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Sammanfattning 

Problem: Dagens höga frekvens av gränsöverskridande handel kräver homogena regelverk 

inom många olika områden, även inom redovisning. I arbetet med att försöka harmonisera 

medlemsländernas redovisningsprinciper beslutade Europarådet att alla börsnoterade före-

tag inom Europeiska Unionen från den 1 januari 2005 skall följa IASB: s regelverk, 

IAS/IFRS, vid upprättandet av koncernredovisningen. Motiven bakom beslutet var att för-

söka erhålla en ökad transparens av information och att öka jämförbarheten mellan företag 

inom unionen, vilket i sig skulle underlätta för investerare och verka för en välfungerande 

kapitalmarknad. En av skillnaderna med att tillämpa IAS/IFRS istället för de svenska reg-

lerna som blir väldigt tydlig för fastighetsbolagen är att förvaltningsfastigheter ska värderas 

antingen till verkligt värde enligt IAS 40 alternativt anskaffningsvärde minus komponentav-

skrivningar. I det svenska regelverket ska redovisning ske till anskaffningsvärde minus ac-

kumulerade avskrivningar enligt RR 24. Detta kan få stora effekter i företagens koncernre-

dovisningar och påverka hur olika intressenter värderar koncernen. 

Syfte: Studiens syfte är att belysa de effekter en implementering av IAS/IFRS-reglerna för 

med sig vid värdering av förvaltningsfastigheter i mindre svenska onoterade fastighetskon-

cerner. Hänsyn ska även tas till de effekter en förändrad redovisning har för revisorer, ban-

ker och investerare.  

Avgränsning: Noterade företag kommer inte att behandlas, då det skulle strida mot studi-

ens syfte. Vidare kommer ej internationella företag redogöras för. Företag som inte är fas-

tighetsbolag kommer heller ej att behandlas. 



 

 

Metod: Metoden som används är kvalitativ och studien kommer i första hand baseras på 

primärdata där sådan är möjlig. Studiens ansats är induktiv, då slutsatser kommer att dras 

från empirin.  

Teoretisk referensram: Studiens referensram är baserad på värderingsteorier samt svens-

ka och internationella redovisningsregler, som behandlar förvaltningsfastigheter och mate-

riella anläggningstillgångar. 

Slutsats: EU:s grundtanke med ett harmoniserat regelverket är god, men leder till oönska-

de effekter. Studien kommer fram till att ett byte från det svenska regelverket till det inter-

nationella skulle innebära en ökad arbetsmängd för företagen och därmed öka kostnaderna. 

Det blir inte alltid enklare att jämföra företag som värderar enligt verkligt värde, då värde-

ringarna är subjektiva och inte alltid speglar det sanna värdet. IAS 40 erbjuder även andra 

möjligheter att redovisa, som till exempel anskaffningsvärde. Företagen kommer därför ge-

nom att den föregående metoden finns kvar troligtvis ej redovisa till verkligt värde. Där-

med faller argumentet att detta regelverk skulle öka jämförbarheten. 
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Abstract 

Problem:  Today’s high frequency of cross-border trade demands a homogenous regulato-

ry framework in many areas, including accounting. In the process of trying to harmonize 

national accounting principles between Member States, the European Council decided that 

all listed companies within the European Union from January the 1st, 2005 shall comply 

with the IASB framework, IAS / IFRS, in preparing the consolidated financial statements. 

The reasoning behind the decision was to try to obtain increased transparency of informa-

tion and to increase comparability between companies within the European Union, which 

in itself would facilitate investors and promote a well functioning capital market. One of 

the differences in applying IAS/IFRS instead of Swedish rules, which becomes very clear, 

is that of real estate investment property should be valued either at fair value or cost less 

depreciation component in accordance with IAS 40. In the Swedish regulatory, accounting 

should be done at cost less accumulated depreciation according to RR 24. This can have 

major effects in the companies’ consolidated financial statements and affect how different 

stakeholders value the group. 

Purpose: The thesis aims to show the effects of an implementation of the IAS/IFRS-

standards at the valuation of investment properties in smaller Swedish unlisted real estate 

companies. Consideration should also be taken of the impact a change in accounting has 

for auditors, banks, and investors. 

Delimitation: Public companies will not be processed because it would conflict with the 

study’s purpose. Furthermore, no international company will be studied. Companies that 

are not real estate companies will also not be included in this study.  



 

 

Method: The method used in this study is inductive and the study will primarily be based 

on primary data, where such is possible. 

Theoretical framework: The theoretical frame of reference includes mainly basic infor-

mation on valuation methods. The chapter also describes the Swedish and international ac-

counting rules dealing with investment property and tangible assets. 

Conclusion: EU's idea of a harmonized regulatory framework is good but leads to unde-

sirable effects. The study concludes that a change from the Swedish regulatory framework 

for the international would mean an increased workload for companies and thus increase 

costs. It is not always easy to compare companies valued under fair value when these values 

are subjective and do not always reflect the true value. Since IAS 40 also offers more op-

portunities than fair value method, it means that not all companies will use the same me-

thod. This means the argument that this legislation would increase comparability does not 

hold.  
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1 Inledning 

Denna studie inleds med en kortare bakgrundsbeskrivning av IAS: s standarder samt IAS 40, vilket ef-
terföljs av en redogörelse över tidigare studier med liknande inriktning. Studien klargörs därefter vidare i en 
problemdiskussion och i syftet. Uppsatsen avgränsningar förklaras och kapitlet avslutas med en kortare re-
dogörelse över uppsatsens disposition och upplägg. 

1.1  Bakgrund 

Dagens höga frekvens av gränsöverskridande handel kräver homogena regelverk inom 

många olika områden, även inom redovisning. EU-kommissionen menar att den inte själv 

kan utveckla reglerna inom redovisningsområdet och har därför överlåtit till International 

Accounting Standards Board (IASB) att göra detta, EU har däremot vetorätt och kan där-

för stoppa reglerna som IASB utformat. IASB är en oberoende organisation vars främsta 

syfte är att framställa internationella redovisningsstandarder. Reglerna IASB tagit fram kal-

las International Accounting Standards (IAS) och International Financial Reporting Stan-

dards (IFRS)(Marton et al, 2008).  

I arbetet med att försöka harmonisera medlemsländernas redovisningsstandarder beslutade 

Europarådet att alla börsnoterade företag inom Europeiska Unionen från den 1 januari 

2005 skall följa IASB:s regelverk, IAS/IFRS, vid upprättandet av koncernredovisningen. 

Motiven bakom beslutet var att försöka göra redovisningen mer transparent och att öka 

jämförbarheten mellan företag inom unionen, vilket i sig skulle underlätta för investerare 

och verka för en mer fungerande kapitalmarknad (Europaparlamentets förordning nr 

1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisningsstandarder)1.  

En av reglerna som kommer från IASB är IAS 40 som behandlar förvaltningsfastigheter. 

En förvaltningsfastighet är en fastighet var syfte är att generera inkomster för företaget 

som innehar tillgången (Sundgren, Nilsson och Nilsson, 2007). IAS 40 är den standard stu-

dien kommer att fokuseras på. Införandet av denna regel har dock inneburit en del kritik 

bland annat av Tomas Billing, fastighetsbolaget Nordstjernans VD, som i tidningen Affärs-

världen (2009) menar att systemförändringen inneburit ökade kostnader och mer byråkrati. 

En av skillnaderna med att använda IAS/IFRS istället för de svenska reglerna, som blir 

väldigt tydlig för fastighetsbolagen, är att förvaltningsfastigheter ska värderas antingen till 

verkligt värde enligt IAS 40 alternativt anskaffningsvärde minus komponentavskrivningar. I 

                                                 

1 IAS-förordningen 
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det svenska regelverket ska redovisning ske till anskaffningsvärde minus ackumulerade av-

skrivningar enligt RR 24 (Andersson, Bravell och Karlsson, 2005). Denna redovisningsför-

ändring kan få stora effekter i företagens koncernredovisningar och påverka hur olika in-

tressenter värderar koncernen. Det kan också påverka ledningens beslut i olika frågor efter-

som förändringar i värderingen förs via resultatrapporten enligt den så kallade kongruens-

principen och därmed påverkar koncernens resultat. 

Ett tydligt exempel på hur en värdering av en förvaltningsfastighet kan vara problematiskt 

är det fall där en investerare vill köpa ett fastighetsbolag vars bestånd är inköpt under åt-

tiotalet. Under denna tidsperiod förekom den så kallade fastighetskrisen där skyhöga an-

skaffningspriser snabbt sjönk på grund av högre räntor och sämre kreditmöjligheter (Jaffee, 

1994). Fastigheter som inköptes under åttiotalet är fortfarande värderade till anskaffnings-

värdet och skrivs av därefter. Detta medförde att många fastigheter var värderade till ett 

pris som låg högt över det pris fastigheterna kunde säljas för. Fastigheten kan också kraftigt 

ha försämrats sedan dess och därmed ha minskat i värde. Då som nu var det möjligt att 

skriva upp värdet på fastigheter med hjälp av en så kallad uppskrivningsfond. Det gjordes 

också och detta medförde ett redovisningsproblem, då fastigheterna inte motsvarade det 

värde som de var upptagna till i balansräkningen. Eftersom aktieägare gärna ser stora till-

gångar i sina balansräkningar kan det finnas en motsträvighet till att skriva ned värden på 

tillgångar. Denna motsträvighet leder då till att det bokförda värdet inte alls motsvarar det 

verkliga värdet eller marknadsvärdet. Ett fastighetsbolag som innehar den typen av förvalt-

ningsfastigheter skulle därför i dagsläget med svenska redovisningsregler som grund kunna 

anses övervärderat. Frågan som uppkommer är huruvida en värdering till verkligt värde ger 

en mer rättvisande bild och vilka effekter ett onoterat företag skulle erfara vid ett eventuellt 

byte av redovisningsstandard i sin koncernredovisning. 

 

1.2  Tidigare studier 

IAS 40 har sedan införandet 2005 vida diskuterats och behandlats i diverse olika studier. 

Flertalet behandlar samma inriktning varför det endast ska redogöras för de som är av hög-

re dignitet det vill säga avhandlingar, magisteruppsatser samt i ett fall en kandidatuppsats. 

Bengtsson (2008) behandlar i sin avhandling, Redovisningens värderelevans i svenska fastighetsbolag 

före och efter införandet av IAS 40, konsekvenserna för noterade fastighetsbolag att redovisa 

enligt IAS 40. Studiens syfte var att med hjälp av statistik utröna de för- och nackdelar som 
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IAS 40 innebär för företagens börsvärde. Datainsamlingen är utförlig och Bengtsson har 

genom olika noterade fastighetskoncerners årsredovisningar dragit slutsatser och analyserat 

material med hänsyn till eventuella feluppgifter. Studien kan på det sättet betraktas som re-

lativt säker. Avhandlingen påvisar att IAS 40 inneburit ett tillskott för företagen snarare än 

en belastning, då standarden inneburit en ökad relevans i redovisningen. Bengtssons studie 

är deskriptiv och bygger uteslutande på årsredovisningar. Bengtsson anser att IAS 40 inne-

bär en förbättring av redovisningen, då börsvärdet påverkas positivt.  

Kjaer (2007) ser i sin magisteruppsats mer till konsekvenserna av hur en redovisning till 

verkligt värde står sig i en lågkonjunktur. Hon har i uppsatsen främst inriktat sig på notera-

de företag. Studien baseras på en kvalitativ undersökning i form av intervjuer. Responden-

terna har varit personer som arbetar med IAS-standarder, men som ej direkt berörs av 

dem. Kjaer ser främst på hur IAS 40 påverkar redovisningen vid en konjunkturnedgång 

och hur detta kan undvikas. Hon kommer i sin slutsats farm till att företagen bör lägga un-

dan medel för att kunna stå sig vid en konjunkturnedgång, då en redovisning till verkligt 

värde kan innebära stora fluktuationer i resultat vilket företagen måste vara rustade för. 

Sittkoff och Aronsson (2006) inriktar sin magisteruppsats på hur de berörda företagen valt 

att redovisa enligt IFRS. Studien är inriktade på börsnoterade företag och resultat har nåtts 

genom en kvantitativ undersökning. Författarna har dragit sina slutsatser från årsredovis-

ningar och har således ej varit i kontakt med de 30 berörda företagen. Studiens syfte var att 

se hur företagen hade implementerat IAS/IFRS-standarderna i sin redovisning. Sittkoff 

och Aronsson (2006) kom i studien fram till att den största delen av företagen hade valt att 

genom en not i koncernredovisningen redovisa hur övergången till IAS/IFRS skett. Studi-

en ser endast om det finns ett samband mellan information i årsredovisningen och eventu-

ell resultatpåverkan. Uppsatsen kom fram till att det ej fanns något sådant samband, dock 

finns det ett samband mellan information i noter och företagens omsättning.  

En kandidatuppsats av intresse är skriven av Mostafavi och Svensson (2006) som behand-

lar IAS 40:s för- och nackdelar. De analyserar vad branschens aktörer, främst noterade fas-

tighetsbolag, anser. Studien är baserad på kvalitativa undersökningar i form av intervjuer 

med onoterade fastighetskoncerner, en revisor och banktjänstmän. Syftet med studien är 

att se om de noterade företagen använder IAS 40 och vilka för- och nackdelar som de ser. 

De kommer i sin slutsats fram till att en gemensam ram, förslagsvis IAS 1 som anger ett 
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uniformt sätt att ställa upp finansiella rapporter, för uppställning av årsredovisningar är en 

förutsättning för ett harmoniserat synsätt.   

Tidigare studier belyser flertalet problem med IAS 40 för noterade företag, men undviker 

att behandla hur onoterade företag berörs. Anledningen till detta kan vara att IAS 40 ska 

användas av noterade fastighetskoncerner, medan onoterade får välja huruvida de ska re-

dovisa till anskaffningsvärde eller verkligt värde. För denna studie anses dock att intresse 

bör läggas på just de onoterade fastighetskoncernerna då det är dessa som bör ha gjort en 

analys av hur de olika redovisningsmetoderna kommer att påverka företagen. De noterade 

behöver ej göra en sådan utredning, då de är tvingade till den internationella standarden. 

Andra sätt denna studie skiljer från tidigare är att intervjuer eller sekundär data har insam-

lats från flera olika aktörer på marknaden. Respondenterna har valts ut i syfte att få en så 

samlad bild som möjligt, vilket de andra studierna saknar. Denna studie har också tillskill-

nad från merparten av de andra studierna valt att basera slutsatsen på kvalitativa undersök-

ningar, vilket ger en större möjlighet att se till hur företagen väljer att redovisa och hur de 

kommer fram till respektive redovisningsmetoden. En kvalitativ undersökning ger dessut-

om en annan fördel i form av utökade svar om hur företagen i själva verket påverkas av en 

förändrad redovisningsmetod.  

 

1.3  Problemformulering 

Enligt IAS 40 ska noterade företag redovisa förvaltningsfastigheter till verkligt värde i kon-

cernredovisningen. Bestämmelsen strider mot tidigare svenska regler där förvaltningsfastig-

heter ska redovisas till anskaffningsvärdet. De svenska reglerna har dock inte helt försvun-

nit utan de noterade företagen måste genom noter även redovisa anskaffningsvärdet i kon-

cernredovisningen. Metoden att redovisa enligt verkligt värde påminner en del om upp- 

och nedskrivningar företagen får göra enligt det svenska regelverket. Varje år ska en värde-

ring göras och bedömer företaget att fastigheterna är värda mer ska värdet justeras upp.  

Onoterade företag kan välja att redovisa enligt IAS 40 eller svenska redovisningsregler i 

sina koncernredovisningar. Eftersom IASB: s regler är valfria för onoterade koncerner blir 

det intressant att titta på de effekter detta regelverk får för de företag som väljer att imple-

mentera detta nya regelverk.   
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1.4 Frågeställning 

EU:s mening är att regelverket för redovisning ska harmoniseras för att uppnå transparens 

av information mellan olika länders företag samt underlätta för investerare och verka för en 

välfungerande kapitalmarknad. En relevant frågeställning är då vilka övriga effekter detta 

får för företagen som omfattas av det nya regelverket. Med hänsyn till problemformule-

ringen kommer två specifika frågeställningar att ställas för att uppnå syftet med uppsatsen, 

det vill säga att se vilka effekter ett byte från det svenska regelverket till IASB:s får för ono-

terade fastighetskoncerner gällande förvaltningsfastigheter:  

 Vilka effekter får en onoterad fastighetskoncern om den byter redovis-

ningsmetod från det svenska regelverket om förvaltningsfastigheter till 

IASB:s IAS 40? 

 Vilken bedömning av effekterna gör olika intressenter, såsom onoterade fas-

tighetskoncerner, revisorer, banktjänstemän och investerare, inom förvalt-

ningsfastighetsbranschen av IAS 40? 

 

1.5  Syfte  

Studiens huvudsyfte är att belysa effekterna IAS 40 gällande verkligt värde får på olika in-

tressenter i samband med upprättande av koncernredovisning i onoterade fastighetskon-

cerner. Studiens delsyfte är att beskriva skillnaderna på det regelverk IASB har upprättat 

och det svenska regelverket för förvaltningsfastigheter.   

 

1.6 Avgränsning 

Beskattningskonsekvenser ska ej tas upp även om det blir en skattemässig effekt, då en re-

dovisning till verkligt värde av förvaltningsfastigheter påverkar företagets resultat. En ut-

redning av de skattemässiga effekterna är dock av intresse men ryms ej inom uppsatsens 

ram. 

Studien ska heller inte behandla koncernförhållanden i flera led, då en utökning skulle in-

nebära en svårighet att göra en korrekt jämförelse mellan flera företag samt att flera led ej 

skulle rymmas inom uppsatsens ram. 
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Noterade företag kommer inte att behandlas, då det skulle strida mot uppsatsens syfte. Vi-

dare kommer ej internationella företag redogöras för. En behandling av internationella fö-

retag skulle innebära att hänsyn måste tas till de ländernas regelsystem vilket är alltför om-

fattande för en kandidatuppsats.   

Företag som inte är fastighetsbolag kommer ej att behandlas. 

IAS 40 uppställer fler redovisningsmetoder än verkligt värde. Dessa metoder kommer dock 

inte redovisas för i denna studie, då det strider mot uppsatsens syfte. 

 

1.7  Terminologi och begreppsanvändning 

Studien kommer att beröra fastighetsbolag. Ett fastighetsbolag definieras i denna text som 

privatägt och drivs i syfte att förvalta och äga fastigheter för att generera vinst (Wester-

mark, 2005). 

Förvaltningsfastigheter är fastigheter vars syfte är att generera hyresintäkter, öka i värde, el-

ler en kombination av dessa (Edenhammar, 2002). 

Koncern innebär i denna uppsats ett moderbolag som innehar röstmajoritet i ett dotterbo-

lag. En koncern kan innehålla flera dotterbolag och oftast i flera led (Artsberg, 2005). 

Bolag och företag är två begrepp som går att dra paralleller emellan. Företag är det begrepp 

som kommer att användas för att beskriva båda former. En sådan förenkling görs i syfte att 

underlätta för läsaren. 

Redovisningsrådet, nuvarande Rådet för finansiell information, kommer i studien att 

benämnas Redovisningsrådet. 
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        Figur 1 - Dispositionsöversikt 

1.8 Disposition 

En studie kan ses som en uppochnedvänd pyramid med de första kapitlen som formar ba-

sen. Sedan används de senare kapitlen för att smalna av och precisera teoretiskt och empi-

riskt material för att slutligen leda fram till en diskussion och en slutsats. 

Inledning och metod handlar om att bygga 

basen för studien. Där finns bakgrunden till 

studien, vad som tidigare studerats, fråge-

ställningen, terminologi som används, av-

gränsningen och syftet med uppsatsen. Me-

toden utgör grunden för studien eftersom 

den bland annat behandlar uppsatsens upp-

byggnad, med vilken metod studien skrivs, 

hur undersökningen utförs och vilken kritik 

som kan riktas mot källorna. 

Den teoretiska referensramen behandlar den 

insamlade teorin som ligger till grund för det 

empiriska materialet. Data som används i 

denna uppsats är bland annat regelverk från 

EU, IASB, Bokföringsnämnden och Redo-

visningsrådet, nuvarande Rådet för finansiell 

information. Teorikapitlet förklarar också de 

olika värderingsteorierna som är relevanta för 

studien. 

Den empiriska delen är hämtad från olika 

primära källor genom intervjuer över telefon, 

mail och personlig kontakt. Materialet kommer från onoterade fastighetskoncerner, en revi-

sor, banktjänstemän och investerare. I analysen sammanställs likheter och skillnader mellan 

de olika teorierna, samt likheter och skillnader mellan teori och empiri. Av empirin dras 

också slutsatser som inte framkommit genom den teoretiska referensramen. Materialet ana-

lyseras och leder fram till en slutsats, som efterföljs av metodkritik och förslag till vidare 

studier.  
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2 Metod 

Kapitlet förklarar vilken metod som använts vid studiens utförande, hur datainsamlingen utförts samt ge-
nom vilka principer slutsatser har dragits. Kritik mot respektive metod redogörs även för i detta kapitel. 

2.1 Inledning 

Studien kommer att belysa de effekter en implementering av IAS 40 får för onoterade fas-

tighetskoncerner. För att kunna besvara syftet kommer den kvalitativa metoden, i första 

hand i form av intervjuer, att användas. Detta metodval innebär således att primära källor 

kommer att ligga till grund för studien, medan sekundära källor till stor del kommer att an-

vändas för den teoretiska referensramen. Referensramen ligger till grund för empirin, vilket 

innebär att studien kommer bygga på en induktiv ansats.  

2.2 Perspektiv på forskningen 

Kvalitativ metod har en lång historia, men mycket av debatten som berört denna metod 

uppstod under andra halvan av 1900-talet till en följd av att den kvantitativa metoden upp-

fattades ha många svagheter. Särskilda aspekter var i problem där komplexa sociala verklig-

heter undersöktes och där det tycktes som att undersökaren själv hade influerat mycket av 

innehållet. Kvalitativa undersökningar använder samlad data för att skapa teoretiska idéer, i 

jämförelse med forskning som startar utifrån en teoretisk föreställning och sen samlar data 

för att bevisa teorins sanning (Davies, 2007). 

Enligt Olsson (2007) är en forskare subjektiv i en kvalitativ metod vilket betyder att avstån-

det mellan forskaren och forskningsobjektet är litet. Forskningen är föränderlig och den 

byggs på stegvis. Slutsatsen baseras på ett större antal variabler och ett mindre antal forsk-

ningsobjekt. 

I en kvantitativ metod är forskaren objektiv och det finns ett visst avstånd mellan forskaren 

och forskningsobjektet De variabler som styr forskningen är noggrant utformade i förväg. 

Slutsatsen baseras på ett stort antal forskningsobjekt men en mindre mängd variabler, vilket 

innebär att resultatet ofta är av en allmän karaktär.  (Olsson, 2007).   

Enligt Nationalencyklopedin (2009) är kvantitativ metod en metod där forskaren samlar in 

empirisk och kvantifierbar data och sammanfattar dessa i statistisk form och analyserar re-

sultatet med utgångspunkt från testbara hypoteser. Arbetssättet är ofta formaliserat vilket 

betyder att stegen i forskningsprocessen är väl definierade. Utgångspunkten ligger i att sam-

la ett representativt urval i en befolkning eller grupp som sen ska undersökas med instru-
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ment som ska visa på samband, fördelning och variation i det som studeras. Kvantitativa 

metoder förutsätter heller inte att forskaren själv deltar i studien och det kan uppfattas som 

en fördel med tanke på att forskningen ska vara objektiv. Kvantitativ metod var den domi-

nerande formen av forskningsmetod fram till mitten av 1960-talet, därefter kompletterades 

den eller kombinerades med kvalitativa metoder.   

För att besvara studiens problemställning kommer en kvalitativ metod användas. Studiens 

område är relativt brett och de variabler som används är många medan de företag som re-

sultatet ska baseras på är få. 

 

2.3 Primär- och sekundärdata  

Enligt Winter (1992) är datainsamling något som måste ta plats för att kunna besvara de 

frågor som formulerats i problemställningen. Det finns två kategorier av data, primär och 

sekundär. Primärdata är sådana data som ej funnits tidigare utan erhålls istället genom un-

dersökningar i form av intervjuer, observationer eller enkäter. Sekundärdata existerar sedan 

tidigare och finns att tillgå i till exempel arkiv, databaser och böcker med mera (Befring, 

1992). Denna uppsats kommer att omfatta både primär- och sekundärdata. 

2.3.1 Primärdata 

För att få en djupare insikt i ämnet samt hur IAS-förordningen tillämpas och förstås av 

praktiker har det ansetts nödvändigt att nå den kunskapen genom primärdatainsamling, det 

vill säga genom intervjuer i den mån det är möjligt. Finns ingen möjlighet till intervjuer 

kommer information från vald respondentgrupp inhämtas genom sekundärdata. Denna 

studie kommer att baseras på intervjuer som skett antingen muntligen via telefon eller ge-

nom personligt möte. Studiens syfte att se till effekten av en implementering av IAS 40 för 

onoterade fastighetskoncerner besvaras lämpligast genom intervjuer, då en enkätundersök-

ning brister på det sätt att frågorna är förbestämda vilket innebär en begränsad möjlighet 

till en utveckling av respondenternas svar.  

Respondenterna valdes ut genom antingen personliga kontakter eller genom en rundring-

ning till lämpliga företag, där något eller några hade möjlighet att ställa upp på intervjuer. 

Den revisor som valdes ut för att svara på frågorna som ställdes, valdes för att personen 

har jobbat med många fastighetskoncerner. De frågor som ställdes skickades via e-mail och 

svaren kom också denna väg. De onoterade fastighetskoncernerna valdes ut genom att titta 
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på Jönköping Kommuns hemsida med en lista över fastighetsbolag och genom att söka ef-

ter fastighetsbolag på sökmotorn Google. Det verifierades sedan att bolagen inte var note-

rade koncerner och de kontaktades sen via telefon och e-mail. Banktjänstemän valdes ut 

genom att kontakta fastighetsexperter på Handelsbanken och sedan utföra en personlig in-

tervju. De investerare som studien riktar sig till har varit noterade fastighetskoncerner som 

kan tänka sig köpa upp mindre koncerner. Urvalet gjordes genom att titta på vilka fastig-

hetskoncerner som fanns registrerade på Stockholmsbörsen och sen skickades e-mail ut för 

att se om de kunde svara på frågor. Tyvärr hade inga av dessa som kontaktades tid att svara 

och därför fick sekundärdata användas.    

2.3.2 Sekundär data 

Denna studie kommer använda sekundärdata främst vad gäller den teoretiska referensra-

men, vilken ligger till grund för den empiriska undersökningen. Uppsatsens ansats är såle-

des induktiv. Sekundärdata har främst inhämtats från relevant doktrin, tryckta artiklar och i 

vissa fall internetkällor. Relevant doktrin har hämtats från Julia, Högskolan i Jönköpings 

biblioteks sökmotor. Artiklar har funnits genom antingen Julia eller genom tryckta tidsskrif-

ter. Tidigare studier som använts har främst hittats genom Google Scholar och Nationalen-

cyklopedin har använts i syfte att klargöra vissa begrepp.  Sekundärdata har således samlats 

in i syfte att ge en övergripande bild utav ämnet, samt att till stor del ge en trovärdig bild av 

hur teoretiker uppfattar svagheter och styrkor med valt ämne. 

  

2.4 Enkät- och intervjumetodik   

För att undersöka vad det finns för åsikter och insikter om ett visst ämne används intervju-

er eller enkäter.  Den största skillnaden mellan dessa två metoder är att en intervju är munt-

lig medan en enkät är skriftlig. En enkät utgörs av ett antal frågor som skickas ut till ett an-

tal respondenter. Det positiva med intervjuer och enkäter är att de kan användas inom de 

flesta ämnen (Ejvegård, 1993). 

En intervju eller enkätundersökning bygger på en kommunikationsprocess där angiven data 

kodas av och slutligen ger en reaktion. En tillförlitlig undersökning bygger på att mottaga-

ren och avsändaren tolkar frågorna på samma sätt. Det är således av vikt att ställa frågor 

som tolkas eller kodas av på önskat sätt hos mottagaren. Genom att ställa frågor på samma 

sätt kan mottagaren ge olika svar även om innebörden av frågan är densamma. Exempelvis 

kan vissa ord ge associationer hos människor som egentligen inte har med frågan att göra. 
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Ett sätt att undvika detta fenomen kan vara att ställa frågan på annorlunda sätt till olika in-

tervjuobjekt. En annan aspekt är dessutom hur den insamlade datan tolkas och vilken ur-

skiljning som används vid redovisning av den (Schmidt, 1995).  

2.4.1 Val av respondenter 

Olika intressenter har olika syn på redovisning och tittar på den utifrån olika perspektiv. 

Det är därför viktigt att få olika intressenters syn på effekterna av IAS 40. I studien redo-

görs för de olika intressenter som har en stark koppling till onoterade fastighetsbolag med 

hänsyn till IAS 40, det vill säga onoterade fastighetskoncerner, en revisor, banktjänstemän 

och investerare. 

Synpunkter den onoterade fastighetskoncernen har är viktigt för studien då företaget direkt 

ser de effekter som ett införande av IAS 40 får. Det är intressant att se vad personerna som 

sköter redovisningen för företaget anser om IAS 40 eftersom det är dem som kommer 

jobba med det nya regelverket.  

Eftersom revisorer arbetar med att granska företagens redovisning och ska vara insatta i 

nya regler som kommer är det nödvändigt att ha primärt empiriskt material från en sådan 

källa. Revisorerna har kunskaper om för- och nackdelar som de olika regelverken har och 

har därför en god uppfattning om vilken redovisningsmetod som är lämplig för onoterade 

fastighetskoncerner i olika storlekar. Syftet med intervjun av en revisor är att få en uppfatt-

ning om vad revisorerna anser om de nya reglerna och för att se vilka följder ett eventuellt 

byte från de svenska reglerna till IASB:s skulle innebära. 

Banktjänstemännens perspektiv är viktigt eftersom bankerna är en viktig intressent för fö-

retagen. Oftast är fastighetsbolag beroende av stora lån och är därför beroende av banker-

na. Bankerna är särskilt intresserade av värdet på företagens fastigheter då lån till stor del 

grundar sig på företagens tillgångar och därför är en skillnad i bolagens redovisningsmetod 

intressant ur ett bankperspektiv. 

Investerares perspektiv är viktigt eftersom de kommer granska företagens redovisning. Ef-

tersom en investerare som väljer att titta på en investering i en onoterad fastighetskoncern 

många gånger själva är fastighetskoncerner kan de ha goda insikter i effekterna av IAS 40. 
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2.4.2 Intervjufrågor 

I denna studie kommer intervjuer att göras med respondenter på företag, som på ett eller 

annat sätt kommer i kontakt med fastighetsbolag och därigenom IAS 40. Respondenter 

som funnits lämpliga arbetar för eller med förvaltningsfastigheter i fastighetsbolag, revi-

sionsbyråer, banker och investmentbolag.  

I och med att ämnet är något komplext kommer intervjuer att göras muntligen för att ge 

möjligheter till följdfrågor. Ramfrågorna kommer att redogöras för nedan i bilagor. Syftet 

med vald typ av frågor är främst för att se hur införandet av IAS 40 har påverkat deras re-

dovisningsarbete, vad de anser om förändringen och varför de anser som de gör, om de har 

funderat på att byta redovisningssystem och varför, vad de ser för för- och nackdelar med 

respektive system samt om metodval kommer att påverka deras sätt att se verksamheten. 

Denna intervjumetod benämns djupintervjuer och har till syfte att ge opponenten mer in-

sikt i det åsyftade ämnet (Darmer, 1995).  

Intervjuerna utfördes telefonledes då de flesta respondenterna hade ont om tid och att 

möte därför hade missgynnat situationen mer än gynnat den. Inledningsvis presenterades 

ämnet och frågorna följde därefter. Framkom någonting som ansågs kräva ett tydligare svar 

ställdes följdfrågor. Metoden kallas semi-strukturerad intervju och ger opponenten möjlig-

het att till viss del frångå manus. Normalt sett bör en djupintervju vara strukturerad, men 

då respondenternas svar kan anses oklara bör möjligheten finnas att ställa följdfrågor 

(Darmer, 1995). 

 

2.5 Analys av insamlad data 

I stora drag är induktion och deduktion två olika sätt att dra slutsatser på. Den induktiva 

metoden utgår från empiri och den deduktiva utgår från logik (Thurén, 2007) 

Med induktiv metod eller ansats samlas empiriska data in som forskaren sen drar slutsatser 

från. Det är inte en hundraprocentig metod eftersom empiriskt insamlat material sällan ut-

gör data från en hel population. Forskaren kan komma fram till mer eller mindre sanning 

men aldrig hundraprocentig. Deduktion bygger istället på logik och innebär därför att fors-

karen drar slutsatser genom att använda logik och anses vara giltig om den är logiskt sam-

manhängande. Viktigt att notera är att den inte behöver vara sann i den meningen att den 

överensstämmer med verkligheten (Thurén, 2007). 
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Både de induktiva och deduktiva metoderna brukar betraktas som uteslutande alternativ. 

Men det är för den skull inte rimligt att pressa in all forskning i dessa två metoder. Det 

finns då en annan metod som kallas abduktion. Abduktion är förmodligen den metod som 

används mest vid undersökningar baserade på fallstudier. Metoden tolkar ett enskilt fall 

med ett hypotetiskt övergripande mönster, som sedan bör styrkas genom iakttagelser av 

nya fall. En användning av abduktion betyder alltså att forskaren använder sig av en kom-

bination av både induktiv och deduktiv metod (Alvesson & Sköldberg, 2008). 

Slutsatser i denna studie kommer att baseras på den induktiva metoden. I teoridelen be-

skrivs processen för redovisning av förvaltningsfastigheter och empirin belyser de effekter 

skillnaderna får för olika intressenter utifrån dessa intressenters perspektiv. Eftersom studi-

ens huvudsyfte är att beskriva effekterna av IAS 40 utifrån intressenternas perspektiv 

kommer studiens slutsatser i första hand att dras utifrån det empiriska materialet. Studien 

görs därför genom den induktiva metoden.  

Eftersom studien görs med en kvalitativ metod är den induktiva ansatsen mest lämplig. Ef-

tersom en kvalitativ ansats bygger mycket på ett stort empiriskt material är det naturligt att 

dra slutsatser ifrån det materialet och därmed får studien en induktiv ansats. Studien ska be-

lysa de effekter som intressenterna upplever, men också visa på den bakomliggande proces-

sen. Studien uppfyller därför den induktiva ansatsen, vilket innebär att den är mest lämpad 

för studien (Thurén, 2007). 

 

2.6 Metodkritik 

Metodkritik innebär att tillvägagångssättet för att nå önskad information analyseras i syfte 

att identifiera styrkor och svagheter.  

Studien är baserad på en kvalitativ metod, vilken kan innebära nackdelar i form av alltför 

subjektiva svar. Respondenterna är dessutom färre vilket innebär en större risk för åsikter, 

som inte är allmänna utan subjektiva. En positiv aspekt är dock att möjlighet till följdfrågor 

finns, som medför en möjlig fördjupning och utredning av ämnet. En kvantitativ metod är 

mer tillförlitlig i undersökningar där frågorna kan besvaras i korthet och av flera respon-

denter. Felmarginalen blir på det sättet mindre (Olsson, 2007).    
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Risken med att använda en empirisk metod är att den endast skrapar på ytan och inte leder 

till något djupare förståelse av undersökningsobjektet. För att undvika detta är det av stor 

vikt hur tolkning sker av den fakta som har erhållits.      

Efter genomförandet av den empiriska studien kan slutsatser dras. Metoden är på intet sätt 

fulländad, utan kan alltid förbättras. Ett alternativ är att utöka den kvalitativa studien till en 

större respondentgrupp. Fler företag skulle medföra en mindre risk för subjektiva åsikter 

och istället medföra åsikterna hos den större massan. Studien skulle även kunna komplette-

ras med en kvantitativ del för att bland annat kunna se vilket genomslag IAS 40 har fått, 

hur många företag som tillämpar den och andra kortare svar. En kvalitativ studie anses 

dock vara mest relevant för denna studie, då möjligheten till fördjupningar i ämnet finns 

och därigenom en ökad förståelse.  

En annan förbättring utav det empiriska materialet skulle vara en utökning utav relevanta 

frågor. Intervjuer skulle även fördelaktigt kunna göras med personer i lagstiftande försam-

lingar samt med professorer i syfte att nå en mer teoretisk förståelse för problemet då det 

praktiska synsättet förefaller klart. Intervjufrågor som ställts är dock i linje med uppsatsen 

syfte och en utökning skulle falla utanför uppsatsen ram.   

 

2.6.1 Reliabilitet och validitet 

Enligt Winter (1992) kan det vara svårt finna den data som är mest lämplig för att genom-

föra en undersökning, vilket betecknas mätproblem. Att det ej går att hämta information 

från källor som anses vara mest användbara kallas samplings- och bortfallsproblem. Vid en 

datainsamling gäller det att få tag i relevanta, reliabla2 och valida3 data. Om den data som 

insamlats ej tillfredsställer dessa krav har inte resultatet som uppnåtts något vetenskapligt 

värde (Ejvegård, 1993).  

Validitet åsyftar ett mätinstruments duglighet att mäta det som avsetts (Olsson och Sören-

sen, 2007). Om mätinstrumentet är tillförlitligt och användbart bestäms av begreppet relia-

bilitet (Ejvegård, 1993).   

 

                                                 

2 Tillförlitliga 

3 Giltiga 
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2.7  Källkritik 

Ett användande utav både primära och sekundära källor kräver en kritisk hållning. En pri-

mär källa, såsom en respondent i en intervjusituation, innebär en möjlighet att informatio-

nen respondenten subjektivt utger tolkas på ett annorlunda sätt hos den som ger intervjun. 

En sekundär källa, såsom tryckt material, kan missförstås och förvrängas på grund av en 

mängd olika anledningar. Materialet kan tolkas för att gynna egna syften, ett stycke kan helt 

försvinna ur sitt sammanhang och ge en helt annan innebörd än som var tänkt. För att i 

största möjliga mån undvika felaktiga tolkningar av material krävs ofta att flertalet källor 

används som i stort säger samma sak. En sådan undersökning blir mer tillförlitlig (Gustavs-

son, 1998). 

Det är vikigt att vara kritiskt mot de källor som används och se till att de verkligen uppfyl-

ler det syfte som finns med att nyttja dem. Enligt Rienecker (2004) finns det ett antal punk-

ter som ska beaktas vid källkritik: Författarens trovärdighet, källans objektivitet och källans 

aktualitet. Thurén (2005) lägger dock till ytterligare en nämligen tendensfrihet. Denna term 

innebär att respondenten inte ska misstänkas förvränga verkligheten på grund av subjektivi-

tet och egna åsikter. 

Trovärdigheten hos den sekundära data som använts har fastställts genom att flertalet av de 

tryckta källorna som använts har stadgat samma fakta. Denna typ av användande minime-

rar risken för att subjektiva åsikter hos författarna av doktrinen framkommer, vilket inne-

bär att studien kan anses såsom trovärdig. Har endast en källa angett fakta, som ej gått att 

finna i annan doktrin, har den datan ej använts. Internetkällor har använts i ytterst begrän-

sad mån, då dessa ofta inte är att betrakta såsom trovärdiga. De internetkällor som dock 

använts har varit allmänt vedertagna. Författarna till den sekundära datan har även analyse-

rats kritiskt i syfte att minimera trovärdighetsproblem. Slutligen har i största möjliga mån 

har nyare litteratur använts, men om sådan inte funnits att tillgå har äldre källor använts. 

Detta urval baseras på att förändringar på de flesta områden sker fort, vilket innebär att viss 

litteratur kan bli inaktuell.   
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3 Teoretisk referensram 

I detta kapitel redogörs för den teori som är relevant för syftet. Inledningsvis värderingsteorier som är av 
vikt för studien och de svenska reglerna enligt Årsredovisningslag (ÅRL). Sedan presenteras Redovisnings-
rådets och Bokföringsnämndens ståndpunkter i ämnet. Därefter beskrivs de internationella reglerna i IAS 
16 och IAS 40. För att belysa skillnaderna mellan de svenska och internationella reglerna görs det därefter 
en jämförelse mellan dessa. Slutligen görs en sammanfattning av den teoretiska referensramen. 

3.1 Inledning 

IAS/IFRS reglerna implementerades i Sverige genom en EU-förordning i syfte att harmo-

nisera redovisningsreglerna i EU. En implementering skulle medföra att olika länders med-

borgare, juridiska och fysiska, har lättare att se över ett företags verksamhet och därigenom 

avgöra om företaget är en lämpligt i olika finansiella situationer, såsom uppköp (Europa-

parlamentets förordning nr 1606/2002).   

IAS 16 och IAS 40 har svenska motsvarigheter i lag och även i Redovisningsrådets (RR) 

rekommendationer. Dessa standarder behandlar hur redovisning ska ske gällande materiella 

anläggningstillgångar samt hur fastighetsbolag ska redovisa sina förvaltningsfastigheter. Re-

dovisningen av förvaltningsfastigheterna kan göras antingen till verkligt värde eller anskaff-

ningsvärde. Nedan följer en redogörelse över både de internationella standarderna och de 

svenska reglerna, men först följer en redogörelse över skillnaden i värderingsteori. 

 

3.2 Värderingsteorier 

Det finns olika sätt att värdera materiella anläggningstillgångar på. I studien kommer det att 

redogöras för två olika metoder som är av intresse för studiens syfte. Dessa metoder är an-

skaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar och verkligt värde. 

3.2.1 Anskaffningsvärde 

Anskaffningsvärdet syftar till det värde den ursprungliga tillgången anskaffades för. An-

skaffningsvärdet innehåller inte bara priset för själva tillgången utan också de kostnader 

som uppstått i samband med att tillgången förvärvades. När värdering görs till anskaff-

ningsvärde ska värderingen ta hänsyn till avskrivningar och därför kallas värdet av en till-

gång enligt denna metod avskrivet anskaffningsvärde (Sundgren, Nilsson och Nilsson, 

2007). 

Vid användning av anskaffningsvärde blir det nödvändigt att använda avskrivningar. Grun-

den för avskrivningar är att en tillgång inte tas upp som utgift direkt i resultaträkningen. 
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Istället beräknas tillgångens ekonomiska livslängd och delar upp anskaffningsutgiften över 

den ekonomiska livslängden beräknat i form av årliga avskrivningar. Den återstående delen 

av tillgången som inte skrivits av tas upp som tillgång i balansräkningen. Det finns olika sätt 

att göra avskrivningar på. Avskrivningar kan göras i förhållande till användning, i förhållan-

de till det kassaflöde tillgången förväntas generera och enligt IAS 16 finns också en möjlig-

het att göra så kallade komponentavskrivningar. Ett ytterligare sätt att göra avskrivningar på 

är att använda en metod som kallas internräntemetoden (Sundgren, Nilsson och Nilsson, 

2007).  

Med avskrivningar i förhållande till användning menas att avskrivningar ses som ett sätt att 

konkretisera kostnaderna för användningen av tillgången. Om till exempel en maskin kan 

användas till 1 000 operationer och kommer att användas i tre år, där maskinen år ett gör 

200 operationer, år två gör 400 operationer och år tre gör 400 operationer ska avskrivning-

en för år ett vara 20 %, år två 40 % och år tre vara 40 %. Metoden är tillämplig i de fall där 

nyttjandeperioden för tillgången huvudsakligen beror på fysisk förslitning till följ av utnytt-

jande. Metoden är inte lika tillämplig i de fall där värdeminskningen beror på teknologiska 

framsteg, eller minskad efterfrågan av produkterna tillgången producerar (Smith, 2006). 

Avskrivningar i förhållande till kassaflöden fungerar genom att fördela anskaffningsutgiften 

över de förväntade kassaflöden tillgången väntas generera. Avskrivningarna ska fördelas 

över nyttjandeperioden i förhållande till de antagna kassaflödena för respektive år. Om till 

exempel en tillgång anskaffats för 6 704 tkr och kassaflödena beräknas till 2 000 tkr per år 

och nyttjandeperioden till fem år. Eftersom kassaflödena förväntas vara konstanta, fördelas 

anskaffningsutgiften linjärt över nyttjandeperioden, det vill säga med en konstant avskriv-

ning på 6 704/5 = 1 340 tkr per år. Resultateffekten av tillgången blir således 2 000 tkr – 1 

340 tkr = 660 tkr (Smith, 2006).  

Komponentavskrivningar går ett steg längre än att bara skriva av till exempel en byggnad 

som helhet, metoden tar även hänsyn till att olika delar av byggnaden har olika livslängd. 

För IAS 16 krävs att komponentavskrivningar görs för alla delar som anses ha ett anskaff-

ningsvärde som är väsentligt i förhållande till det totala anskaffningsvärdet. Tänkbara kom-

ponenter i en byggnad skulle till exempel kunna vara stomme, yttertak, och hissar med 

mera. Om en komponent skulle bytas ut ska det redovisade värdet bortfalla och ersättas 

med anskaffningsvärdet för den nya komponenten. Det redovisade värdet av den utbytta 

komponenten ska redovisas som en utrangeringsförlust i redovisningen (Smith, 2006).   
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Enligt internräntemetoden görs avskrivningar för att investeringen ska visa lika stor avkast-

ning år till år. Enligt metoden anpassas avskrivningstakten för att avkastningen varje år blir 

lika med investeringens internränta. Som exempel har tillgång A anskaffats för 6 704 tkr 

och förväntas ge kassaflöden på 2 000 tkr per år under fem års tid. Med internräntan menas 

den diskonteringsränta som ger investeringen ett nuvärde lika med noll eller, den diskonte-

ringsränta som gör att nuvärdet av kassaflödena är lika med anskaffningsutgiften där inve-

steringen i det här fallet har en internränta på 15 %4.  Avskrivningarna ska fördelas över 

åren för att avkastningen blir konstant varje år, alltså 15 % (Smith, 2006).  

3.2.2 Verkligt värde  

Med verkligt värde menas det pris en tillgång skulle kunna säljas för på en välfungerande 

marknad. Enligt standarden ska det verkliga värdet återspegla marknadsvillkoren och det 

ska förutsättas att parterna är intresserade av att en transaktion genomförs och att parterna 

är kunniga och oberoende av varandra. Viktigt att notera är att ett nutida försäljningsvärde 

inte åsyftas då standarden innebär att kostnader inte ska tas med i samband med försälj-

ningen, yttrycket syftar på det hypotetiska inköps- och försäljningspriset utan transaktions-

kostnader (Sundgren, Nilsson och Nilsson, 2007). 

Bedömningen av det verkliga värdet erhålls från aktuella priser på en aktiv marknad för lik-

artade fastigheter. Saker såsom skick, läge och hyresavtal ska tas med i bedömningen för 

fastighetens värde. Oftast saknas ideala förutsättningar för att bedöma värdet på en fastig-

het och därför används lite olika metoder. Ett exempel är att utgå från de priser som råder 

på en aktiv marknad för andra fastigheter och justerar sen för olikheterna. Ett annat exem-

pel är att utgå från de senaste priserna för likartade fastigheter fast på en marknad som inte 

är aktiv, och sedan justerar för förändringar som skett sedan de senaste priserna rådde. Ett 

tredje exempel är att räkna ut nuvärdet genom att uppskatta de framtida inbetalningarna 

(Smith, 2006). 

Istället för att redovisa avskrivningar i redovisningen som vid värdering till anskaffnings-

värdet ska, vid värdering till verkligt värde, eventuella värdeförändringar redovisas via resul-

taträkningen. Det ska alltså redovisas både positiva och negativa värdeförändringar istället 

för avskrivningar. Tekniskt sett kan en sådan redovisning läggas upp på olika sätt men ett 

                                                 

4 Vid diskonteringsränta på 15 % blir nuvärdet av kassaflödena för investeringen lika med: 2 000/1,15 + 2 000/1,52 + 

2 000/1,153 + 2 000/1,154 + 2 000/1,155 = 6 704 tkr. 
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tänkbart sätt är att göra som i följande exempel. År 2001 hade ett fastighetsbolag en fastig-

het värd 1 060 Mkr i utgående värde, ingående värde var 1 000 Mkr. Det verkliga värdet har 

i det här fallet ökat med 60 Mkr och ska redovisas i redovisningen som periodens orealise-

rade värdeförändring och påverkar årets resultat. Även om fastigheten inte avyttrats som i 

det här fallet ska resultat ändå påverkas, periodens orealiserade värdeförändringar ska ändå 

påverka resultatet och därmed frångås realisationsprincipen. Avskrivningar är inte nödvän-

diga att redovisa eftersom värdeförändringen ger uttryck för förändringen av marknadsvär-

det som till exempel inkluderar förslitning (Smith, 2006). 

Ett annat sätt är att använda sig av omvärderingsmetoden. Förutsättningen för att metoden 

ska kunna användas är att tillgångarnas verkliga värde kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Likt anskaffningsmetoden ska det göras avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Ut-

över det ska det också göras en omvärdering till verkligt värde vid bokslutet så länge inte 

det redovisade värdet och det verkliga värdet är oväsentligt. Metoden skiljer därför sig väl-

digt mycket från det som normalt kallas verkligt värde. Värdet som redovisas vid bokslutet 

kallas omvärderat belopp och om företaget väljer att redovisa tillgången till detta belopp 

sammanfaller det med det verkliga värdet. Det betyder att ett företag vid ett tidigare bokslut 

kan redovisa till omvärderat belopp och året efter om värdet inte skiljer sig nämnvärt göra 

avskrivningar eller eventuellt nedskrivningar av tillgången (Smith, 2006).  

 

3.3 Svenska regler 

3.3.1 Årsredovisningslagen  

Detta kapitel behandlar delar av Årsredovisningslagen (ÅRL), Årsredovisningslag 

(1995:1554), som är viktiga för hur en förvaltningsfastighet ska redovisas. Kapitel som 

återges är fjärde kapitlet om värderingsregler, femte om tilläggsupplysningar och sjunde ka-

pitlet som behandlar koncernredovisning.  

Enligt fjärde kapitlet ÅRL är en anläggningstillgång en tillgång som är avsedd för stadigva-

rande bruk. Anskaffningsvärdet för en tillgång ska motsvara utgifterna för tillgångens för-

värv eller tillverkning med vissa undantag. Om en anläggningstillgång på balansdagen har 

ett lägre värde än vad den ska ha enligt avskrivningsplanen ska tillgången skrivas ned till 

detta värde om det är troligt att värdenedgången är bestående. Nedskrivningen får återföras 

om det visar sig att den inte längre är motiverad och återföringen ska då föras över resultat-

räkningen. Ett företag får också skriva upp värdet på en tillgång om värdet väsentligt över-
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stiger det bokförda värdet, men uppskrivningen får bara göras om beloppet används för 

avsättning till en uppskrivningsfond eller för ökning av aktiekapitalet genom fondemission 

eller nyemission. Vissa företag får också ta upp förvaltningsfastigheter till deras verkliga 

värde och värdet ska bestämmas enligt marknadsvärdet. Värderingen enligt denna metod 

får bara göras om samtliga företagets tillgångar inom denna kategori värderas på samma 

sätt. Värdeförändringarna ska sedan redovisas i resultaträkningen. 

I femte kapitlet som handlar om tilläggsupplysningar står att för varje post som redovisas 

som anläggningstillgång ska uppgift lämnas om tillgångens anskaffningsvärde, ackumulera-

de avskrivningar, nedskrivningar och uppskrivningar, korrigeringar av tidigare års avskriv-

ningar, nedskrivningar och uppskrivningar, med mera. Grunderna för anläggningstillgång-

arnas avskrivningar ska också anges.  

Sjunde kapitlet handlar om koncernredovisningen och innebär bland annat att koncernre-

dovisningen och årsredovisningen ska upprättas med tillämpning av gemensamma princi-

per när företagen värderar sina tillgångar.  

3.3.2 Principer ur Årsredovisningslagen 

I studien tas endast de principer från ÅRL upp som är av intresse för studiens syfte.  

Den första och mest grundläggande principen som tas upp är fortlevnadsprincipen och be-

tyder i stort att företagen ska fortleva under en överskådlig framtid, vilket innebär att före-

tagen måste periodisera sina resultat. Fortlevnadsprincipen innebär att ett företag fortlever 

under obestämd tid och det är en av de mest grundläggande principerna. Antagandet leder 

till att fokus sätts på periodiseringsproblemet och företagets vinstpotential. Periodiserings-

problemet uppstår eftersom företaget fortlever under flera perioder och då uppstår frågan 

hur företaget ska redovisa. Eftersom periodresultaten är tentativa innebär det att företagens 

mätning av resultaten sker under osäkerhet. Periodernas resultat är nödvändigt att mäta för 

styrning och beskattning av företaget men företagets verkliga resultat däremot kan bara mä-

tas under företagets hela livslängd (Artsberg, 2005). 

Försiktighetsprincipen kallas ibland för lägsta värdets princip. Det betyder att omsättnings-

tillgångar värderas till det lägsta värdet av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. 

Vid anläggningstillgångar görs jämförelsen istället mellan anskaffningsvärdet och nyttjande-

värdet av tillgången (Smith, 2006). Försiktighetsprincipen är viktig eftersom den menar att 

företagen ska vara försiktiga i värderingen och med det menas att företagen oftast ska re-
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dovisa till anskaffningsvärde, vilket ställs emot IAS 40 som menar att värderingen ska göras 

till verkligt värde och gör därför att principen viktig att ta med i uppsatsen. 

Kongruensprincipen innebär att alla förändringar som görs av eget kapital utom nyemission 

och utdelning ska gå via resultaträkningen. Det är viktigt att notera att avvikelser från den-

na princip görs när ett företag vill värdera tillgångar till verkligt värde men att det samtidigt 

inte accepteras att orealiserade vinster tas upp i resultaträkningen (Smith, 2006). Kongru-

ensprincipen är också intressant att ta med eftersom IAS 40 menar att vinster eller förluster 

som uppstår i samband med omvärdering ska redovisas i resultaträkningen och som där-

med gör att orealiserade vinster ändå ska tas med i resultatet. 

Det skulle förvisso kunna påstås att den ekonomiska vinsten uppstår under hela värdeked-

jan från inköp till försäljning, men enligt realisationsprincipen ska en kritisk händelse identi-

fieras, och redovisa vid den tidpunkten (Smith, 2006). Realisationsprincipen används för att 

identifiera vid vilken tidpunkt till exempel en inkomst ska tas upp i redovisningen. 

Redovisningen ska vara objektiv, verifierbar och tillförlitlig. Men ett företag kan redovisa en 

sann bild som inte är en rättvisande bild utan att för den skull redovisa felaktigt. För att 

uppfylla kraven måste redovisningen visa en rättvisande bild (Artsberg, 2005). Principen 

om att redovisningen ska visa en rättvisande bild är med för att den tydligt visar på pro-

blemet med att i redovisningen ta upp det verkliga värdet alternativt anskaffningsvärde mi-

nus avskrivningar.   

För att på ett bra sätt ska kunna jämföra ett företags ekonomiska utveckling över en längre 

tidsperiod krävs det att redovisningen är gjord på samma sätt år efter år. Det är det här som 

konsekvensprincipen syftar till, och om ett företag vill byta metod är det mycket viktigt att 

företaget lämnar utförlig information om detta (Artsberg, 2005). Konsekvensprincipen är 

med därför att det är viktigt att tydliggöra att i skiftet mellan svenska regler och IAS 40 tyd-

ligt och klart ska berätta i redovisningen att företaget bytt redovisningsmetod. 

3.3.3 Redovisningsrådet 

Redovisningsrådet (RR) har framtill 2007 fungerat som ett rådgivande organ om hur olika 

företag ska redovisa. År 2007 har Rådet för finansiell rapportering övertagit RR:s funktion. 

Rekommendationerna har för koncerner blivit inaktuella på grund av IAS-förordningen 

som istället blivit den standard som noterade och vissa andra koncerner ska följa (FAR, 

2009). RR:s rekommendationer omfattar egentligen enbart noterade företag, medan Bokfö-
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ringsnämnden (BFN) ger ut riktlinjer för onoterade företag. BFN hänvisar dock i många 

fall till RR, varpå deras rekommendationer ändå kan bli aktuella (SOU 2005:53). För att se 

vad IAS-förordningen har medfört anses det ändock av vikt att redovisa för de rekommen-

dationer som är aktuella för uppsatsen. 

RR 12 behandlar materiella anläggningstillgångar. Fastigheter som används i rörelser, så kal-

lade rörelsefastigheter, kan även falla under denna rekommendation. Förvaltningsfastighe-

ter faller under RR 24 (Skatteverket, 2005). Enligt RR 12 ska materiella anläggningstillgång-

ar redovisas till anskaffningsvärdet med beaktande utav avskrivning, nedskrivning och 

eventuell uppskrivning 

Förvaltningsfastigheter omfattas av RR 24. Enligt denna rekommendation ska förvaltnings-

fastigheter värderas till anskaffningsvärdet. Endast om det föreligger en tillförlitighet i verk-

ligt värde ska detta anges som en tilläggsupplysning i en årsredovisning (Artsberg, 2005). 

RR 24 anger i likhet med RR 12 att förvaltningsfastigheter ska redovisas till anskaffnings-

värde med beaktande av avskrivningar, nedskrivningar och eventuella uppskrivningar (Skat-

teverket, 2005).  

3.3.4 Bokföringsnämnden 

BFN är en svensk myndighet som lyder under finansinspektionen. Deras primära uppdrag 

är att underlätta för utvecklandet av god redovisningssed, BFL 8 kap 1§.  För att fullgöra 

detta uppdrag ger BFN ut allmänna råd samt publikationer som ska fungera som vägled-

ning vid användandet av bland annat Bokföringslag (1999:1078) (BFL) och ÅRL (Förord-

ning 2007:783 med instruktion för bokföringsnämnden). BFN:s allmänna råd utgör ej bin-

dande föreskrifter utan är att betrakta som god sed (www.bfn.se/bfn/normgivning.aspx, 

2009). Enligt både BFL och ÅRL ska god redovisningssed följas och om de allmänna råden 

inte följs, frånsett vid några undantag, är det ett lagbrott, BFL 4 kap 2 §, ÅRL 2 kap 2 §.  

Vid redovisning av materiella anläggningstillgångar hänvisar BFN till RR 12. Materiella an-

läggningstillgångar ska redovisas till anskaffningsvärdet.   

 

3.4  Internationella regler 

Europeiska Unionen har under en längre tid arbetat för en uniform reglering, vilket innebär 

att det blir lättare att se samband och skillnader mellan olika företag i olika länder. En stor 

satsning har varit att genomföra en harmonisering av redovisningsreglerna för europeiska 
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noterade företag. Målet för EU är att de berörda företagen ska ha en uniform syn på kon-

cernredovisning och för att uppnå detta mål ska de noterade europeiska företagen redovisa 

enligt IAS-förordningen. Förordningen innebär att samtliga europeiska noterade företag 

ska redovisa enligt IAS och IFRS (SOU 2005:53). Skillnaden mellan IAS och IFRS är att 

IFRS är ett samlingsnamn för standarder som är utarbetade av IASB och IAS-standarderna 

är utarbetade utav IASB:s föregångare, International Accounting Standards Committee 

(IASC) (KPMG, 2004). Förordningen ska gälla från och med 2005 för alla noterade kon-

cernbolag. Icke noterade koncerner kan välja huruvida de vill värdera sina förvaltningsfas-

tigheter till anskaffningsvärde enligt svenska regler eller till verkligt värde enligt IAS. 

IASB arbetar för att skapa en internationellt uniform syn på extern redovisning. Syftet är 

att skapa en grund på vilka standarderna utarbetade av IASC och IASB vilar. För att uppnå 

detta mål har IASB utvecklat fyra kvalitativa aspekter som ska genomsyra den externa re-

dovisningen. Dessa aspekter är begriplighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet (Wes-

termark, 2005).   

Financial Accounting Standards Board (FASB) är den amerikanska motsvarigheten till RR, 

även om den är mer inflytelserik fungerar den likvärdigt. FASB kom att bildas 1973 och är 

den mest inflytelserika normgivande organisationen inom redovisning i världen idag. RR 

liksom resterande Europa följer dock IASC:s rekommendationer (Artsberg, 2005).  

IASC har utvecklat de standarder som gäller för värdering av förvaltningsfastigheter som 

ska redogöras för nedan.  

3.4.1 IAS 16 

IAS 16 anger hur materiella anläggningstillgångar ska redovisas, men för att kunna göra det 

krävs det en kortare redogörelse för begreppet materiell anläggningstillgång. En materiell 

anläggningstillgång är en fysisk tillgång vars syfte är att stadigvarande användas i företaget 

inom antingen distribution eller produktion (Fagerström & Lundh, 2005). Fastigheter kan 

således tillhöra denna kategori. Materiella anläggningstillgångar är viktigt ur flera aspekter. 

De består ofta av tillgångar som ska användas under en längre tidsperiod och är av bety-

dande värde. Hur produkterna skrivs av blir därför av vikt för företaget, då avskrivnings-

metoden inte enbart kopplas till värdet utav tillgången utan även påverkar balans- och re-

sultaträkning (Marton et al, 2008).  
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Enligt IAS 16 ska materiella tillgångar värderas till anskaffningsvärdet och standard ska gäl-

la så länge ingen annan IAS-regel anger något annat. Har tillgången en annorlunda värde-

stegring än vad som beräknats kan det bli problem med hur en sådan ska redovisas. 

Tillgångens korrekta värde fås genom att justera värdet med avskrivningar respektive ned-

skrivningar. Enligt IASC ska materiella anläggningstillgångar skrivas av del för del så kallad 

komponentavskrivning. Denna avskrivningsmetod innebär att varje del i tillgången som 

kan anses ha ett separat värde ska skrivas av enskilt. En konsekvens blir att olika delar kan 

komma att skrivas av under olika lång tid beroende på värdesänkning samt företagets val av 

avskrivningsmetod (Westermark, 2005). 

3.4.2  IAS 40 

Förvaltningsfastigheter vars syfte är att generera inkomst såsom hyresintäkter och dylikt fal-

ler under IAS 40. Denna standard anger en annan värderingsstandard än IAS 16 och blir 

därmed tillämplig för förvaltningsfastigheter. Om ett företag ska klassificera sina fastigheter 

som förvaltningsfastigheter ska detta redogöras för i årsredovisningen (Westermark, 2005).  

IAS 40 anger att en förvaltningsfastighet ska värderas till verkligt värde. Verkligt värde de-

finieras enligt IAS som  

”… är det belopp till vilket en tillgång skulle kunna överlåtas mellan kunniga parter som är obero-

ende av varandra och om har ett intresse av att transaktionen genomförs.”(FAR, 2009)  

Kort kan verkligt värde sägas vara marknadsvärdet det vill säga till det pris en förvaltnings-

fastighet i nuläget skulle säljas respektive köpas.  

Innebörden av användandet av IAS 40 är att förvaltningsfastigheters verkliga värde ska be-

stämmas årsvis vilket medför att en eventuell värdeförändring påverkar företagets resultat. 

Denna resultatinverkan kan således inte påverkas av företagen själva. Det medföljer även 

en osäkerhetsaspekt kring värdering enligt verkligt värde då fastighetens verkliga värde i 

princip enbart kan bestämma genom en försäljning. Sker ingen försäljning ska en värderare 

värdera fastigheten vilket kan innebära en viss osäkerhet. Undersökningar har visat att en 

värdering till verkligt värde gjord av värderare i förhållande till faktiskt försäljningspris skil-

jer med +/- 10 procent. En annan aspekt är att fastigheter liksom mycket annat pendlar i 

värde beroende på bland annat världsekonomin och en rad andra faktorer (Persson och 

Nordlund, 2003). Kan en värdering ej säkerställas av värderare då jämförbar information 
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saknas ska förvaltningsfastigheten värderas enligt anskaffningsmetoden i IAS 16 (Wester-

mark, 2005).  

 

3.5 Jämförelse mellan svenska och internationella regler 

För att se hur IAS-förordningen har påverkat den svenska redovisningen av koncerner är 

det av vikt att se vad som skiljer IAS/IFRS från de svenska reglerna. Jämförelse kommer 

endast att göras av de områden som är tillämpliga för uppsatsens syfte, det vill säga materi-

ella anläggningstillgångar och förvaltningsfastigheter.  

3.5.1 IAS 16 och RR12 

IAS 16 anger att materiella anläggningstillgångar ska redovisas till verkligt värde, något som 

RR starkt har gått emot då de anser att bestämmelsen står i strid med Årsredovisningslag 

(1995:1554), ÅRL. RR hänvisar istället till en uppskrivning av undervärderad tillgång, om 

detta väsentligt understiger tillgångens redovisade värde, 4 kapitlet 6 § ÅRL. Liknande reg-

ler om uppskrivning finns ej i IAS 16. IAS 16 har dessutom en annan bestämmelse som ej 

omfattas av RR nämligen en alternativ metod att fastställa verkligt värde i sådana länder 

som drabbats kraftigt av valutakursförändringar (Sandström & Svanström, 2005).  

3.5.2 IAS 40 och RR24 

RR 24 anger att förvaltningsfastigheter ska värderas i enlighet med RR 12 det vill säga som 

anläggningstillgångar. Denna värderingsteori avviker helt från IAS 40, vilken klart anger att 

förvaltningsfastigheter ska värderas till verkligt värde och att uppskrivningar därför ej kan 

bli aktuellt. Ett införande av IAS 40 i årsredovisningen skulle innebära en resultatpåverkan 

varje år i form av en vinst eller förlust, vilket bestämmelsen i RR 24 ej medför (Andersson, 

Bravell och Karlsson, 2005). 

3.5.3 Gemensamma värdegrunder 

Olika intressenters informationsbehov skiljer sig från varandra men det finns vissa grund-

läggande krav som IASB tillsammans med RR har kommit fram till för att se till att redo-

visningen till exempel ska kunna fungera som underlag för beslut. Det finns fyra grundläg-

gande kvalitativa krav som IASB tillsammans med RR ställer på redovisningen. Dessa är 

begriplighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet. Det finns också i ÅRL grundläggan-

de principer som redovisningen ska följa och en del av dessa nämns nedan.  
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När det talas om begriplighet menas det att årsredovisningen ska vara begriplig för en kun-

nig läsare. Enligt IASB:s föreställningsram ges inga direkta ramar för hur informationen ska 

vara begriplig, däremot nämns det att en läsare har skyldighet att skaffa sig relevanta kun-

skaper för att kunna ta till sig informationen. Information som kan anses vara för komplex 

ska därför inte tas bort om informationen anses vara relevant underlag för beslutsfattande 

(Artsberg, 2005). 

När information som ges i en årsredovisning kan påverka en beslutsfattares beslut ska in-

formationen anses vara relevant. Till exempel kan information om historiska händelser på-

verka framtida beslut och informationen är därför relevant. Information som är en utvärde-

ring eller bedömning av nuvarande förhållanden är naturligtvis också relevant (Artsberg, 

2005). 

En läsare ska kunna lita på att informationen som ges i årsredovisningen är tillförlitlig. In-

formationen får därför inte vara vinklad på något sätt eller innehålla fel. IASB och RR har 

presenterat en del egenskaper bland annat att en rättvisande bild ska ges. I forskningssam-

manhang kallas detta validitet och betyder att det mäts som avses mäta. Validitetsfel skulle 

kunna vara att ett företag bara mäter en liten del av det som avses mäta, att det mäts för 

mycket, eller att företaget mäter fel. Exempel på dessa fel skulle kunna vara att företaget vid 

en inventering missar att ta med ett förråd eller att vid inventeringen av ett varulager mäter 

varor i lagret som tillhör ett annat företag, eller att vid inventeringen av ett råvarulager får 

med produkter i arbete (Artsberg, 2005). 

För att kunna göra en bedömning av ett företag krävs det att det kan göras jämförelser mot 

tidigare år och andra företag. Det ställer därför krav på att redovisningen görs på samma 

sätt, att den är konsekvent. Mycket av de delar som kan skilja i olika årsredovisningar tas 

med i noter och de är därför en viktig del av årsredovisningen (Artsberg, 2005). 

 

3.6 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 

Den teoretiska referensramen börjar med att introducera de olika värderingsteorierna som 

diskuteras när det svenska regelverket ställs emot det internationella. Det är i huvudsak två 

teorier som används av bolagen för värdering av förvaltningsfastigheter och dessa är an-

skaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar som i huvudsak används i det svenska 

regelverket. Värdering till verkligt värde är den andra formen och ska användas enligt 
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IASB: s regel som heter IAS 40. Vid anskaffningsvärde utgår bolagen ifrån anskaffnings-

värdet av förvaltningsfastigheten och gör sedan upp en plan på hur värdet på fastigheten 

ska skrivas av. Denna plan följs sedan år efter år tills fastighetens värde är avskrivet. Den 

information som ges i årsredovisningen om fastighetens värde blir då anskaffningsvärdet 

minus ackumulerade avskrivningar. Metoden är relativt enkel att använda och är den som 

oftast används vid värdering av materiella tillgångar. För metoden verkligt värde krävs det 

att bolagen varje år gör en bedömning av fastigheternas verkliga värde. Med verkligt värde 

menas det värde som fastigheterna kan säljas till på en väl fungerande marknad och till ett 

pris som säljaren är villig att sälja till och en köpare villig att köpa till. Metoden kräver lite 

mera arbete än anskaffningsmetoden eftersom det just krävs en värdering varje år. Till 

skillnad från anskaffningsmetoden påverkas bolagets resultat endast då en förändring i fas-

tigheternas värde sker. I analysen diskuteras de olika värderingsteorierna utifrån i de krav 

metoderna ställer på olika intressenter kontra den information som kommer fram i årsre-

dovisningarna. Här beskrivs också de olika intressenternas syn på de olika metoderna. 

Vidare beskrivs utformningen av det svenska regelverket i form av ÅRL, de principer års-

redovisningslagen bygger på samt de två normgivande organen redovisningsrådet och bok-

föringsnämnden. Det som sägs i ÅRL som är av vikt för denna studie är vad som krävs för 

att en tillgång ska betraktas som anläggningstillgång och att det för en anläggningstillgång 

krävs att den skrivs av, alternativ värderas upp eller ned. Upp- och nedskrivningen ska fö-

ras över resultaträkningen. ÅRL säger också att förvaltningsfastigheter i vissa fall får tas 

upp till verkligt värde. Vidare ska uppgifter alltid lämnas om tillgångens anskaffningsvärde. 

Till sist sägs att både koncernredovisningen och årsredovisningen ska upprättas med ge-

mensamma principer. De redovisningsprinciper som ÅRL bygger på är fortlevnadsprinci-

pen som menar att ett företag ska fortleva under en överskådlig framtid. Försiktighetsprin-

cipen gör gällande att ett företag ska iaktta försiktighet i sin värdering av sina tillgångar. 

Kongruensprincipen betyder att förändringar som görs i eget kapital ska redovisas via re-

sultaträkningen. Till sist tas realisationsprincipen upp som beskriver vid vilken tidpunkt till 

exempel en inkomst ska tas upp i redovisningen. Vidare beskrivs de kvalitativa egenskaper 

som ställs på redovisningen såsom objektivitet, verifierbarhet, och tillförlitlighet.  

Kapitlet om de normgivande organen, RR och BFN beskriver deras roll i utformningen av 

det svenska regelverket och specifikt deras perspektiv på förvaltningsfastigheter. För redo-

visningsrådet beskrivs deras utformning av RR 12 som behandlar materiella anläggningstill-

gångar och denna rekommendation menar att rörelsefastigheter faller under denna rekom-
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mendation, alltså fastigheter som används i rörelsen. Enligt RR 12 ska dessa rörelsefastig-

heter redovisas till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar. Förvaltningsfas-

tigheter faller under RR 24 och även dessa ska redovisas till anskaffningsvärde minus ac-

kumulerade avskrivningar. Redovisningsrådet har framtill 2007 fungerat som ett rådgivande 

organ om hur olika företag ska redovisa. År 2007 har Rådet för finansiell rapportering 

övertagit RR: s funktion. BFN är en svensk myndighet som lyder under finansinspektionen 

och dess huvuduppgift är att underlätta utvecklingen av god redovisningssed. Nämnden 

kommer ut med allmänna råd som ska fungera som vägledning vid användandet av bokfö-

ringslagen och ÅRL. Det är viktigt i sammanhanget att BFN: s råd inte är att se som lag 

utan är endast att betrakta som god sed. ÅRL säger dock att god ses ska följas och därför är 

råden som BFN kommer ut med viktiga att följa. I analysen används ÅRL för att visa på 

hur det svenska regelverket är utformat för att kunna se skillnaderna företag som använder 

sig av IASB: s regelverk måste följa. För att förstå varför det svenska regelverket ser ut som 

det gör är det viktigt att ta upp de principer ÅRL bygger på. I analysen gör också jämförel-

ser med hur IASB resonerar kring utformningen av sitt regelverk. För att förstå hur dessa 

principer och råd kommer till är det viktigt att beskriva de organ som utformar dessa råd 

och vad lagen säger om dessa. I analysen diskuteras inte bokföringsnämnden och redovis-

ningsrådets funktion, men de är viktiga att ha med i den teoretiska referensramen för att ge 

en förståelse om hur råden kommer till.   

För de internationella reglerna ges en introduktion om varför detta regelverk har skapats. I 

stort kan sägas att reglerna tillkommit för att EU arbetat för att införa gemensamma redo-

visningsregler för bolagen i medlemsländerna. Målet är att skapa transparens och underlätta 

jämförelse mellan bolagen och för att uppnå dessa mål vill EU att bolagen ska redovisa en-

ligt IASB: s regelverk. De internationella reglerna, alltså IASB: s regler som behandlas i stu-

dien är IAS 16 och IAS 40. IAS 16 beskriver hur materiella anläggningstillgångar ska redo-

visas, vilket alltså betyder tillgångar som är till för stadigvarande bruk. Fastigheter kan alltså 

tillhöra denna kategori. Enligt IAS 16 ska denna typ av tillgångar skrivas av genom anskaff-

ningsvärde minus ackumulerade avskrivningar. Det står också i IAS 16 att om en tillgång är 

av den art där delar av tillgången byts ut regelbundet eller liknande bör tillgången delas upp 

i olika delar och skrivas av olika snabbt. Detta kan göras med en metod som kallas kompo-

nentavskrivningar. Det finns ytterligare en metod i IAS 16 som menar att bolagen får vär-

dera en materiell anläggningstillgång till verkligt värde genom en så kallad omvärderingsme-

tod. Det får göras om det finns skäl till detta och om värderingen kan göras med säkerhet. 
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När en fastighet är en så kallad förvaltningsfastighet tillämpas istället IAS 40 som särskilt 

tar upp denna typ av tillgång. Enligt IAS 40 ska en förvaltningsfastighet värderas till verk-

ligt värde, alltså till det belopp som fastigheten skulle kunna överlåtas för mellan kunniga 

parter som är oberoende av varandra som är intresserade av att transaktionen genomförs. 

Med andra ord är det verkliga värdet det samma som marknadsvärdet. Om det verkliga 

värdet inte går att fastställa ska förvaltningsfastigheten istället värderas enligt IAS 16. Den-

na del av den teoretiska referensramen är av särskilt stor vikt för analysen då det är IASB: s 

regelverk som beskrivs och som ska ställas mot det svenska regelverket. För analysen an-

vänds denna del av den teoretiska referensramen till att förstå hur processen hos de företag 

som tillämpar IASB: s regelverk går till och därmed kan en bedömning göras i vilken om-

fattning det internationella och det svenska regelverket skiljer sig åt och fungerar som en 

bas för hur olika intressenter ser på de olika regelverken.  

Som ett sista del i den teoretiska referensramen beskrivs specifikt de skillnader som finns 

mellan IAS 16 och RR 12, IAS 40 och RR 24. För IAS 16 och RR 12 är den största skillna-

den att IAS 16 tillåter så kallade komponentavskrivningar och att genom omvärderingsme-

toden redovisa en materiell anläggningstillgång till verkligt värde. När det kommer till för-

valtningsfastigheter är det IAS 40 som ställs mot RR 24. Skillnaderna här är till att störta del 

att IAS 40 säger att förvaltningsfastigheter ska värderas till verkligt värde medans RR 24 sä-

ger att förvaltningsfastigheter ska redovisas i enlighet med RR 12, alltså anskaffningsvärde 

minus ackumulerade avskrivningar. Det finns också gemensamma värdegrunder IASB delar 

med Redovisningsrådet. Både IASB och Redovisningsrådet menar att redovisningen ska 

kunna fungera som underlag för beslut, och det finns fyra grundläggande kvalitativa krav 

dessa organisationer ställer på redovisningen. Dessa krav är begriplighet, relevans, tillförlit-

lighet och jämförbarhet. Jämförelser mellan teorierna görs för att belysa de skillnader och 

likheter som finns för att kunna skapa en uppfattning om vilka olika krav dessa regelverk 

ställer på intressenterna. Regelverken är därför viktiga att diskutera i analysen för att kunna 

förstå varför olika intressenter kan ha olika syn på de olika regelverken när de ställs emot 

varandra.  
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4 Empiri 

I det här kapitlet kommer det att redogöras för de resultat som har erhållits genom undersökningar i form 
av intervjuer med onoterade fastighetskoncerner, en revisor och banktjänstemän. Resultat från sekundärda-
ta angående investerare redovisas även. Informationen delas upp efter de olika respondenterna. 

4.1 Inledning 

Det empiriska materialet bygger på individer och deras subjektiva uppfattning om IAS 40 

och indirekt RR 24. Först presenteras hur onoterade fastighetskoncerner ser på verkligt 

värde respektive anskaffningsvärde. Anledningen till att den redogörs för först är att studi-

en främst hänför sig till fastighetsbolag. Resterande respondenter påverkas på ett eller annat 

sätt av onoterade fastighetsbolagens redovisningsval. Primärt påverkas revisorer, då de ofta 

sköter fastighetskoncernernas redovisning. Banktjänstemän och investerare blir först aktu-

ella i vissa situationer, såsom vid lån eller uppköp. Slutligen analyseras det empiriska mate-

rialet. 

4.2  Onoterade fastighetskoncerner 

Vad onoterade fastighetskoncerner anser om IAS 40 är av vikt då det är främst dem som 

påverkas av reglerna. En förändring av värderingsmetod innebär en årlig värdering av samt-

liga förvaltningsfastigheter samt en förändring av redovisningsmetod.  

Den första fastighetskoncernen som intervjuats använder fortfarande sig av de svenska reg-

lerna vid värdering av förvaltningsfastigheter, det vill säga att förvaltningsfastigheterna vär-

deras till anskaffningsvärdet i balansräkningen. Enligt dem skulle en övergång till värdering 

enligt IAS 40 endast medföra merkostnader och mer arbetstid, då en värdering enligt verk-

ligt värde skulle ta plats årligen. En ytterligare merkostnad skulle vara att kompetens vad 

gäller värdering till verkligt värde saknas inom koncernen och därför skulle behöva utföras 

av en utomstående person. En användning av eventuell vinst eller förlust för att påverka 

årets resultat anser fastighetskoncernen vara långsökt. 

”Ett användande av eventuell vinst eller förlust för att påverka årets resultat anser vi vara lång-

sökt.” (Ekonomichef för den onoterade fastighetskoncernen 2009-05-10) 

En fördel som det dock ser med att värdera till verkligt värde är att lättare kunna konstatera 

vad företaget verkligen är värt vilket skulle underlätta för dem i vissa situationer. I nuläget 

besitter koncernen en förvaltningsfastighet som, om den skulle värderas till verkligt värde, 

skulle öka värdet på företaget markant. Företaget anser att enkelheten med att värdera en-
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ligt anskaffningsvärdet väger tyngre än de eventuella fördelar en värdering till verkligt värde 

skulle innebära och fastighetskoncernen kommer att fortsätta att använda sig av den värde-

ringsmetoden så länge det inte finns fler fördelar med att använda verkligt värde.  

Den andra onoterade fastighetskoncernen värderar också sina förvaltningsfastigheter till 

anskaffningsvärde enligt årsredovisningslagen och det är den metoden som de föredrar att 

använda. Som motiv bakom detta frambringas att värdering till verkligt värde av fastigheter 

vid en bestämd tidpunkt är mer osäker än vad en värdering av mer likvida tillgångar i from 

av aktier och räntepapper är. Då det ej finns ett bestämt sätt att göra en sådan värdering på, 

ökar risken för att olika bedömningar av det verkliga värdet görs.  

”Olika aktörer kan göra olika bedömning av fastighetsvärdet varför det bör hanteras som en känslighets-

analys vid sidan om redovisningen.” (Ekonomi- och finansdirektör, 2009-05-14)  

Företaget påpekar också att då eventuella värdeförändringar skall gå via resultaträkningen 

finns det en risk att läsaren stirrar sig blind på den posten, som beloppsmässigt kan vara av 

en större summa än övriga poster.  

4.3  Revisor 

Syftet med intervjun av en revisor är att få en uppfattning om vad revisorn anser om de nya 

reglerna och för att se vilka följder ett eventuellt byte från de svenska reglerna till IASB:s 

skulle innebära.  

De flesta företag som revisorn arbetar för använder sig av de svenska reglerna, värdering 

till anskaffningsvärde. De flesta företagen känner att redovisning enligt IAS 40 inte ger någ-

ra direkta fördelar gentemot den svenska modellen enligt revisorn. De menar också att byta 

metod skulle innebära mer arbete och kostnader än nytta. Information har naturligtvis getts 

om möjligheten att redovisa till IAS 40 och förklarar vad det innebär, men i slutändan är 

det upp till företagen att välja på vilket sätt de vill redovisa. 

Revisorn menar att för små fastighetsbolag som ändå är koncerner finns det inga direkta 

fördelar med att byta till IAS 40. De svenska reglerna fungerar bra och det skulle innebära 

betydligt mer arbete att redovisa enligt IAS 40 och dessutom måste de som sköter redovis-

ningen på företagen lära sig ett annat sätt att redovisa på, vilket innebär merkostnader. Ska 

årsredovisningen upprättas i enlighet IAS 40 måste företaget varje år värdera sitt fastighets-

bestånd, vilket leder till ökade kostnader och mer tidsåtgång. En fördel skulle kunna vara 

att företagen under sämre år skulle kunna skriva upp värdet en del på fastigheterna och på 
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så sätt förbättra resultatet eftersom fastigheter snarare ökar än minskar i värde. En annan 

fördel är också att det är lättare att överblicka ett företags värde om förvaltningsfastigheter-

na är värderade till verkligt värde. Anskaffningsmetoden har å andra sidan nackdelen att fö-

retagen värderas för lågt i redovisningen, fördelen är att metoden är enkel och företagen får 

inte värderingsproblematiken som uppstår vid värdering enligt IAS 40.  

”Anskaffningsvärde är enkelt men en nackdel är att bolagen värderas för lågt. Kan vara problem 

vid exempelvis banklån, särskilt i det rådande konjunkturläget. Verkligt värde ger bolaget ett kor-

rekt marknadsvärde men metoden är svår och kräver en del bedömning.” (Revisor, 2009-05-16)  

Verkligt värde erbjuder fler möjligheter att styra resultaträkningen än anskaffningsmetoden. 

Värderingar kan många gånger vara subjektiva, men de får samtidigt inte vara fel och miss-

visande. I slutändan anser även revisorn att en förändring till verkligt värde i årsredovis-

ningen är onödigt då banken ändå gör en egen värdering i en lånesituation. 

Revisionsbyrån brukar rekommendera att företagen ej byter värderingsmetod och ser inga 

anledningar till att byta till IAS 40. Revisorn anser även att IAS 40 innebär en rad nackdelar 

då det bland annat är mer tidskrävande och mer kostsamt. 

  

4.4 Banktjänstemän 

En intervju gjordes även med en bank, då IAS 40 kan påverka onoterade fastighetsbolags-

koncerners resultaträkning och därmed eventuellt bankernas möjlighet att låna ut till dessa 

koncerner. Intervjun gjordes med två erfarna företagsrådgivare, som har arbetat med ono-

terade fastighetskoncerner under flera år, placerade i Jönköping.  

En fastighetsvärdering påverkar fastighetens möjlighet att få lån och hur mycket utav lånet 

som kan läggas på lägre och högre ränta. En högre värdering skulle därför påverka koncer-

nens utsikt att nå ett större lån. Banken påverkas inte heller utav hur koncernerna väljer att 

redovisa sina förvaltningsfastigheter, då banken istället utgår från egna nyckeltal såsom lik-

viditet och soliditet. Dessutom finns anskaffningsvärdet fortfarande i noter. Banken menar 

därför att det ej spelar någon roll huruvida koncernen väljer att redovisa sina förvaltnings-

fastigheter till anskaffningsvärde eller verkligt värde.  

”En värdering till verkligt värde påverkar inte hur vi på banken ser på företagens ekonomi. Vi gör 

våra egna kalkyler.” (Företagsrådgivare B, 2009-05-15) 
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En värdering av fastigheter krävs ändå då banken utgår från det verkliga värdet när ett låns 

storlek bestäms, en sådan värdering ska göras utav banken godkänd värderare. En värde-

ring till verkligt värde i årsredovisning skulle därför inte underlätta för banken. En företags-

rådgivare var dessutom av åsikten att en värdeförändring ej borde påverka resultaträkning-

en utan istället balansräkningen. 

Om införandet av IAS 40 anser företagsrådgivarna att det är mindre bra. De anser att det 

innebär en massa merarbete för de koncerner som tillämpar det nya systemet då en not om 

anskaffningsvärdet ändå måste läggas till i årsredovisningen. IAS 40 påverkar dock inte 

banken i Jönköping, då inga av kunderna redovisar till verkligt värde.  

”En värdering till verkligt värde skulle vara orimligt för fastighetskoncerner med flera förvaltnings-

fastigheter” (Företagsrådgivare A, 2009-05-15) 

De anser dessutom att det blir besvärligt då vissa företag har ett hundratal förvaltningsfas-

tigheter och en värdering varje år skulle vara orimligt. En annan aspekt är att värdet på för-

valtningsfastigheterna vid ständig uthyrning är relativt konstant, vilket innebär att årlig vär-

dering även blir en alltför hög kostnad. 

 

4.5  Investerare 

Upprepade försök har gjorts för att nå investerare, men då de ej haft tid eller möjlighet att 

svara kommer nedanstående uppgifter istället baseras på sekundärdata.  

Investerares synpunkter anses av vikt då de alltid granskar årsredovisningar för att få fram 

uppgifter om företaget. En värdering av förvaltningsbolagen till verkligt värde innebär för-

ändringar i årsredovisningen, vilket därigenom kan påverka en investerares syn på företaget. 

Investerare är ofta noterade fastighetsbolag, som också har fått erfara effekterna utav IAS 

40. Generellt anser investerarna att resultatet av en värdering till verkligt värde är mer till-

förlitligt, men har en nackdel i att årsredovisningen blir mer volatil5 i och med att en värde-

förändring påverkar företagets egna kapital (Matovu och Teclezion, 2007). Andra anser att 

en värdering till verkligt värde ger en missvisande bild av företaget, då denna typ av värde-

ring är alltför osäker. Rent redovisningstekniskt är de även mycket negativa då de anser att 

                                                 

5 rörlig 



 

 
34 

en förändring som borde omfatta balansräkningen istället påverkar resultaträkningen (Alk-

vik och Olofsson, 2004).  

 

4.6  Sammanfattning av empirin 

Tabell 1 - Respondenternas syn på IAS 40 respektive RR 24 

 

Utifrån de intervjuer som har gjorts kan det utläsas att de svenska reglerna är fortfarande de 

som dominerar när det kommer till hur företag värderar sina förvaltningsfastigheter. Även 

åsikter från branschfolk, som arbetar med redovisning och värdering dagligen är av åsikten 

att de svenska reglerna i nuläget är de mest lämpliga. Negativa åsikter som frambringas 

gentemot IAS 40 är bland annat att en övergång till värdering enlig IAS 40, det vill säga att 

förvaltningsfastigheter ska värderas tillverkligt värde, ställer orimliga krav på företagen. Vid 

värdering till verkligt värde ska en eventuell värdeförändring redovisas i årets resultat och 

företagen skulle därför behöva genomföra en värdering årligen, vilket skulle kräva både tid 

och pengar. Då många företag dessutom ej besitter den kompetens som krävs för att 

genomföra en värdering till verkligt värde kommer de att behöva anlita en extern värderare 

för att möjliggöra en sådan värdering. Det framförs också att en redovisning av värdeför-

ändringar i resultaträkningen ökar risken för att beskådaren fokuserar alltför mycket på den 

 IAS 40 RR 24 

Onoterad fastighets-
koncern 

- Större arbetsbörda 
- Dubbla värderingsmetoder 
- Kräver kompetens som kan 

ligga utanför koncernen 
+   Lättare att konstatera  före-

tagets faktiska värde 

+ Väl inarbetad metod 
+ Kostnadsbesparande 

Revisor  - Värderingsproblematiken 
+  Enklare att styra företagens 

resultat 

+ Snabbare 
+ Väl inarbetad metod 

Banktjänstemän Påverkar inte bankens sätt att värde-
ra företaget eller förvaltningsfastig-
heterna. 

- Anser metoden ställer orim-
liga krav på företagen 

 

Påverkar inte bankens sätt 
att värdera företaget eller 
förvaltningsfastigheterna. 
 

Investerare - Gör företagen mer volatila 
+   Mer tillförlitlig bild av före-

taget 

+   Van vid den typen av 
redovisning 
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posten. Då det ofta rör sig om större belopp än övriga poster riskeras då att fokus hamnar 

på värdeförändringen och därför överses resultatet av fastighetsförvaltningen.  

Tanken att det kanske skulle vara lättare att få lån hos banken om företaget värderar sina 

förvaltningsfastigheter till verkligt värde spolieras av det faktum att banken själva, vid en 

låneansökan, utför en värdering där de utgår från egna nyckeltal.  

Ur ett investerarperspektiv är det positivt att värdera enligt verklig värde eftersom det då är 

lättare att utläsa vad ett företag faktiskt är värt. Det har dock framförts kritik att en värde-

ring till verkligt värde kan vara något tvivelaktig eftersom det egentligen inte går att be-

stämma ett sådant värde förrän vid försäljning. Det påpekas att så länge det inte finns ett 

bestämt sätt att utföra en värdering till verkligt värde kommer inte detta sätt att vara till-

räckligt tillförlitligt. Att basera redovisningen på osäkra bedömningar anses vara tveksamt 

och bör därför hanteras med stor försiktighet.  

Sammanfattningsvis visar undersökningarna att så länge det inte är obligatoriskt att värdera 

till verkligt värde kommer troligen de flesta företagen att värdera till anskaffningsvärdet då 

detta anses vara en mer enkel metod men också den metod som uppfyller de redovisnings-

principer som finns inom svensk redovisning på ett lämpligare sätt.    
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5 Sammanfattning och analys 

Nedanstående kapitel innehåller en först en kortare sammanfattning av studien. Analysen baseras på de 
frågeställningar uppsatsen har.  

5.1 Sammanfattning 

IASB:s standarders syfte är att skapa en harmoniserad redovisningsmetod inom EU. IAS 

40 och RR 24 som båda behandlar hur förvaltningsfastigheter ska värderas står i strid mot 

varandra. RR 24 menar att de svenska reglerna ska följas, vilket innebär att förvaltningsfas-

tigheter ska värderas till anskaffningsvärde. IAS 40 menar dock att noterade koncerner 

måste värdera förvaltningsfastigheterna till verkligt värde och onoterade koncerner har 

möjlighet att välja. Väljer företagen att redovisa till verkligt värde måste dock en not införas 

i årsredovisningen om anskaffningsvärdet samt om hur metoden för att fastställa verkligt 

värde gått till. Båda metoderna måste således användas.  

Verkligt värde innebär att företagens resultaträkning påverkas genom att värdeförändringen 

redovisas där. I och med att årsredovisningen görs årligen måste även värdering göras inom 

samma tidsintervall. Värderingen kan göras av antingen en intern eller en extern värderare. 

En förändring till verkligt värde innebär att vissa företag måste värdera samtliga sina för-

valtningsfasigheter årligen, vilket för ett företag med hundra fastigheter innebär en stor ar-

betsbörda.  

En förändring till IAS-standarderna kan även innebära att vissa delar måste värderas var för 

sig enligt IAS 16. Detta innebär att avskrivningar ska göras ner till minsta detalj, det vill 

säga komponentavskrivningar. 

Slutligen innebär en förändring att företagen måste använda sig av båda redovisningsmeto-

derna, vilket oavsett kommer att innebära ett dubbel arbete för de onoterade fastighetskon-

cernerna. Frågan kan därför ställas huruvida en eventuell värdeökning av företaget genom 

en redovisning till verkligt värde skulle de facto innebära några fördelar, då en årlig värde-

ring av förvaltningsfastigheterna skulle innebära stora kostnader för ägarna. Investerare och 

banktjänstmän påverkas dock på andra sätt, vilket har redogjorts för i ovanstående kapitel. 
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5.2 Analys 

Här nedan följer en analys av det som tidigare behandlats med hänsyn till de frågeställning-

ar som ligger till grund för uppsatsen. Det empiriska materialet sammankopplas med den 

teoretiska referensramen för att därigenom belysa de effekter IAS 40 har på onoterade fas-

tighetskoncerner.  

EU:s tanke med att införa ett harmoniserat regelverk är i grunden god. Det går dock att 

ifrågasätta vilka utredningar som utfördes och vilka intressenter som tillfrågades vid ut-

formningen av regelverket, då de flesta som intervjuats anser att regelverket inte håller en 

god standard. Ytterligare kritik mot EU:s beslut att införa regelverket är att det ger fler möj-

ligheter för såväl noterade som onoterade företag att redovisa sina förvaltningsfastigheter. 

Syftet med en ökad harmonisering uppfylls därmed inte. Ett mer fördelaktigt sätt skulle 

kanske ha varit att introducera ett tvingande regelverk för redovisningen av förvaltningsfas-

tigheter för att därigenom skapa en marknad där alla aktörer redovisar på ett och samma 

sätt. 

Om ett företag väljer att följa IAS 40 innebär det att förändringar i förvaltningsfastigheter-

nas värde ska redovisas över resultaträkningen enligt kongruensprincipen. Det kan ses som 

ett problem då en värdeökning i en fastighet inte betyder att bolaget tjänat pengar. Realisa-

tionsprincipen uppfylls därför ej och det förändrade värdet realiseras inte. Det kan liknas 

vid en person som äger aktier; bara för att aktierna ökar i värde betyder inte det att perso-

nen har tjänat på det. Det är först vid försäljningen av aktierna som personen i fråga har 

tjänat pengar och ska beskattas för vinsten. Samma sak bör gälla för de företag som gör 

förändringar i värderingen av förvaltningsfastigheter. Det är först vid en realiserad vinst fö-

retaget borde ta upp vinsten i resultaträkningen. Som regelverket är utformat idag kan detta 

leda till väldigt skiftande resultat från år till år, vilket egentligen inte har någon större bety-

delse. Detta innebär också att företag teoretiskt sett skulle kunna ändra i värderingen, då en 

värdering får göras internt, av fastigheterna för att förändra resultatet.  

En del av den empiri som samlats in pekar på en del problem med att redovisningen ska ge 

en rättvisande bild. Problemet finns både i det svenska och internationella regelverket. Svå-

righeten med anskaffningsmetoden är att den utgår från försiktighetsprincipen vilket i för-

längningen leder till att företaget inte ger en korrekt bild av vad fastigheten faktiskt är värd, 

då fastigheter snarare ökar i värde än minskar. Problemet med att redovisa till verkligt vär-

de är att bedömningarna av fastighetens värde är subjektiva och inte alltid ger en korrekt 
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bild av fastighetens verkliga värde. Det verkliga värdet på en fastighet kan bara bestämmas 

genom en försäljning.  

Utöver rena fakta, som diskuterats ovan, tillkommer andra faktorer. Företag är ofta negati-

va till förändring överlag, då en förändring ofta innebär merarbete eftersom personal måste 

utbildas och det tar tid att implementera den nya metoden. Andra orsaker till att företagen 

ställer sig negativa till förändring är att de anser det onödigt att ändra från ett vedertaget 

och fungerande system till ett som ej har fått genomslag. Svenska fastighetsföretag är dess-

utom väldigt aktsamma vid värdering av fastigheter av tradition då dem länge följt försik-

tighetsprincipen, vilket kan förklara den negativa synen på värdering till verkligt värde.  

Utifrån den empiri som samlats in står det klart att arbetsmängden för företagen som väljer 

att tillämpa IAS 40 istället för det svenska regelverket ökar. Det är också tydligt att det är 

mer kostsamt att redovisa enligt denna metod eftersom den bland annat kräver att företa-

gen måste värdera sina fastigheter varje år. Redovisningen blir mer komplex i och med att 

en värdering till verkligt värde omfattas av ett regelverk som bygger en hel del på bedöm-

ningar och därmed följer en del redovisningstekniska skillnader från anskaffningsmetoden. 

Om företaget ej besitter den kompetens som behövs för att genomföra en värdering till 

verkligt värde kommer dessutom utbildning av personal krävas eller anlitning av extern 

hjälp.  

Byter företagen redovisningsmetod till verkligt värde innebär detta att de måste redovisa 

både denna metod samt anskaffningsmetoden i en not. Redovisningen till verkligt värde 

måste dessutom redogöras för ytterligare i årsredovisningen gällande tillvägagångssätt och 

metod. Detta dubbla förfarande innebär självklart en olägenhet för företagen, som istället 

för att bara redovisa till en metod måste redovisa till två. En dubbelredovisning som det är 

frågan om innebär ett extra arbete som i sin tur medför ökade kostnader för företaget. En 

annan klar nackdel med en övergång till verkligt värde är att det inte föreligger något uni-

formt synsätt på hur en värdering ska utföras. 

Möjligheter för de onoterade fastighetskoncernerna att få lån påverkas inte i stor omfatt-

ning eftersom bankerna bygger sina lån på de säkerheter banken kan få på lånen. Banken 

gör alltid en egen värdering av tillgångarna och därigenom spelar det ingen roll vilken me-

tod företagen själva använder för att värdera sina tillgångar.  
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För investerare skulle troligen ett regelverk som kräver att alla företagen ska följa IAS 40 

vara en fördel då det är lättare att jämföra årsredovisningarna mellan olika företag. Efter-

som värderingen av fastigheterna är en så pass viktig del av företaget och värdering till 

verkligt värde oftast är subjektiv kommer troligen en investerare ändå att göra egna värde-

ringar av fastighetsbeståndet och inte helt lita på de uppgifter som finns att hämta i årsre-

dovisningen. Investerares syn på IAS 40 bör inte skilja sig nämnvärt från övriga intressen-

ters syn. Det blir förvisso enklare att snabbt få en översyn av företagets verkliga värde, men 

i slutändan måste ändå en ny värdering göras vid ett eventuellt köp av ett företag.  
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6 Slutsats 

En kortare slutsats över studiens resultat redogörs för nedan. Slutligen presenteras förslag på vidare studier.  

Uppsatsens huvudsyfte var att belysa de effekter en implementering av IAS 40 får för ono-

terade fastighetskoncerner. Syftet var även uppdelat i delsyften där uppsatsens skulle belysa 

hur det svenska regelverket skiljer från det internationella. För att bäst kunna besvara syftet 

har studien använt sig av två frågeställningar, som kort ska besvaras nedan för att efterföl-

jas av en kort redogörelse över studiens iakttagelser. 

En övergång från att redovisa enligt anskaffningsvärdet till att redovisa till verkligt värde 

skulle medbringa en klart tyngre arbetsbörda för företagen. En värdering till verklig värde 

är en komplicerad process, då det ej finns ett bestämt sätt att göra detta på. Många företag 

besitter dessutom ej den kunskap som behövs för att genomföra en sådan värdering. Det 

krävs nyutbildning av personalen eller extern hjälp, vilket i sig är väldigt kostsamt. Förde-

larna med att värdera förvaltningsfastigheter enligt verkligt värde är inte många, då en vär-

dering är av största vikt och något som många intressenter utför själv. Till exempel skulle 

det kanske vara lättare att få lån hos banken och erhålla en bättre räntesats om ett företag är 

högre värderat. Banken utför dock själva en värdering, vilket innebär att företagets egen 

värdering är av mindre värde. Det är dock betydligt lättare för investerare runt om i Europa 

att verkligen kunna utläsa företagens värde om de värderas enligt verkligt värde. Då det ej 

finns någon bestämd metod för att värdera till verkligt värde kommer troligen även investe-

rarna att genomföra en värdering för att känns sig trygga. Det är klart och tydligt att de ne-

gativa effekterna av en implementering av IAS 40 överväger de positiva och därav är de 

flesta aktörer på marknaden motvilliga till en sådan implementering.  

Överlag har de tillfrågade respondenterna haft en negativ grundsyn av det nya sättet att re-

dovisa förvaltningsfastigheter. I och med att det finns en mängd åtgärder, såsom en uni-

form syn på värdering och olika värdemätare, att behandla kan inte IAS-standarder ses som 

tillräckligt utvecklade.  

EU:s grundtanke med införandet av IASB:s regelverk är i grunden god, men det får oöns-

kade effekter för de företag som tvingas eller väljer att använda detta regelverk. Regelverket 

innebär att företagens arbetsbörda ökar och att vissa principer som till exempel den om att 

redovisningen ska ge en rättvisande bild inte alltid kan följas. Eftersom fastigheter som en-

dast värderas och inte säljs får ett väldigt subjektivt värde innebär detta att osäkerheten 

kring värderingen ökar. Väljer företagen dessutom att använda sig av värderingen som 
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verktyg för att uppfylla andra motiv, som till exempel få ett lägre resultat, innebär det att 

redovisningen inte heller ger en rättvisande bild av tillgångarna. Denna slutsats kan verka 

långsökt, men eftersom möjligheten finns är den ändå viktig att dra.    

 

6.1 Potentiell vidareutveckling av studien 

Under studiens gång har fler ämnen som är relevanta för studien utkristalliserats. Förslag på 

sådana ämnen följer nedan. 

 Hur IAS 40 påverkar företag som inte är av fastighetstyp.  

 Hur reglerna om ändrad värderingsmetod påverkar andra länder i Europa och om 

det har inneburit någon förbättring/försämring hos dem i jämförelse med tidigare 

regelverk. 

 Hur noterade företag har påverkats av en övergång till IAS 40. 

 Om Årsredovisningslagen kommer ändras framledes till att överensstämma med 

IAS-reglerna och om företagen framgent endast behöver redogöra för en värde-

ringsmetod i årsredovisningen. 

 Om resultaträkningen är rätt forum för värdeförändringarna. Borde en sådan på-

verkan istället upptas i balansräkningen? 

 Beskattningskonsekvenser av en värdering till verkligt värde i fastighetsbolag. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Frågor till onoterade fastighetskoncerner 

 

Vilken värderingsmetod använder företaget när det gäller värdering av förvaltningsfastighe-

ter? Anskaffningsvärde enligt de svenska reglerna eller verkligt värde enligt IAS? 

 

Vilken metod skulle ni föredra att använda? 

 

Varför skulle just den metoden vara att föredra, är det den bästa utifrån jämförbarhet, en-

kelhet eller något annat? 

 

Vet ni om vilka konsekvenser en förändring av värderingsmetoden skulle innebära för er? 

 

Enligt IAS/IFRS kommer förvaltningsfastigheternas förändring gå via företagets resultat-

räkning. Är det positivt eller negativt för er? 
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Bilaga 2 – Frågor till en revisor 

 

Vilken värderingsmetod för fastighetsbeståndet använder oftast de fastighetsbolag ni hjäl-

per redovisa åt, verkligt värde enligt IAS/IFRS eller anskaffningsvärde enligt det svenska 

regelverket?  

 

Varför använder fastighetsbolagen respektive metod? Är det på ert eller företagens initiativ? 

 

Vilken metod anser du lämpligast och varför?  

 

Vilka för och nackdelar ser du med respektive metod?  

 

Vad anser du kräver mest arbete, att följa IAS/IFRS eller de svenska reglerna? 
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Bilaga 3 – Frågor till banktjänstemän 

 

Vilken betydelse har fastighetsvärderingen för banken i olika situationer? 

 

I vilka situationer skulle en högre värdering av fastighetsbeståndet påverka bankens beslut? 

 

Hur ställer sig banken till om ett fastighetsbolag använder verkligt värde respektive an-

skaffningsvärde i sin fastighetsvärdering? 

 

Spelar det någon roll vem som värderat fastigheterna, om det är företaget själv eller en ex-

tern representant? 

 

Vilken metod skulle banken föredra att företagen redovisar till, verkligt värde eller till an-

skaffningsvärde? Varför? 

 

Hur ser ni på att företagens resultat påverkas av värdeförändringen av fastighetsbeståndet 

hos företag som värderar enligt IAS 40? 
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Bilaga 4 - Frågor till investerare 

 

Hur föredrar ni att ett fastighetsbolag som ska köpas upp redovisar sitt fastighetsbestånd, 

till anskaffningsvärde enligt de svenska reglerna eller till verkligt värde enligt IAS? 

 

Vad ser ni för fördelar och nackdelar med respektive värderingsmetod? Har metoden nå-

gon inverkan på ert beslut att investera i företaget? 

 

 


