om utfallet beror på en slump i stickprovet eller inte. 

Övervärderingar 
Extern värderare är även här signifikant, och uppvisar en negativ koefficient, -0,769 

vilket tyder på ett starkt samband mellan minskade avvikelser vid händelser av 

förlustförsäljning av övervärderade fastigheter. Detta resultat är konsekvent med att 

anlitandet av extern värderare skulle minska avvikelsen. Detta går till viss del mot 

Dietrich et al (2001, s. 152) fynd att externa värderar ofta uppvisar mindre konservativa 

avvikelser vid externa värderingar än interna värderingar. Att koefficienten är större än 

då undervärderingarna används som beroende variabel i regressionen tyder på att de 

värderingar som leder till ett bokfört undervärde är än mindre avvikande då extern 

värderare anlitas. 

I regressionen mot övervärderingar är även variabeln finanskris signifikant på en 

femprocentig nivå. Koefficienten som är positiv med ett värde på 0,206 tyder på att 

övervärderingar är större under de år som karaktäriseras av finansiell oro. Detta resultat 
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faller i linje med förväntningar om att det är svårare att göra korrekta värderingar och att 

det potentiellt finns incitament till manipulering via förvaltningsfastigheter då resultatet 

indikerar på att värderingarna relativt sett är högre än marknadsvärdena under dessa år 

(Jaggi et al., 2010, s. 470; Laux & Leuz, 2010, s. 103). 

De landsmässiga variablerna blir under denna regression inte signifikanta i något led, 

vilket resulterar att det inte går att generalisera från resultaten på regressionen. Dock 

följer koefficienternas riktning de från tidigare regressioner vilket ger samma betydelse 

av utfallet som tidigare. Sverige ligger inom gruppen med mest betydelse för minskade 

avvikelser (närmare noll) följt av Tyskland och sist Storbritannien.  

Koefficienten för variabeln revisor utfaller negativ med ett värde på -0,034, vilket skulle 

peka på en minskad avvikelse under de år revisorer från Big 4 är anlitade till företaget. 

Samma resultat visas för log totala tillgångar som ger en svagt positiv koefficient på 

0,015, i samma bemärkelse skulle detta innebära att större tillgångar resulterar i större 

avvikelser. För regressionen med övervärdet ger variabeln ROA en positiv koefficient 

på 0,677 vilket innebär att en ökad avkastning skulle medföra en större avvikelse vid 

övervärdering. Skuldsättningsgraden har en svagt positiv koefficient på 0,074 som 

också medför en högre avvikelse vid högre skuldsättning. Kort betalningsförmågas 

koefficient ställer sig på ett värde mycket nära noll vilket medför att den inte har någon 

mätbar effekt på avvikelserna. Ingen av variablerna, revisor, log totala tillgångar, ROA, 

skuldsättningsgrad eller kort betalningsförmåga uppvisar någon signifikans för 

regressionen med negativa avvikelser, därmed kan inte dessa resultat generaliseras 

utanför stickprovet. 

5.10.3 Regressioner på länderna 
För att undersöka förhållanden inom de enskilda länderna har vi genomfört regressioner 

på observationerna från var och ett av de geografiska områdena. I regressionen för 

Sverige finns en variabel för värderad andel som ersätter variabeln extern revisor. 

Variabeln går från 0 till 100 procent för att representera den andel av 

förvaltningsfastigheterna i företaget som värderats av en extern värderare, denna 

variabel kan anta värden mellan 0 och 1 i regressionen. Som beroende variabel används 

i alla tre regressionerna den absoluta avvikelsen för att fånga upp storleken hellre än 

riktningen på avvikelsen. I tabell 21 nedan visas beskrivande statistik som ligger till 

grund för regression på svenska observationer. 

Variabel Medelvärde Median STD 

avvikelse 

Max Min 

Rensad absolut avvikelse 0,1221 0,0998 0,10508 0,45 0,0 

Värderad andel 0,675 0,890 0,3693 1 0 

Finanskris 0,24 0 0,427 1 0 

Revisor 0,87 1 0,338 1 0 

Log totala tillgångar 9,4420 9,7461 0,78950 10,51 7,68 

ROA 0,045595 0,045512 0,0370906 0,1500 -0,0560 

Skuldsättningsgrad 1,715383 1,618127 0,7447194 3,7323 0,1721 

Rensad kort 

betalningsförmåga 

10,7634 3,6606 14,41719 76,80 1,01 

Tabell 21: Beskrivande statistik regression 10 Sverige 

I tabell 22 nedan visas den beskrivande statistiken för Tysklands regression. 
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Variabel Medelvärde Median STD 

avvikelse 

max min 

Rensad absolut avvikelse 0,2650 0,1454 0,34590 1,45 0 

Extern värderare 0,90 1 0,307 1 0 

Finanskris 0,33 0 0,473 1 0 

Revisor 0,53 1 0,503 1 0 

Log totala tillgångar 9,1810 9,1677 1,24103 11,23 5,94 

ROA 0,008164 0,009411 0,0314896 0,0940 -0,0843 

Skuldsättningsgrad 2,416965 2,266292 1,2193986 6,0830 0,9048 

Rensad kort 

betalningsförmåga 

10,0497 4,4686 12,52251 78,72 1,05 

Tabell 22: Beskrivande statistik regression 11 Tyskland 

I tabell 23 nedan visas beskrivande statistik som ligger till grund för Storbritanniens 

regression. 

 

Variabel Medelvärde Median STD 

avvikelse 

max Min 

Rensad absolut avvikelse 0,2015 0,1283 0,22544 1 0 

Extern värderare 0,95 1 0,228 1 0 

Finanskris 0,20 0 0,405 1 0 

Revisor 0,50 0,50 0,503 1 0 

Log totala tillgångar 8,0677 8,4962 1,60449 11,13 5,17 

ROA 0,014568 0,020472 0,061874 0,1574 -0,1749 

Skuldsättningsgrad 0,923302 0,662077 0,8375653 4,1605 0,1283 

Rensad kort 

betalningsförmåga 

21,5063 5,1434 41,97611 186,79 0,00 

Tabell 23: Beskrivande statistik regression 12 Storbritannien 

Tabell 21-23 har legat till grund för regressionerna 10-12 som visas i tabell 24 nedan. 

 

Variabel Reg 10 Sve Reg 11 Ty Reg 12 UK 

 Koeff Koeff Koeff 

 (Sig.)  (Sig.)  (Sig.)  

    

Extern värderare - -0,461 -0,198 

 - (0,004) (0,125) 

Värderad andel 0,074  - 

 (0,551)  - 

Finanskris 0,133 0,102 -0,078 

 (0,265) (0,480) (0,561) 

Revisor 0,56 -0,059 -0,061 

 (0,707) (0,664) (0,685) 

Log totala tillgångar -0,35 0,076 0,039 

 (0,562) (0,653) (0,661) 

ROA -0,673 0,189 -0,063 

 (0,658) (0,274) (0,661) 

Skuldsättningsgrad -0,031 0,330 -0,112 

 (0,632) (0,072) (0,437) 

Kort betalningsförmåga -0,02 0,030 -0,061 

 (0,631) (0,840) (0,629) 

N 89 61 80 

R2 0,057 ,266 0,052 

Modellens signifikans 0, 698 ,023 0, 818 

Tabell 24: Multipel linjär regression på de geografiska områdena 

I tabell 24 ovan visas en sammanställning av de tre regressionerna för de individuella 

länderna. Förklaringsgraden ligger relativt lågt för Sverige och Tyskland, med 0,057 
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respektive 0,052. För Tyskland uppnås en högre förklaringsgrad med 0,266. 

Regressionerna för Sverige och Storbritannien uppvisar också att de inte är signifikanta 

på en femprocentig nivå. För regressionen på de tyska observationerna visas en 

statistisk signifikans. 

Sverige 
Variabeln värderad andel som i regressionen för Sverige ersätter extern värderare 

uppvisar en svagt positiv koefficient på 0,074, detta utfall går emot det förväntade då en 

positiv koefficient pekar på ökande avvikelser vid högre värderad andel. Finanskris som 

variabel ger ett utfall som följer antagandet om ökad avvikelse under krisåren då vi ser 

ett positivt utfall på 0,133.  

Kontrollvariabeln revisor ger en positiv koefficient på 0,57 vilket ger implikation om ett 

förhållande som innebär att nyttjandet av Big 4 revisor kraftigt ökar avvikelsen i 

värderingarna. Detta är motstridigt till tidigare forskning av Dietrich et al. (2000), men 

kan inte antas vara fastställt då signifikanstestet visar ett värde på 0,707, långt över 

antagen signifikansnivå på 0,05.  De totala tillgångarna ger en negativ koefficient på -

0,35 vilket skulle medföra en lägre avvikelse vid en högre mängd totala tillgångar i 

bolaget. Avkastningen på totala tillgångar, ROA, uppvisar ett starkt samband med vår 

beroende variabel med ett negativt utfall på -0,673. Innebörden av det är att högre 

lönsamhet sett till tillgångarna skulle ge upphov till lägre avvikelser. Signifikanstestet 

visar dock på en stor möjlighet till att detta resultat kan bero på en slump i mätningarna. 

Även skuldsättningsgrad uppvisar i regressionen en marginell betydelse med ett 

koefficientvärde på -0,031. Variabeln kort betalningsförmåga ger ett värde med 

marginell påverkan, -0,02. För den svenska regressionen uppvisar ingen av de använda 

variablerna en signifikansnivå under 0,05, detta resultat tillsammans med att modellen i 

sig inte uppvisar en fastställd signifikans medför att vi inte kan avgöra ifall utfallen 

beror på en slump i stickprovet. 

Tyskland 
För den tyska regressionen uppvisar extern värderare samma förhållande till avvikelsen 

som i tidigare regressioner, en negativ koefficient på -0,461, vilket indikerar på en 

minskad avvikelse vid anlitande av extern värderare. Signifikanstestet leder även till att 

utfallet kan antagas som statistiskt signifikant med ett värde på 0,004. Finanskris 

uppvisar en positiv koefficient med ett värde på 0,102, ett utfall i linje med 

förväntningarna då avvikelsen är högre under de år som klassats som finanskris för det 

tyska urvalet.  

Valet att använda en revisor från någon av Big 4 firmorna ger enligt regressionen en 

minskande effekt på avvikelsen, i regressionen landar koefficienten på -0,059. Både 

totala tillgångar och avkastningen på totala tillgångar, ROA ger positiva koefficienter på 

0,076 respektive 0,189. Detta pekar på en ökande total tillgångsmassa samt ökade 

avvikelser i förhållande till ökad avkastning gentemot tillgångsmassan. 

Skuldsättningsgraden ger i det tyska stickprovet en positiv påverkan med 0,330 vilket 

medför en ökad avvikelse vid högre skuldsättningsgrader, resultatet är enligt förväntan 

men ger dock ett relativt högt värde. Variabeln kort betalningsförmåga ger en marginell 

påverkan med 0,03. Dock uppfylls inte signifikanskraven för koefficienten och vi kan 

inte utläsa ifall det är på grund av slump i urvalet som detta resultat nås. I regressionen 

för Tyskland är det en variabel som uppvisar signifikans på en femprocentig nivå. 
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Extern värderare visar starkt på signifikans för stickprovet och även modellen ger ett 

signifikant utslag.  

Storbritannien 
Extern värderare som förklaringsvariabel uppvisar inte signifikans i regressionen men 

ger dock ett negativt värde på -0,198 vilket pekar på ett resultat som stämmer överens 

med förväntningarna om minskad avvikelse vid anlitandet av en extern värderare. 

Finanskrisen kan utifrån regressionen anses ha haft en mindre betydelse för avvikelsen, 

-0,078 visar koefficienten. Detta är intressant då det negativa tecknet pekar på minskade 

absoluta avvikelser, signifikansen för värdet är dock inte fastställt på en femprocentig 

nivå i denna regression.  

Kontrollvariabeln revisor ger även en negativ koefficient med ett värde på -0,061, 

indikation på att Big 4 revisor bidrar till minskad avvikelse. De totala tillgångarna som 

variabel ger ett förhållande i motsatt riktning, att en ökande storlek på de totala 

tillgångarna skulle medföra en ökad avvikelse, magnituden på förhållandet beräknas till 

0,039 enligt regressionen. För avkastningen på totala tillgångar, ROA, landar 

koefficienten på ett negativt värde med -0,063, en minskad avvikelse vid ökad 

avkastning. Både skuldsättningsgrad och kort betalningsförmåga uppvisar negativa 

koefficienter i regressionen med -0,114 respektive -0,061, vilket indikerar på minskade 

avvikelser i förhållande till ökade skuldsättningsgrader och högre likviditet i form av 

kort betalningsförmåga. För regressionen på Storbritannien uppvisas inte någon 

signifikant variabel, det går därför inte att avgöra ifall någon av de samband som 

uppvisats beror på slump eller inte. Modellen i sig uppvisar inte heller en signifikans 

under den femprocentiga nivån. 

Sammanfattningsvis visar endast en av de tre regressionerna statistiskt säkerställda 

samband. I regressionen med tyska observationer kan signifikanta samband utläsas. Det 

som sticker ut i den tyska regressionen är variabeln extern värderare som uppvisar en 

minskande påverkan på den absoluta avvikelsen.  



64 

 

6. ANALYS 
I detta kapitel analyserar vi vilka faktorer som påverkar avvikelsens storlek. Vidare 

behandlar analysen kopplingen mellan det insamlade empiriska materialet och vår 

teoretiska referensram. Vi utför även egna reflektioner av utfallet. 

6.1 Övergripande analys - kvalitativa egenskaper 
Avvikelsen i vår studie skiljer sig från avvikelsen i Dietrich et als. (2000) tidigare 

studie. Vi finner att avvikelsen i vår studie i genomsnitt för alla länderna är 20,4 procent 

och att medianen är 12 procent medan i den tidigare studien fann de att 

medianavvikelsen i Storbritannien var 6 procent. Om vi bara studerar Storbritannien för 

att få en bättre jämförelse, finner vi att Storbritannien har en avvikelse på 19,6 procent i 

genomsnitt och 12 procent i median. De stora skillnaderna kan bero på att Dietrich et 

als. (2000) studie är genomförd för mer än tio år sedan år 1988 till 1996 och att det skett 

förändringar sedan dess. Anledningar kan vara att det har uppstått nya 

konsumtionsmönster hos människor, hur folk rör sig samt var de vill handla och bo. 

Efterfrågan har ändrats över tid och nya fastighetstyper har uppstått till exempel nya 

typer av köpcenter och kontorsparker. Rämme et al. (u.å.) skriver att detaljhandeln har 

genomgått en omfattande strukturomvandling de senaste 20 åren. Expansionen av 

köpcentrum har expanderat kraftigt, anledningen är att de har gynnats av urbaniseringen 

och har börjat erbjuda en tidseffektiv shopping. Det har även blivit en ny trend när det 

gäller kontorens utseende, nu är det vanligt att företag vill ha öppna kontorslandskap 

istället för egna kontor (Åkerblom, 2014). Även fastighetsmarknaden ser annorlunda ut 

och från 1990 till 2013 har fastighetsprisindex utveckling på permanenta småhus 

kraftigt ökat, vilket gör att vi antar att det sett ut på liknande sätt för 

förvaltningsfastigheter (Statistiska centralbyrån [SCB], 2014). Enligt ekonomifakta 

(2014) har prisutvecklingen på bostadsmarknad haft stor påverkan på 

samhällsekonomin. Prisutvecklingen påverkas av flera olika faktorer, bland annat av 

ränteläget, förändringar i skattesystemet, inkomstutvecklingen och demografiska 

faktorer. Att ränteläget och marknaden ser annorlunda ut idag kombinerat med ett 

förändrat avkastningskrav i näringslivet, kan göra att det blir svårare att göra 

uppskattningar i modellerna. 

Genomgående visar undersökningen en undervärdering av de redovisade värdena, detta 

kan ha flera möjliga förklaringar, bland annat prisutvecklingar som inte förutses av 

företagen. Det kan även finnas en möjlighet att modellerna systematiskt ger för låga 

värderingar vilket skulle peka på en inbyggd felaktighet i beräkningsmodellerna som 

används. En sådan effekt bör dock minskas av att flera olika typer av modeller används. 

Ifall värderingarna medvetet hålls nere är detta en form av manipulering, men 

anledningarna till varför detta skulle göras kan variera. Att hålla ned värdet kan bero på 

ett försiktighetstänkande för att inte riskera nedskrivningar vid senare tillfällen. Motivet 

kan också vara skatteskäl, i normalfallet beskattas en värdeökning i en fastighet samma 

år som den registreras. Den värdeökning som i detta fall anses som orealiserad påverkar 

det beskattningsbara resultatet i firman. Genom att istället låta en större realiserad 

värdeförändring ske vid ett eventuellt försäljningstillfälle flyttas eventuell skatteeffekt 

delvis fram till försäljningsåret. Att hålla det bokförda värdet nere kan även användas 

som ett sätt att skapa dolda tillgångar i företaget. Något som kan betecknas som 

varianter av resultatutjämning (Stolowy, 2004, s. 13) och kreativ redovisning (Naser, 

1993, s. 59). Vinster kan också sparas eller manipuleras genom att undervärdera 

fastigheterna, genom att en undervärderad fastighet som säljs uppger en större vinst än 

utåt beräknat. Denna typ av vinst kan vara positiv att plocka fram under en period av 
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underskott eller förluster i företaget, på så sätt kan fastighetsbeståndets värdering 

användas som en buffert inför framtiden. 

Ifall vi ska definiera tillförlitlighet kan vi hävda att en tillgångs bokförda värde anses 

som en perfekt tillförlitligt då det bokförda värdet överensstämmer med definitionen 

enligt IAS 40, p. 5 “… 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”. 

I vår undersökning kan vi se att tillförlitligheten i siffrorna inte är perfekt ifall vi 

undersöker avvikelsen mellan försäljningsvärden och bokförda värden. Det kan hävdas 

att avvikelsens storlek inte endast bestäms utav felaktiga eller mindre precisa 

värderingar, utan effekten av marknadens prisutveckling mellan värderingen och 

försäljningstillfället. Detta kan vara en förklarande orsak till avvikelsens storlek. Dock 

är förfluten tid mellan värdering och försäljning i extremfallet ett år ifall värderingen 

sker vid bokslutsdatum och försäljning strax under ett år senare. I flera undersökta bolag 

sker dock värderingar inför kvartalsrapporter vilket ytterligare minskar eventuell 

förfluten tid mellan värderingen och försäljningen. Således kan prisutvecklingen 

förklara en del av avvikelsen, men inte i en betydande utsträckning. Effekten av 

prisutvecklingen bör även påverka såväl internt som externt utförda värderingar med 

samma magnitud. Därmed blir denna effekt inte avgörande för resonemanget angående 

vilken typ av värderare som ger redovisningsinformationen bättre tillförlitlighet. 

Avvikelsen som uppmätts anser vi peka på flera specifika brister inom begreppet 

tillförlitlighet. Förutom det uppenbara problemet med avvikelsen som en direkt 

indikator på bristande tillförlitlighet, pekar utfallet också på konsekvenser sett till 

underaspekterna enligt Eccles & Holts definition (2005, s. 382) till begreppet 

tillförlitlighet uppställd av IASB. Försiktighetsaspekten för mätningar och antaganden 

härrör i detta fall till de modeller och modellantaganden som används av 

fastighetsbolagen för att beräkna värdet på förvaltningsfastigheterna. Då dessa ligger till 

grund för det beräknade värdena måste dessa anses vara grundorsaken till avvikelsen. I 

detta fall återspeglar redovisningsinformationen en låg försiktighet i valet av korrekta 

och lämpliga modeller samt antaganden för beräkningarna. Det går dock att hävda att 

modellerna i sin natur inte kan vara perfekta då de ämnar uppskatta en framtid som i sin 

karaktär är osäker. Sett till kvalitetsmåttet som absolut i sin definition, faller bruket av 

modellerna på denna punkt. Verifierbarheten i den värderade informationen kan anses 

vara god i en aspekt, den exakta värderingen kontrolleras av utfallet på försäljningen. 

Värderingen är omöjlig att stödja med samma utfall i andra lägen utan samtliga 

antaganden och modelluppställningar som använts av fastighetsbolaget. I vår 

genomgång av årsredovisningarna ges det överlag inte tillräckligt med information om 

värderingsmodeller eller antaganden för att kunna genomföra en identisk värdering. 

Sverige utmärker sig dock i detta resonemang som det land som genomgående ger mest 

information om värderingsmodellerna och antagandena som ligger till grund för 

värderingen.  

Jämförbarhetsaspekten mellan företag och över tid är i vårt fall relativt enkel att 

definiera. Ifall en fullgod jämförbarhet finns i verkligt värde värderingarna, borde vi se 

samma storlek på avvikelserna mellan de tre länderna, förutsatt att de tre länderna kan 

anses ha samma förutsättningar för värderingarna. Dock visar utfallet av studien att 

skillnader mellan ländernas genomsnittliga- och medianavvikelse existerar. Flera 
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anledningar kan ligga bakom varför det existerar skillnader mellan länderna men 

resultatet blir oavsett anledning att det är svårt att förlita sig på att värderingarna 

kommer vara av liknande tillförlitlighet mellan olika aktörer inom de tre observerade 

stickproven. Ifall en tidsmässig jämförbarhet skulle vara perfekt skulle vi observera en 

jämn utveckling på avvikelsernas storlek mellan åren, något som inte verkar stämma 

överens med observerade avvikelser.  

Den kvalitativa egenskapen relevans har av flera forskare ansetts vara i ett 

motsatsförhållande till tillförlitligheten när det gäller verkligt värde inom redovisningen. 

Det vill säga att användandet av verkligt värde leder till en ökad relevans men minskad 

tillförlitlighet. Eventuella förbättringar i relevansen har vår studie inte undersökt, därför 

kan vi inte kommentera denna aspekt men studien indikerar ett stöd till att 

förutsägelserna i tidigare studier om en minskad tillförlitlighet i jämförelse med 

redovisning till historisk kostnad, stämmer (Ball, 2007, s. 14; Barth, 2006, s. 276; 

Landsman, 2007, s. 26).   

Den totala avvikelsen ligger på 20,4 procent i medelvärde. För att sätta siffrorna i ett 

sammanhang kan vi ta ut det genomsnittliga bokförda värdet på 

förvaltningsfastigheterna för ett bolag inom de tre undersökta länderna, summan landar 

på strax över 5,6 miljarder svenska kronor. En osäkerhet på 12 procent (motsvarande 

medianvärdet för de tre länderna) skulle medföra att värdet på tillgångarna kan ha ett 

genomsnittligt fel på strax över 676 miljoner kronor. En osäkerhet på denna nivå kan 

förändra investerares och långivares substansvärderingar av företagen kraftigt och ge 

beslutsunderlag med osäkra grunder. Detta visar på utfallet av modeller som är 

hyperkänsliga för svängningar på marknaden, något som också demonstrerats av 

värderingarnas svagheter under krisåren. En osäkerhet på denna nivå kan göra det svårt 

för revisorer att utföra en revision på fastighetsbolagen då deras väsentlighetstal, den 

nivå ensam eller aggregerad anses tolererbar för fel att ligga under, ofta beräknas utifrån 

fem procent av tillgångarna eller omsättningen (Christensen et al., 2013, s. 40).  

En fördel med nyttjandet av extern värderare är enligt vår undersökning, minskade 

avvikelser mätt i absoluta mått. Således kan en ökad tillförlitlighet i förhållande till 

IASBs föresställningsram uppmätas (IASB, 2012, s. 14-16). Anledningen till den 

minskade avvikelsen bör implicit vara mer exakta värderingar som bättre återspeglar de 

faktiska marknadsförhållandena enligt definitionen i IAS 40, p. 5.  Värderingsfirmorna 

anger dock ofta i årsredovisningarna att avvikelsen bör som högst ligga mellan fem och 

tio procent, en utfästelse som inte stämmer överens med resultatet av studien. Enligt vår 

undersökning ligger den genomsnittliga avvikelsen för de tre länderna på 20,4 procent, 

dock innehåller detta extrema observationer, medianen ligger på 12 procent. De 

observerade siffrorna ligger högre än det intervall som generellt anges av värderare i 

årsredovisningar. Vid de tillfällen som ett intervall anges är det högsta värdet som 

angivits 10 procent. Studiens fynd om avvikelsen pekar på att detta intervall i regel är 

underskattat och därmed kan ge en missvisande bild om de faktiska avvikelserna som 

värderingarna har.  

6.2 Extern värderare 
Hypotesen som är uppsatt för variabeln extern värderare är att de företag som använder 

sig av externa värderare ska påvisa mätt i absoluta tal, mindre avvikelser än de företag 

som inte använder sig av dem. Resultatet från regressionerna 1-3 uppvisade ett 

signifikant samband mellan extern värderare och minskade avvikelser, även regression 
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5 som utfördes mot den tyska datan visade ett samband i samma linjer. Regressionerna 

4-6 på undervärderade fastigheter uppvisar samma typ av negativa samband enligt 

samma linjer. I regression 7-9 på de övervärderade fastigheterna är variabeln extern 

värderare även en faktor som minskar avvikelsen då den negativa avvikelsen eller 

övervärderingen minskar vid användningen av en extern värderare. 

Utfallet från den statistiska genomarbetningen visar på en överensstämmelse med 

tidigare undersökningar som gjorts inom området. Dietrich et al. (2000) fann i sin studie 

ett starkt samband mellan anlitandet av externa värderare och minskade avvikelser, för 

ett stickprov av brittiska bolag under åren 1988-1996. Cotter & Richardson gjorde 

liknande fynd i sin studie från 2002 på australiensiska företag, de fann att företag som 

nyttjade externa värderingsmän utförde bättre värderingar än de som genomförts av 

bolagen själva. 

Vi kan utifrån vår studie se en tendens att värderaren uppvisar en mindre konservativ 

värdering vid de tillfällen försäljningarna leder till vinst, det vill säga, värderarnas 

värdering är något högre än den interna och därmed är avvikelsen mindre. Samma 

förhållande uppmärksammades av Dietrich et al. (2000, s. 134). Vi har även valt att 

undersöka vilken påverkan övervärderingar har, vilket inte Dietrich et al. (2000) gjorde i 

sin studie. Då finner vi att ett motsatt förhållande uppstår vid övervärderingar, 

värderingsmännen uppvisar en mer konservativ värdering och därmed har en mindre 

inexakt värdering då övervärderingar gjorts. Sammanfattningsvis indikerar detta på att 

värderingar som genomförs av värderingsmannen uppvisar mindre avvikelser vid 

försäljning oavsett i vilken riktning marknadspriserna är på väg. 

Förklaringen till varför en extern värderare ger bättre uppskattningar än de som 

genereras internt av företagen kan bottna i flera orsaker. De två som framkommer 

tydligast sett till tidigare studier är kompetens och oberoende (Barth & Clinch, 1998, s. 

219; Cotter & Richardson, 2002, s. 438; Dietrich et al., 2000, s. 150; Landsman 2007, s. 

24). Som en konsekvens av oberoende ansåg Cotter & Richardson (2002, s. 439) precis 

som vi, att en extern värderare ger ett ytterligare lager av övervakning och kontroll över 

värderingsprocessen. Trots att det inte finns någon reglering om att de måste lämna ett 

utlåtande på samma sätt som en revisor får deras närvaro i värderingen en övervakande 

roll i viss utsträckning för klientföretaget. 

Anledningen till detta är att en värderingsman inte har samma intresse av att en 

värdering visar ett visst utfall som en intern värderare potentiellt kan ha, det vill säga att 

en viss summa på värderingen inte är mer gynnsam än en annan. Snarare bör 

värderingsmannen vara intresserad av så tillförlitliga värderingar marknadsmässigt som 

möjligt för att ge klientföretaget goda beslutsunderlag i sin verksamhet. Det finns även 

en juridisk risk för att ifall precisionen på värderingen är dålig. Ifall klienten kan anses 

ha skadats på grund av de felaktiga värderingarna finns risken att den går vidare med 

anspråk gentemot värderingsmännen i en rättslig process (Cotter & Richardson, 2002, s. 

439). Dock kan det föreligga en viss risk också att även en värderingsman manipulerar 

sina bedömningar för att stå i god dager hos en viktig kund ifall värderingsmannen vet 

vilka utfall som är önskvärda för klienten.  

Den andra viktiga aspekten hos externa värderingsmän är kompetens. 

Värderingsmannen i sin roll som yrkesman som arbetar med värdering och 

marknadsanalyser av fastigheter kan antas ha en bättre förståelse av marknadsläget och 
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enskilda fastigheters roll på en fastighetsmarknad. Detta kopplat till en större gemensam 

erfarenhet och kunskapsbas hos värderingsfirman kan anses ge dem en fördel gentemot 

en intern värderare som potentiellt har en mer specifik kunskap om den typ av 

fastigheter som företaget nyttjar eller omsätter.   

Resonemanget i de tidigare styckena ovan grundar sig i att observationerna indikerar på 

att en extern värderare ger bättre värderingar. Ifall motsatsen skulle bevisas; att 

avvikelsen och därmed tillförlitligheten inte är signifikant förändrad vid nyttjande av en 

extern värderare kan flera anledningar finnas till detta. Möjligheten finns att företagen 

genom sin specialisering på typen av fastigheterna de huvudsakligen omsätter uppnått 

samma mått av värderingsexpertis som värderingsfirmorna, förutsatt en viss omsättning 

av fastighetstillgångarna. Alternativt att samma värderingsmodeller i form av 

exempelvis mjukvara används av både interna och externa värderare med samma 

antaganden, detta förutsätter dock att samma antaganden om ortpris och attraktivitet för 

hyresgäster föreligger.  

Sammanfattningsvis kan vi därför säga att i enlighet med tidigare studier finner vi stöd 

för att en extern värderare har en positiv inverkan på avvikelsen och därmed bekräfta 

forskningshypotes 1. Dock finns en viktig kritik att betänka till detta resultat innan 

hypotesen bekräftas. I observationerna finns 18 av 228 observationer, där en extern 

värderare inte nyttjats. Detta är totalt 7,9 procent av det totala materialet, därmed är det 

en liten variation i materialet vi samlat in. På grund av detta kan det vara svårt att 

generalisera då vi inte känner oss bekväma med att grunda en slutsats på det relativt 

homogena material som vi har. Med anledning av bristen på variation inom stickprovet 

anser vi inte att vi med god tillförlitlighet kan bekräfta forskningshypotes (1). Vi väljer 

därför att förkasta hypotes (1): 

Användningen av en extern värderare har en positiv inverkan på avvikelsen. 

Även om vi inte utan osäkerhet kan fastställa vår hypotes om den externa värderarens 

positiva påverkan på tillförlitligheten hos redovisningen till verkligt värde gällande 

förvaltningsfastigheter, anser vi att resultatet pekar i den riktningen, även om vi inte vill 

anse det som fastställt. Förutom vår egen studie uppvisar flera undersökningar belägg 

för att tillförlitligheten är bättre vid användningen av en värderingsman (Cotter & 

Richardson, 2002; Dietrich et al., 2000). Utöver detta ger också ett antal forskare stöd 

till att ett större förtroende finns hos investerare för de värderingar som görs av externa 

värderare samt att de anses som mer relevanta (Barth & Clinch, 1998, s. 276; 

Landsman, 2007, s. 24; Muller & Riedl, 2002, s. 879). En ytterligare indikation på 

nyttan en extern värderingsfirma ger ett fastighetsbolag är skillnaden i observationer 

mellan vår och Dietrich et als. (2000) studie gällande värderingsman. I det brittiska 

stickprovet fann vi att 95 procent nyttjade en extern värderare, i Dietrich et als. studie 

var siffran närmare cirka 75 procent. Detta kan vi endast tolka som att fastighetsbolagen 

är mer positivt inställda till värderingstjänster, ifall det beror på bättre upplevd precision 

eller någon annan anledning som exempelvis kostnadsbesparingar kan vi inte avgöra. 

Dietrich et als. (2000) fynd om att anlitandet av en revisor från någon av de största 

redovisningsbyråerna bidrar till bättre värderingar i kombination med extern värderare 

har denna studie inte kunnat finna något stöd för utifrån de regressioner som vi 

genomfört. Detta kan bero på flera orsaker, en förändring i företagsklimatet då ett antal 

år förflutit sedan dess att undersökningarna genomfördes gentemot vår undersökning, 
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1988-1996 gentemot 2005-2012. Utöver det finns en skillnad i variabeln som använts, i 

Dietrich et als. (2000) undersökning var det de sex största revisionsfirmorna som 

användes som variabel, inte de fyra största som använts i denna undersökning. 

6.3 Finanskris 
Hypotesen vi har ställt upp gällande finanskrisen är att avvikelsen borde vara större 

under krisåren 2008-2009 eftersom företagen då kan ha större incitament till att 

vinstmanipulera sina resultat. Detta grundade vi på studier av Jaggi et al. (2010, s. 470) 

och Laux & Leuz (2010, s. 130) som kom fram till att det är svårare att värdera till 

verkligt värde under kriser och att metoderna som används för värderingen inte är 

pålitliga under dessa förhållanden. Laux & Leuz (2010, s. 115) angav också att 

incitamentet för manipulering ökar under kriser. Något som stärkte detta var uttalandet 

av IAASB (2008, s. 2, 5) om att värderingen blir mer osäker och att företag bör ta in 

externa värderare för att värderingen ska bli så bra som möjligt. Iatridis & Dimitras 

(2013, s. 160) fann bevis på vinstmanipulering i tre av fem länder under finanskrisen 

och att det är vanligare i principbaserade länder än i regelbaserade. Om detta antagande 

stämmer för våra studerade länder bör vi se en större avvikelse i Storbritannien än i 

Sverige och Tyskland.  

För att kunna observera tendenser till manipulation eller förändringar av 

redovisningsdata under finanskrisen, bör en större avvikelse hos värderingarna 

observeras under krisåren. Regression 1-3 visar inga tecken på ökade avvikelser i de 

olika länderna då ingen av dem är signifikant. Vår huvudmodell visar inga tecken på 

ökade avvikelser under krisåren. I studien av Iatridis & Dimitras (2013) ingick inget av 

de länder vi har undersökt. Det kan vara så att i de länder de undersökta var andra 

faktorer viktigare för resultatmanipulation under finanskrisen än för de som vi 

undersöker i denna studie. Regressionerna för undervärdering visade inte heller något 

signifikant samband på fem procent. Regressionerna för övervärderingarna visar dock 

ett signifikant samband, att avvikelsen är större vid övervärderingar av värdet. Det 

innebär att avvikelsen mellan det bokförda värdet och försäljningspriset är större under 

finanskrisen. Således är förlustaffärerna större under krisåren och i förlängningen att 

fastigheterna var högre värderade i förhållande till marknadsvärdena än under andra år. 

Vi kan alltså se indikationer på att finanskrisen påverkar avvikelsens storlek, dock ger 

vår huvudmodell inte stöd för att finanskrisen har påverkat avvikelsen, vilket gör att vi 

förkastar forskningshypotes 2: 

Under krisåren 2008-2009 är avvikelsen i värderingen av verkligt värde större än för 

andra år.  

Vi finner indikationer på att det kan vara större avvikelse under krisåren, dock kan vi 

inte bekräfta det medan de flesta andra studier har kommit fram till att manipulationen 

är större under krisåren. Det kan även finnas förklaring till den större avvikelsen 

gällande övervärderingarna i att marknadens efterfrågan och därmed prisbild föll 

kraftigare än vad som kunde förutses. Anledningar vi ser till att en större avvikelse 

skulle kunna bero på manipulation kan vara att företaget vill visa större tillgångar sett ur 

ett låne- eller investerarperspektiv och att de skjuter upp problemen i framtiden. De kan 

anse att det är mer fördelaktigt att visa större tillgångar under en period och att det i 

slutändan överväger den förlust de kommer göra senare vid en försäljning. Den stora 

praktiska fördelen med att hålla uppe det bokförda värdet i fastigheterna är dock att 

undvika den potentiella förlust som en nedskrivning av fastighetstillgångarnas värde 



70 

 

skulle innebära. Genom att inte nedvärdera fastigheterna fullt ut till det sjunkande 

marknadsvärdet, hålls förlustposterna något lägre. Förhoppningen blir då att priserna på 

marknaden och därmed värdena som finns i företaget kommer att stabilisera sig och gå 

upp igen efter krisen.  Det kan även stämma med det IAASB (2008, s. 8) sa i sitt 

uttalande att incitament till manipulation ökar hos företagen och att det kan bero på att 

företagen vill hålla ett jämnt resultat från år till år. Även om företagen använder externa 

värderare kan det vara så att företaget åsidosätter de belopp som externa värderare 

räknat fram (IAASB, 2008, s. 8). Dimitrios et al. (2013, s. 361) fann i deras studie att 

företag visade mindre indikationer på manipulering under krisåren och undantaget var 

de företag som redan innan uppvisade stora godtyckliga periodiseringar.  

Under en finanskris blir marknaden instabil och det blir svårt att använda modellerna för 

värderingen vilket Jaggi et al. (2010, s. 470), Laux & Leuz (2010, s. 130) och uttalandet 

av IAASB (2008, s. 2) anger. Detta kan vara en orsak till att det ser annorlunda ut under 

krisåren. Ifall krisen påverkar värderingen anser vi att det kan bero på att Sverige endast 

använt verkligt värde i tre år 2008 och i Tyskland hade flera företag bara använt det i ett 

år. Vi anser att det kan bero på bristande rutin hos företagen som gör att avvikelsen blir 

större, då det var första gången för dem att värdera till verkligt värde under en 

finanskris. Dock kan Storbritannien anses ha mer rutinerade företag då de värderat till 

verkligt värde under en längre tid och har varit med om kriser tidigare, men 

undersökningen pekar inte på mindre avvikelser i Storbritannien under krisåren.  

6.4 Landsskillnader 
Den hypotes vi ställt upp från tidigare teori är att det förekommer skillnader i 

värderingen för olika länder trots att de tillämpar samma regelverk, IAS 40. Resultatet 

från regressionerna 1-3 uppvisar ett signifikant samband för att svensk avvikelse är 

lägst. Tyska och brittiska avvikelser ligger på ungefär samma nivå, ej tydligt skiljt från 

varandra. Regressionerna 4-6 uppvisar också att svensk avvikelse är lägst och sedan 

tysk och längst ifrån är brittisk. Skillnaden i regression 4-6 mellan Tyskland och 

Storbritannien är likt regression 1-3, liten och det är därför svårt att avgöra om Tyskland 

har lägre avvikelse än Storbritannien och att det inte beror på slumpen. Tydliga 

skillnader i medel och medianvärdena mellan länderna uppvisas i den beskrivande 

statistiken, svenska avvikelser är lägst men brittiska är tydligt lägre än tyska. 

Att det förekommer skillnader mellan länderna som tillämpar IFRS överensstämmer 

med tidigare forskning av Kvaal & Nobes (2010), Nobes (1983, 2006, 2013) och Nobes 

& Parker (2004).  

Skillnaderna kan bero på att länderna har olika redovisningstraditioner och att länderna 

tidigare har redovisat på olika sätt och med egna inhemska regelverk. Det har tidigare 

forskning av Nobes (2006), Artsberg (2005) och Kvaal & Nobes (2010) visat, vilket vi 

också anser troligt eftersom länderna har redovisat på ett annorlunda sätt under lång tid 

innan implementeringen av IFRS. Det tar tid att harmonisera sig till nya regelverk, 

jämför Glaum et als. (2012) studie angående problemen med harmoniseringen till IFRS 

3 och IAS 36 (2012, s. 195). Utifrån det ovan bekräftar vi forskningshypotes 3:  

Det finns en skillnad i värderingens avvikelse mellan länderna Sverige, Tyskland och 

Storbritannien. 
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En potentiell anledning till att Sverige är skiljt från de andra länderna har vi tidigare 

teoriserat vara på grund av den försiktighetsprincip som Sverige historiskt tillämpat, en 

princip som inte varit utbredd i Storbritanniens redovisning. Tyskland har också 

präglats av försiktighetsprincipen men det har inte varit lika utbrett som i Sverige 

(Artsberg, 2005, s. 160). Ifall en försiktighet levt kvar i värderingarna bör värderingarna 

på fastigheterna varit lägre i förhållande till försäljningspriserna. Därmed bör en större 

avvikelse vad gäller försäljningar vid undervärdering och en mindre avvikelse vid 

försäljningar vid övervärdering uppmärksammats. Detta förhållande borde ha 

uppmärksammats i störst utsträckning för Sverige och till viss del för Tyskland, men 

enligt vår statistiska undersökning hittar vi inte några belägg för att detta förhållande 

existerar. Specifikt stämmer detta inte överens med diagrammen under avsnitt 5.4, där 

Tysklands avvikelse är störst både på medelvärdet och medianen sammantaget för alla 

åren och Storbritannien har näst störst avvikelse. Sverige har lägst avvikelse även där.  

Enligt Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet (2010, s. 13) är fastighetsmarknaden 

heterogen men trots det kan en potentiell anledning till varför det är lättare att värdera 

en fastighet i Sverige till ett mer korrekt marknadsvärde vara att det är en mindre 

heterogenitet i fastighetsmarknaden i Sverige jämfört med Tyskland och Storbritannien. 

Tyskland och Storbritannien har en tydlig skillnad gentemot Sverige i sin 

fastighetsmarknad, storleken. Storleken på fastighetsmarknaden kan ge upphov till ett 

större spann av fastigheter av olika typer, användningsområden, lägen och skick. En 

sådan förändring i specifika typer av fastigheter som uppkommer kan öka 

komplexiteten till en sådan grad att en korrekt värdering av ett objekt potentiellt kan bli 

svårare att genomföra. Med storleken på marknaden uppstår också betydligt större 

“mikroområden” med särskild karaktär som i svenska mått skulle anses vara extrema. 

Specifikt de största tyska och brittiska städernas innerstadsområden. I sådana områden 

är det tänkbart att fler komplexa faktorer spelar roll för fastigheternas värdering än vid 

fastigheter av “normal” typen.  

Vi anser att Storbritannien är det land som borde ha legat närmast det verkliga värdet i 

värderingarna då de har värderat till verkligt värde längre än Sverige och Tyskland och 

att de därför är mer vana att göra värderingar och därför skulle ha minst avvikelse. En 

anledning till varför vi får olika resultat i regressionen och den procentuella avvikelsen 

vi ser kan bero på som vi nämnde tidigare att regressionen svagt visade att Tysklands 

avvikelse var mindre men att det kan bero på en slump då skillnaden var marginell.  

Nobes (2006) och Dahlström & Nilsson (2012) anger att skillnader också kan uppstå på 

grund av översättningen av IFRS till olika språk. Det kan ha en påverkan men det borde 

inte vara en av de större anledningarna eftersom kontexten av lagen ändå borde komma 

fram i de olika länderna. Vi anser istället att det är mer troligt att det beror på hur 

länderna har gjort förut och att det tänket sitter kvar. Vi anser också att skillnaderna 

mellan länderna borde bli mindre med åren eftersom att anledningen till de 

gemensamma reglerna är att harmonisera och göra det mer likt mellan länderna för att 

kunna göra bättre jämförelser mellan dem då handeln över gränserna ökar. Vi tror att 

det fortfarande kan vara så att länderna är i en anpassningsfas till reglerna i IFRS likt de 

som Glaum et al. undersökt gentemot IFRS 3 och IAS 36 (2012) och att värderingarna i 

framtiden förhoppningsvis kommer att vara närmre varandra 
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7. SLUTSATSER OCH DISKUSSION 
Här diskuteras resultaten från studien och slutsatser dras för vilka faktorer som 

påverkar avvikelsens storlek. Slutsatserna återkopplas till och svarar på 

problemformuleringen och syftena. Vi diskuterar även studiens bidrag och förslag till 

vidare forskning inom området. 

7.1 Slutsats 
Att värdera fastigheter till verkligt värde infördes under IAS 40 år 2005 och har varit ett 

vida diskuterat ämne sen dess. Detta eftersom det är svårt för företag att värdera till 

verkligt värde då modellerna är känsliga för marknadsförändringar, flertalet antaganden 

måste göras och en liten förändring i modellen kan göra stora förändringar i värdet. I vår 

studie ämnade vi därför att besvara följande problemformuleringar:  

 Hur stor är avvikelsen mellan realiserade försäljningsvärden för 

förvaltningsfastigheter och dess bokförda verkliga värden i fastighetsbolag i 

Sverige, Tyskland och Storbritannien?  

 Vilken påverkan på denna avvikelse har; extern värderare och finanskrisen 

2008-2009? 

Med undersökningens problemformulering ämnades undersöka och kartlägga storleken 

på avvikelsen mellan bokförda och realiserade värden på förvaltningsfastigheter i 

noterade fastighetsbolag. Därmed ville vi ge ett mått på hur tillförlititliga värderingarna 

är i praktiken. För att närmare undersöka detta ville vi undersöka betydelsen av tre 

faktorer för en eventuell avvikelses storlek: (1) extern värderare, (2) den ekonomiska 

krisen 2008-2009 och (3) landsmässiga skillnader. Urvalet för studien har bestått av 

börsnoterade fastighetsbolag inom Storbritannien, Tyskland och Sverige. Måttet som 

använts för att besvara första problemformuleringen är den absoluta procentuella 

skillnaden mellan det bokförda värdet på en såld fastighet och dess försäljningspris. 

Resultatet från vår undersökning som ämnade besvara den första problemforumleringen 

visar på att förvaltningsfastigheterna i absoluta medel och medianvärden är 

undervärderade med totalt 20,4 procent och 12 procent. På landsnivå är siffrorna 15,5 

procent och 10 procent i Sverige, med 28,5 procent och 14 procent i Tyskland och 19,55 

procent och 12 procent i Storbritannien. Vi kan inte säga att avvikelsen beror på 

att företagen manipulerar sina resultat med flit och bryter mot etiska riktlinjer utan bara 

att vi ser en avvikelse som kan bero på antingen manipulation men det kan också bero 

på att det är svårvärderat och att företagen har gjort det så bra som möjligt utifrån deras 

förutsättningar. Det finns dock en möjlighet till att manipulera resultatet inom detta 

redovisningsområde och som intressent är det bra att vara uppmärksam på det. 

Kopplat till den första problemformuleringen visar resultatet också en signifikant 

skillnad mellan länderna i avseende på avvikelsens storlek. Där ser vi ett signifikant 

samband för att Sveriges avvikelse är lägst, följ av Tyskland och Storbritannien. 

Skillnaden mellan Tyskland och Storbritannien är liten och när vi tar fram den absoluta 

avvikelsen ligger Sverige lägst, följt av Storbritannien och Tyskland. Vi kan utifrån det 

konstatera att det är skillnader länderna emellan och anse den första 

problemformuleringen som undersökt. 
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I koppling till den andra problemformuleringen finner studien från de insamlade 

observationerna indikationer på ett samband mellan minskad avvikelse i värderingarna 

och nyttjandet av en extern värderare. Vilket vi anser kan bero på en bättre kompetens 

och en konsekvens av ett större oberoende i linje med tidigare undersökningar. Dock 

ska poängteras att sambandet ses med ett mått av osäkerhet då få observationer kunnat 

samlas in där en extern värderare inte använts. 

Resultatet från undersökningen i avseende till den andra problemformuleringen, rörande 

finanskrisen som påverkande faktor visar inget signifikant samband mellan krisåren och 

avvikelsen. Dock visas ett signifikant samband mellan finanskrisen och 

övervärderingarna, det innebär att avvikelsen mellan det bokförda värdet och 

försäljningspriset är större under finanskrisen. Eftersom huvudmodellen inte ger stöd för 

det valde vi att förkasta forskningshypotes 2, även fast vi ser indikationer på att krisen 

påverkar avvikelsen. Om det är så att krisen påverkar avvikelsen kan vi inte säga något 

om varför det skulle vara så. Vi kan inte säga om det beror på manipulation, bristande 

kompetens eller om det är något annat som påverkar. Vi anser därmed den andra 

problemformuleringen som undersökt.  

Våra resultat visar på att den absoluta avvikelsen mellan bokförda värdet och 

försäljningsvärdet är stort och att det handlar om stora belopp. Indikationer finns att 

avvikelsen blir större utan extern värderare samt under finanskrisen och det finns belägg 

för att det är skillnader i avvikelsen mellan länderna. När vi studerar hur fördelningen 

av över- och undervärderingar ser ut, ser vi att det bokförda värdet genomgående är 

lägre än det realiserade försäljningspriset. Detta innebär att företagen i de allra flesta fall 

redovisar ett värde som är lägre än marknadspriset, men ifall det görs medvetet kan vi 

inte fastställa. 

7.1.1 Implikationer av studien 
Vi kan genom vår studie se att det finns betydande avvikelser mellan det som redovisas 

av företagen och de värden som realiseras, därmed anser vi att tillförlitligheten i måtten 

är som flera forskare fruktat, inte god. Vi ser trots detta en fördel i användning av 

verkligt värde i förhållande till relevansaspekten men endast ifall ett tolererbart fel 

existerar i värderingarna. Vi anser att IASB har ett stort ansvar för att förbättra 

situationen som vi ställs inför. Långsiktigt anser vi att storleken på avvikelserna kan 

vara farliga ur samhällets och intressenternas perspektiv. En undervärdering behöver 

inte vara negativ i en tillväxtmarknad i annan mening än att ett felaktigt värde visas, då 

värdeökning bör ge upphov till för intressenter, oväntade vinster. En övervärdering i en 

fallande marknad kan vara direkt farlig och på samma sätt skapa oväntade förluster av 

onödigt stor magnitud. Oavsett marknadsläget ger värderingen även ett möjligt utrymme 

till manipulation, då i fråga om värderingarna en informationsassymetri uppstår mellan 

företagen och intressenten. För intressenterna till företaget får en undervärdering av 

företagets tillgångar vissa konsekvenser. För banker och låneinstitut medför en felaktigt 

värderad tillgångsportfölj ett svårare underlag att beräkna möjligheterna till finansiering 

för företaget. För placerare och aktiesparare blir det svårare att utföra en analys eller 

substansvärdering av företaget. Den extrema konsekvensen av problematiken ger risk 

för onödiga börsförluster, uppsägningar av personal och konkurser. Ifall problemet når 

ett sådant läge återstår att se, men situationen kan vi inte anse vara hållbar. Vår 

förhoppning är därför att IASB ser över regleringen av värderingsmetoder, det är svårt 

för oss att säga på vilket sätt de borde ändra metoderna då vår studie inte undersökt det. 

Vi anser dock att IASB särskilt måste se över de informationskrav som företagen har 
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gentemot sina intressenter. Det vi gärna skulle se implementeras är större detaljkrav på 

information om värderingmetod och känslighetsanalyser för dessa modeller. Vi ser 

fördelar med att göra extern värderare obligatoriskt eller att via standarderna kraftigare 

rekommendera det, men konsekvenser bör utredas av IASB innan en sådan förändring 

skulle göras.  

7.2 Bidrag 
Utifrån granskningen av tidigare studier identifierades ett forskningsgap avseende 

avvikelsen i verkligt värde värderingar som denna studie avsett att ge ett bidrag till. 

Tidigare studier har undersökt liknande faktorer men inte beaktat de omständigheter 

som uppstår under IFRS-regelverket och i vårt tidsmässiga- samt geografiska perspektiv 

(Cotter & Richardsson, 2002; Dietrich et al, 2000). Resultatet från denna studie 

indikerar på att avvikelsernas storlek har ökat över tiden och ser annorlunda ut på 

nationell nivå i jämförelse med Dietrich et als. (2000) studie, vilket bidrar till 

information om området under de senaste åren. Det kan också ge stöd till att vissa 

tidigare identifierade faktorer påverkar värderingen. Extern värderare samt ekonomisk 

instabilitet på marknaden i form av den ekonomiska krisen 2008-2009 har indikerats ha 

betydelse för värderingarnas tillförlitlighet även om vi inte kunnat bekräfta det i vår 

studie. Detta stödjer slutsatserna om förbättrad värderingskvalitet som görs av bland 

andra Eshleman & Guo (2014), Johnson & Forgey (2013) och Landsman (2007), om ett 

svårare värderingsläge under ekonomisk instabilitet som beskrivet av bland andra Ball 

(2007), Jaggi et al. (2010) och Laux & Leuz (2010). Den osäkerhet som vår studie visar 

på kan ses som ett inlägg i diskussionen angående de kvalitativa egenskaper som IASB 

grundar sitt regelverk på. Därför bör studiens utfall ge ytterligare underlag för 

utvärdering och diskussion angående eventuella framtida förändringar av regelverk som 

styr värderingarnas upplägg och informationskraven i företagens finansiella rapporter. 

Därmed anser vi att vi har gett ett bidrag till den teoretiska bildningen inom området. 

Det praktiska bidraget av studien rör typen av osäkerhet som vi undersökt. I denna 

studie finner vi att den potentiellt skapar en redovisningssituation som uppvisar stora 

årsmässiga- och geografiska skillnader. Detta kan vara negativt för hållbarheten i 

redovisningen i ett längre perspektiv och speciellt vid situationer av ekonomisk oro. 

Med det i åtanke anser vi att studiens resultat och kartläggningen av avvikelsen inom de 

tre europeiska länderna kan vara av intresse för ett antal intressenter till 

fastighetsföretagen. För både investerare och långivare bör undersökningen ge en bättre 

fingervisning om storleken på potentiella risker som skapas av osäkerheten som finns i 

de noterade, IFRS anslutna fastighetsföretagens tillgångsredovisning. Vi anser även att 

studien är av intresse för revisorer verksamma inom dessa typer av företag genom att 

belysa en tillgångspost som kan vara ett potentiellt problemområde under revisionen. 

7.3 Förslag på fortsatt forskning 
Avvikelsen vi uppmäter för brittiska företag under 2005-2012 är större än de som 

Dietrich et al. (2000) fann i sin studie av årsredovisningar mellan 1988-1996. Vi anser 

att det skulle vara intressant att undersöka anledningarna till den ökade avvikelsen. Vi 

finner även att företagen tenderar att undervärdera sina fastigheter och det vore 

intressant att komplettera vår studie med intervjuer med fastighetsbolagen för att 

undersöka bolagens åsikter om varför det är så. Det skulle också vara bra att göra 

intervjuer med dem för att höra mer ingående hur deras värdering går till och vad deras 

åsikter är om verkligt värde. Vår studie finner också skillnader mellan länderna även 

fast de använder samma regelverk. Vi tror att harmonisering mot det nya regelverket 
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fortfarande sker och att det kan bli mer överenstämmelse mellan länderna om några år 

därför efterlyser vi en studie med samma undersökningsområde som utförs på framtida 

årsredovisningar för att bedöma harmoniseringseffekten. Studien skulle också kunna 

genomföras på fler länder som värderar fastigheter till verkligt värde och se om det 

finns mer utbredda skillnader eller mönster. Det finns även ett regelverk som liknar IAS 

40, IAS 41. Detta regelverk behandlar verkligt värde för biologiska tillgångar, till 

exempel skog, därmed är detta regelverk är av stor vikt för skogsbolag. Skog är likt 

förvaltningsfastigheter också en komplicerad tillgång att värdera då det är en mycket 

långsiktig investering. En liknande studie skulle kunna genomföras på skogsbranschen 

och då jämföra problematiken som finns i branscherna under de liknande regelverken.  
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8. SANNINGSKRITERIER 
I studiens avslutande kapitel presenteras sanningskriterierna som valts utifrån studiens 

kvantitativa metod och angrepssätt. Vi har valt att föra en diskussion om studiens 

reliabilitet och validitet. 

8.1 Reliabilitet 
Reliabiliteten i en studie visar hur pålitlig och tillförlitlig undersökningen är. 

Tillförlitligheten beror på kvaliteten på det datamaterial som samlats in, alltså hur 

noggranna mätningarna är samt hur bearbetningen av datan har gått till (Ejvegård, 1996, 

s. 67). För att undersökningen ska vara pålitlig ska två undersökningar med samma syfte 

och population och med samma metod ge samma resultat (Svenning, 2003, s. 67). 

Reliabiliteten är viktigare vid en kvantitativ studie eftersom resultatet ska gå att 

generalisera mer än vid en kvalitativ studie (Svenning, 2003, s. 68). Vår undersökning 

består av insamlat datamaterial från årsredovisningar och om någon annan gör samma 

undersökning som oss kommer siffrorna vara samma då de inte ändras över tid utan 

kommer alltid vara samma oberoende på när de samlas in. Därför anser vi att 

reliabiliteten i vår studie är hög. Det som kan påverka reliabiliteten negativt är att vi 

plockat ut viss data manuellt vilket kan ha lett till att fel smugit sig in i vår 

undersökning. Vi har varit noggranna när vi inhämtat datan, detta eftersom att vi vill att 

datan ska stämma överens med företagens finansiella information. Det finns dock inga 

garantier för att inga fel finns i vårt datamaterial, men vi tror inte att eventuella fel är så 

pass stora fel att de påverkar resultat markant. Vi har även använt databaser till att 

plocka ut viss data för att säkerställa att informationen stämmer. Stickprovet avgör 

också hur bra reliabilitet det är i studien då syftet med kvantitativa studier oftast är att 

kunna generalisera resultatet och då måste stickprovet vara representativt (Svenning, 

2003, s. 68). Vårt stickprov missar de små företagen både i Storbritannien och 

Tyskland, alltså sänks reliabiliteten i vår studie. För Sverige används hela populationen. 

Vi anser också att tillförlitligheten i vår studie ökar då vi använt flertalet 

kontrollvariabler i våra analyser för att inget utomstående ska påverka resultatet. Att vi 

använt liknande variabler som i tidigare studier styrker också tillförlitligheten. Dock är 

förklaringsgraderna i våra modeller varierande från modell till modell. Att vissa 

modeller har låga förklaringsgrader, kan bero på att någon viktig variabel saknas eller 

att vi borde ha plockat bort någon variabel. Det innebär att om vi gjort vissa 

förändringar i studien hade det kunnat göra våra resultat mer tillförlitliga. Styrkor i vår 

studie är vår population, att vi använder flera länder och gör jämförelser mellan dem. 

Genom att göra detta kan vi se ifall ett visst lands problematik är ett undantagsfall eller 

tecken på ett systematiskt fel. Inkluderingen av flera geografiska områden sätter ett 

specifikt lands avvikelser i en kontext. 

En annan fördel mer vår studie är att vi separat undersöker om över- eller 

undervärdering påverkar vår studie, det tar i beaktning de olika marknadsförhållandena 

som sker vid vinst- och förlustaffärer samt att det ger en bättre förståelse vid båda 

utfallen när en försäljning går med vinst eller förlust. Därmed får vår analys bättre 

precision än när vi bara studerar absoluta värden.  En brist i vår studie är att vi fick en 

liten andel av populationen för de som inte använder extern värderare och att vi inte kan 

dra några konkreta slutsatser från de resultaten då det inte var tillräckligt stor variation i 

populationen. Om Storbritanniens och Tysklands företag hade uppgett till hur stor del 

de använder den externa värderaren hade vi kunnat göra bättre analyser för att se om det 

har någon påverkan i vilken utsträckning de används. 
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8.2 Validitet 
Validiteten i en undersökning bestäms av hur väl undersökningen har lyckats fånga 

verkligheten och att vi mäter det vi avser att mäta (Svenning, 2003, s. 64). För att uppnå 

en hög validitet måste reliabiliteten också vara hög, eftersom det inte ska förekomma 

felaktigheter i mätningen men det betyder inte att hög reliabilitet automatiskt leder till 

hög validitet (Dahmström, 2005, s. 334). Bryman, (2011, s. 50) brukar benämna denna 

typ av validitet för begreppsvaliditet. I vår studie har det bokförda värdet på 

förvaltningsfastigheterna och försäljningspriset använts för att mäta avvikelsen i det 

verkliga värdet. En tidigare liknande studie av Dietrich et al. (2000) har använt samma 

mått som oss. Vi anser att vi lyckats mäta det vi skulle mäta i detta hänseende och att 

begreppsvaliditeten därmed är hög.  

Svenning (2003, s. 64) går igenom två olika typer av validitet, inre och yttre. Den inre 

validiteten beskriver om det finns något samband i studien. Det kan vara om det finns 

ett samband mellan två variabler eller om det kan finnas andra faktorer som inte ingår i 

studien som kan ha påverkat den. Vi har genomfört multipla regressioner i studien, 

vilket gör att även om resultatet exempelvis tyder på att extern värderare påverkar 

avvikelsens storlek kan det i själva verket bero på finanskrisen. Därför har vi gjort våra 

val av variabler utifrån tidigare studier och sedan har ytterligare kontrollvariabler valts 

för att upptäcka om det finns något annat som påverkat, även de är hämtade från tidigare 

studier. Vi har även gjort tester för att studera korrelationen mellan variablerna för att 

lättare kunna göra tillförlitliga uttalanden. Därmed anses vår studie inneha hög intern 

validitet. 

Den yttre validiteten handlar om studien i sin helhet och om det går att generalisera från 

vårt urval till hela populationen (Svenning, 2003, s. 66). För att kunna göra det måste 

urvalet vara representativt för resten av populationen. Den population vi undersökt i vår 

studie är noterade fastighetsbolag i Storbritannien, Tyskland och Sverige. För Sverige 

används hela populationen i urvalet och därmed gäller resultatet för alla noterade 

fastighetsbolag i Sverige. I Storbritannien och Tyskland gjorde vi ett urval utifrån de 

svenska bolagen då vi ville att de skulle likna varandra för att kunna göra bra 

jämförelser mellan länderna och vi åsidosatte därmed generaliseringen av studien. Det 

är främst de mindre företagen som inte är representerade i vår studie vilket begränsar 

generaliserbarheten något. Därmed är den yttre validiteten inte fullgott uppfylld för 

Storbritannien och Tyskland. 
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APPENDIX 
 
Appendix 1: Lista på utvalda företag 

 
 
 
 
 

SVERIGE TYSKLAND STORBRITANNIEN 

AB Balder  Colonia Real Estate AG Caledonian Trust PLC 

AB Sagax Deutsche Euroshop  CLS Holdings PLC 

Atrium Ljungberg AB Deutsche Wohnen Conygar Investment 

Company  

Brinova Fastigheter AB DIC Asset AG Daejan Holdings 

Castellum AB IC Immobilien Holding AG Helical Bar PLC 

Catena AB IFM Immobilien AG London & associated 

properties PLC 

Corem Property Group AB IVG Immobilien AG Panther Securities PLC 

Diös Fastigheter AB KWG Kommunale Wohnen 

AG 

Quintain PLC 

Fabege AB Patrizia Immobilien AG Real Estate Investors PLC 

Fast Partner AB Polis Immobilien AG Songbird Estates PLC 

Heba Fastighets AB TAG Immobilien AG Stewart & Wight PLC 

Hufvudstaden AB VIB Vermögen AG St.Modwen PLC 

Kungsleden AB Youniq AG Unite Group 

Wallenstam AB  Wynnstay Properties PLC 

Wihlborgs Fastigheter AB   



 

 

Appendix 2: Korrelationstabell 

Correlations 
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Storbrittanie
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Extern värderare 

Pearson  1 -,074 -,050 ,020 ,025 -,106 ,024 -,032 -,050 ,079 

Sig. 2t 
 

,266 ,454 ,765 ,708 ,112 ,726 ,626 ,454 ,235 

N 228 228 228 227 227 227 219 228 228 228 

Revisor 
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**

 -,079 ,349
**

 -,167
*
 -,202

**
 

Sig. 2t ,266 
 

,689 ,298 ,154 ,000 ,244 ,000 ,011 ,002 
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Finanskris 
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**
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,477
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**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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