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Sammanfattning 
Bakgrund - Från och med den första januari 2005 skall börsnoterade bolag med säte 
inom EU skall tillämpa internationella redovisningsstandarder, IAS. Detta innebär 
bland annat att en rad tillgångar framöver kan tas upp till verkligt värde, vilket inte 
varit möjligt enligt årsredovisningslagen. Denna möjlighet innebär att företagen ställs 
inför valmöjligheter. 

Problemdiskussion – IAS 40, Förvaltningsfastigheter, är en standard som innebär 
valmöjligheter. Regeln gör det möjligt att redovisa förvaltningsfastigheter till verkligt 
värde alternativt anskaffningsvärde. Ett annat val i IAS 40 är vem som skall göra vär-
deringen. Det finns inget krav oberoende värderingsmän utan det är upp till företags-
ledningen att välja intern eller extern värderare. Ytterligare ett val är det som berör om 
verkligt värde skall baseras på markandspriser eller kassaflödesvärdering. 

Syfte - Syftet med studien är att redogöra för vilka val svenska noterade fastighetsbo-
lag gör i enlighet med IAS 40, samt att beskriva och förklara hur ledningen påverkas 
och vilka motiv som ligger bakom de här valen. 

Metod – Studien har utförts med hjälp av en kvalitativ studie av fem noterade fastig-
hetsbolag. Bolagens årsredovisningar har granskats samt att intervjuer har genomförts 
med samtliga bolag. Teorier som använts för att förklara motiven bakom valen är po-
sitiv redovisningsteori, institutionell teori samt intressentteori. 

Slutsats - Svenska noterade fastighetsbolag kommer att välja redovisningsprincipen 
verkligt värde. Motiven är främst, institutionalisering i branschen, tillgodose aktie-
marknaden med bättre information, samt att alternativet inte är anpassat för fastig-
hetsbranschen. 

En klar majoritet av företagen väljer en intern värdering. Motiven är främst, konsen-
sus i branschen, intern kunskap ger mer korrekt värdering samt att liten hänsyn tas 
till oberoende. 

Samtliga bolag i studien anser att det verkliga värdet bästa kan beräkna genom en kas-
saflödesvärdering. Motiven är främst, ingen tillräcklig aktiv marknad samt metoden 
blivit allmänt vedertagen av branschorganisationer och svenska fastighetsbolag. 

Sammanfattningsvis visar studien att redovisning i noterad svenska fastighetsbolag är 
starkt påverkad av institutionalisering. Branschorganisationerna har starkt inflytande 
på vilka val som bolagen gör. 
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Abstract 
Background – From the 1st of January 2005 should companies, within the EU, listed 
on a stock market implement International Accounting Standards, IAS. This means 
among other things that assets can be valued with the fair value model which was not 
an option before according to Swedish regulations. This opportunity implies that 
companies face different choices. 

Problem discussion – IAS 40, Investment Properties, is a standard that implies choi-
ces. The Standard makes it possible to value investment properties with the fair value 
model or the cost model. Another choice within IAS 40 concerns the question, who 
shall perform the valuation. There is no demand for independent valuers, it is up to 
the management to choose between a internal or external valuer. Another choice 
concerns if fair value should be determined by market price or cash flow analysis.  

Purpose – The purpose of this study is to state which choices, Swedish real estate 
companies listed on the stock market, make in compliance with IAS 40, and also de-
scribe and explain how the management effects and what incentives that lies behind 
the choices.  

Method – This study have been carried out with a qualitative study of five real estate 
companies listed on the stock market. The annual reports have been examined and 
interviews were made with all of the companies. Theories that have been used to ex-
plain the incentives behind the choices are positive accounting theory, institutional 
theory and the interest model.   

Conclusion – Swedish real estate companies listed on the stock market, will choose 
fair value model. The incentives are mainly, institutionalization within the line of 
business, meet the interest of the stock market with better information and that the 
alternative is not adjusted to the real estate business. A solid majority of the compa-
nies choose a internal valuer. The incentives are mainly that it is recognized by the 
line of business, internal knowledge gives a more correct value and that independence 
is not highly considerated. The companies choose a cash flow analysis to determine 
the value because the market is not active enough to use market value. And also be-
cause of the professional organizations that have made it accepted. The Swedish real 
estate market is clearly effected by the institutionalization and the professional or-
ganizations have strong influence on the decisions. 
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1 Inledning 
Det här inledande kapitlet av uppsatsen ger en bakgrund till vårt ämnesval och resulterar 
i en problemdiskussion samt det syfte som vi ämnar besvara i uppsatsen. Efter syftet redo-
gör vi för de avgränsningar som görs i uppsatsen. Kapitlet avslutas med uppsatsens disposi-
tion. 

1.1 Bakgrund 
I takt med en ökad globalisering och handel mellan länder har det också höjts röster 
för harmonisering av regler, villkor och principer för den internationella handeln. Då 
redovisningen följer handel och kapital har det även skapats behov av internationella 
redovisningsstandarder som underlättar bland annat jämförelser mellan olika bolag i 
olika länder (Artsberg, 2003). 

Den Europeiska Unionen har under de senaste åren försökt att överbrygga skillnader 
i medlemsstaternas sätt att redovisa. Europaparlamentet fattade 2002 beslutet att alla 
börsnoterade bolag med säte inom EU skall tillämpa internationella redovisnings-
standarder utformade av IASB1. Från och med den första januari 2005 skall de nya 
reglerna vara implementerade för alla berörda bolag (FAR, 2003). Syftet med de nya 
reglerna är att öka jämförbarheten mellan företag i olika länder och på så sätt även 
låta dem konkurrera och granskas på redovisningsmässigt lika grunder. De nya reg-
lerna ämnar alltså underlätta även för företagens intressenter även om det initialt kan 
kräva både extra tid och större kostnader både för företagen och dess intressenter. 
Det har under en lång tid förts en diskussion kring redovisningens syfte och dess 
konsekvenser (Nilsson, 1998). Det står i IAS-förordningen att syfte med den är att bi-
dra till skapandet av en ändamålsenlig och kostnadseffektivt fungerande kapitalmark-
nad. Det här skall enligt Artikel 1, i förordningen om IFRS2, uppnås genom en har-
monisering av finansiell information som de berörda företagen presenterar (IASB, 
2004). Ytterligare ett syfte är att ge investerare förbättrad ”feedback value”, det vill 
säga information för att de skall kunna utvärdera tidigare händelser och vidta åtgärder 
inför framtiden. 

Införandet av de nya reglerna innebär, för svensk del, bland annat att en rad tillgångar 
framöver kan tas upp till verkligt värde. Det har tidigare inte varit möjligt enligt den 
svenska Årsredovisningslagen (ÅRL). Den här nya möjligheten innebär att företagen 
ställs inför ännu en valmöjlighet. 

Svensk redovisning har präglats av försiktighetsprincipen och bolag har uppmanats 
att med rimlig försiktighet värdera sina tillgångar för att de inte skall få ett för högt 

                                                
1 IASB - International Accounting Standards Board, är en internationell privat organisation som arbe-

tar för att harmonisera världens redovisning. 

2 IFRS – International Financial Reporting Standards, är de standarder som omfattas av IAS-
förordningen 
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värde. Redovisningen skall även vara tillförlitlig och ge en så korrekt bild som möjligt 
av bolaget.  Införandet av de nya reglerna innebär att svensk redovisning går från en 
försiktighetsprincipstradition mot en redovisning som visar ett mer rättvisande värde. 
De nya reglerna, att redovisa till marknadsvärde, tar alltså strid mot den svenska re-
dovisningstraditionen och en redovisning till historiskt värde, det vill säga anskaff-
ningsvärde (Artsberg, 2003). 

1.2 Problemdiskussion 
En av de nya internationella standarderna som tydligt pekar på valmöjligheter är den 
för Förvaltningsfastigheter (Investment Properties), IAS 40. Regeln gör det möjligt att 
redovisa förvaltningsfastigheter till verkligt värde (fair value model) alternativt till an-
skaffningsvärde (cost model). Tidigare har det enligt Årsredovisningslagen endast va-
rit tillåtet att värdera en anläggningstillgång till anskaffningsvärde. Därmed har detta 
varit alternativet för fastigheter som klassificerats som anläggningstillgångar och ock-
så det som Redovisningsrådet3 rekommenderat i RR24, Förvaltningsfastigheter. De 
bolag som väljer att följa IAS kan frångå bestämmelserna i ÅRL om värdering endast 
till anskaffningsvärde. Bolag som har förvaltningsfastigheter får alltså i och med de 
nya reglerna en valmöjlighet vid värderingen av de här tillgångarna. Då många note-
rade bolags tillgångssida i balansräkningen idag, till viss del, utgörs av förvaltningsfas-
tigheter kan de nya standarderna få stora konsekvenser för bolagen, speciellt för fas-
tighetsbolag. 

Lindberg (2004) belyser hur aktievärden inom fastighetsbranschen kan komma att 
stiga och att vinstlyften, som kommer från en ändring i bokföringen, kan vilseleda.  
Lindberg menar vidare att det är intressant att hålla ett öga på de företag som berörs 
kraftigt av regelförändringarna. Enligt Lindberg (2004) är fastighetsbolagen intressan-
ta då de har betydande övervärden dolda i balansräkningen. En övergång till redovis-
ning enligt IAS 40 i fastighetsbranschen kan alltså vara intressant att undersöka. 

Enligt IAS 40 (FAR, 2005) tas förvaltningsfastigheten vid anskaffandet upp, som tidi-
gare, till anskaffningsvärdet då det vid tidpunkten är fastighetens verkliga värde. Men 
efter anskaffningspunkten har företag möjlighet att välja att redovisa sina fastigheter 
enligt modellen för verkligt värde i IAS 40, eller enligt modellen för anskaffningsvär-
de som finns i IAS 16, Materiella anläggningstillgångar. Hela företagets fastighetsbe-
stånd måste dock redovisas enligt samma modell. Det går alltså inte att välja värde-
ringsprincip för varje enskild fastighet. 

Ett annat val som bolagen ställs inför i IAS 40 är vem som skall göra värderingen. Det 
finns inget krav på att basera förvaltningsfastigheternas verkliga värde på värderingar 
av oberoende värderingsmän utan företag uppmuntras endast att göra det. Det är allt-
så upp till företagsledningen att både välja värderingsmodell samt om företagets för-

                                                
3 Redovisningsrådet har till uppgift att utfärda redovisningsrekommendationer (RR) 
och sprida information om redovisningsfrågor. 
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valtningsfastigheter skall värderas av intern eller extern värderare. Ytterligare ett val 
är det som berör om den verkliga värderingen kommer att baseras på framtida kassa-
flöden eller på marknadsvärdet. Enligt IAS 40 är den bästa metoden för att erhålla ett 
verkligt värde genom att betrakta priser på en aktiv marknad. De två sistnämnda va-
len kan tyckas vara beroende av det första, det vill säga valet mellan verklig värde el-
ler anskaffningsvärde. Men IAS 40 kräver även att bolaget utför en verklig värdering i 
upplysningssyfte, om anskaffningsvärde skulle väljas. Hur företagen gör val är något 
som har studerats av tidigare forskare. 

Företagsledningars beslutsprocess och val mellan redovisningsalternativ har varit fö-
remål för tidigare forskning. Watts och Zimmerman (1986) har i sin teori om positiv 
redovisningsteori visat på hur företagsledningars beslutsfattande för redovisning på-
verkas av olika faktorer. Deras studier visar bland annat att ledningen handlar nyt-
tomaximerande och rationellt, vilket gör att det uppstår ett kontrollproblem från 
ägarnas sida, som kan leda till en förvrängd redovisning. De flesta av de studier, som 
gjorts för att förklara motiv utifrån en positiv redovisningsteori har använt en kvanti-
tativ metod och studerat företag utanför Sverige. Vi anser att de här teorierna bör an-
vändas mer på kvalitativa studier inom Sverige. 

I remissvar om IAS 40 har flertalet pekat på manipulationsmöjligheter då företagen 
får möjlighet till olika val kring hur de skall värdera fastigheter. AcSEC4 är oroade 
över att företagsledningar kan ha avsikter, som gör att de manipulerar resultaten då 
värdeförändringar skall föras över resultaträkningen (Kaplan & Camp, 1999). Kam 
(1990) redogör för hur agentteorin visar företagsledningar rationalitet och hur redo-
visningsalternativ väljs för att på ett rationellt sätt tjäna sina egna intressen. Därför 
kan det vara intressant att se hur noterade svenska fastighetsbolag, motiverar valen av 
metod för redovisning och värdering samt vad det är som påverkar besluten. Avsak-
naden av liknande studier, av noterad svenska fastighetsbolags beslutsprocess och mo-
tiv kring val i redovisningen, gör att vi anser att en studie kring det här är relevant. 
Alkvik och Olofsson (2004) studerade IAS 40 så sent som 2004 och de menar att det 
inte går analysera problemet till fullo då bolagen inte har tagit beslut om hur de 
kommer att värdera. Med tanke på att företagen nu har tvingats att ta beslut, tycker 
vi att de här valen bör studeras. 

Buisman och Törning (2004) menar att det nya regelverket innebär många valmöjlig-
heter och kombinationer av olika principer och värderingssätt. Valmöjligheterna 
inom IAS 40 ger företagen stor makt att påverka tillgångars värde och anpassa valen 
för att tillgodose viktiga intressenters behov. Då det under senare år har uppdagats 
flertalet skandaler inom stora företag som varit kopplade till redovisning, har etiken 
inom företagen ifrågasatts i större utsträckning. I och med de ökande valmöjligheter-
na är motiven för dessa val mycket intressanta för en studie. Rimmel, Andersson och 

                                                
4 AcSEC - Accounting Standards Executive Committee, Amerikanska institutet för certifierade revi-

sorer 
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Bergqvist (2003) har i en studie, med hjälp av intressentmodellen, kommit fram till att 
den nya implementeringen av IAS kommer att innebära stora problem för företags 
intressenter. De pekar särskilt ut de olika värderingsmöjligheterna som finns och hur 
intressenterna kommer få det svårt att förstå företagets beslut och redovisning. De 
studerade frågan ur ett intressentperspektiv men vi anser att det här kan utvecklas ur 
företagsledningens perspektiv och hur intressenterna kan påverka ledningens ageran-
de. Pfeffer och Salancik (1978) anser att företagsledningar påverkas av de intressenter 
som de är beroende av och vi vill ta reda på vilka dessa är.  

Fogarty (1995) förklarar hur omgivningen påverkar företagsledningen och deras etik 
när det handlar om finansiell redovisning. Den institutionella teorin, menar Fogarty, 
bidrar med förklaringar kring hur redovisningsbeslut och andra beslut fattas men att 
det krävs mer studier inom området. DiMaggio och Powell (1991) anser att institu-
tionalisering kan vara vägledande i frågor där företag känner en osäkerhet kring vil-
ket beslut som bör tas. Hur stark institutionaliseringen är bland fastighetsbolagen i 
Sverige är av intresse då den skulle kunna påverka valen. Persson och Nordlund 
(2003) beskriver hur osäkerheten inom fastighetsbranschen är stor och att större vikt 
bör läggas på att uppnå enighet beträffande använda värdebegrepp och värderingsme-
toder. Andersen och Gnosspelius (2002) har kommit fram till slutsatsen att det mesta 
tyder på att bolagen även i fortsättningen kommer att värdera till anskaffningsvärde 
för att de är vana vid det sedan tidigare. Det skulle innebära att bolagen går emot det 
som IAS 40 pekar ut som huvudprincip vilket vi anser är intressant att studera moti-
ven till. 

Det finns tre intressanta valmöjligheter, som ett företag ställs inför när de skall redo-
visa och värdera förvaltningsfastigheter enligt IAS 40. Med relevanta teorier ämnar vi 
studera de här olika valen, som sammanfattas i följande problemformulering: 

• Väljer fastighetsbolagen att redovisa sina förvaltningsfastigheter till verkligt 
värde eller anskaffningsvärde, samt vad påverkar och hur motiverar företags-
ledningarna valet av värderingsprincip?  

• Väljer fastighetsbolagen att värdera sina förvaltningsfastigheter internt eller 
externt, samt vad påverkar och hur motiverar företagsledningarna valet mellan 
intern och extern värdering? 

• Väljer fastighetsbolagen att basera värderingen av sina förvaltningsfastigheter 
på kassaflöden eller marknadsvärde, samt vad påverkar och hur motiverar fö-
retagsledningarna valet av värderingsmetod? 

1.3 Syfte 
Syftet med studien är att redogöra för de val svenska noterade fastighetsbolag gör 
inom IAS 40, samt att beskriva och förklara vad som påverkar och hur företagsled-
ningarna motiverar valen. 
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1.4 Avgränsningar 
Vi väljer att studera bolag som huvudsakligen ägnar sig åt fastighetsförvaltning och är 
noterade på en svensk publik aktiemarknad. Övriga krav för att vara ett föremål för 
studien är att de har tagit ett beslut om att följa IAS standarderna och klassificera fas-
tigheterna som förvaltningsfastigheter. 

1.5 Uppsatsens disposition 
Det här avsnittet redogör för uppsatsens disposition. De återstående kapitlen och de-
ras innehåll beskrivs kortfattat nedan. 

Kapitel 2 Metod: Metodkapitlet beskriver hur studien genomförts. I kapitlet tar vi 
också upp vår insamlingsmetod, utformning av, urval och en diskussion kring upp-
satsens tillförlitlighet. 

Kapitel 3 Lagar och rekommendationer: Det här kapitlet redogör för de lagar och 
praxis som behandlar redovisning av Förvaltningsfastigheter. De ger en bakgrund till 
hur förutsättningarna har förändrats samt vilka för- och nackdelar som de olika alter-
nativen anses ha. Det ger en förståelse för vilka villkor som företaget har att arbeta i 
enlighet med. 

Kapitel 4 Referensram: Kapitlet presenterar relevanta teorier och tidigare gjorda 
studier som behandlar beslutsfattande inom företag. Det bidrar med en förståelse för 
ämnet som ligger till grund för insamlingen av empiri och den kommande analysen. 
Kapitlet avslutas med en sammanfattning av referensramen. 

Kapitel 5 Empiri: Kapitlet inleds med en kortare företagspresentation och fortsätter 
med sammanställning av de svar vi har fått under intervjuer Empirin presenteras ut-
ifrån de tre valen som vi fokuserar på och företagens svar jämförs under de olika frå-
gorna. I vissa fall presenteras svaren i form av citat för att ge läsaren en bild av hur 
svaren tolkas. Kapitlet ligger till grund för den kommande analysen 

Kapitel 6 Analys: Analyskapitlet behandlar vi den empiri vi har samlat in och analy-
serar den utifrån de teorier som vi har valt för studien. Kapitlet är uppdelat utifrån de 
tre valen och under varje val analyseras de olika teorierna. 

Kapitel 7 Slutsats och avslutande diskussion: Kapitlet inleds med våra slutsatser där 
vi har sammanfattat de viktigaste delarna i analysen. Vi redogör även för egna reflek-
tioner som har skapats under arbetets gång och som vi anses bör lyftas fram. Kapitlet 
avslutas med förslag på vidare studier. 
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2 Metod 
Metodkapitlet beskriver hur studien genomförts. I kapitlet tar vi upp vår insamlingsme-
tod, motivering till val av respondenter och en diskussion kring uppsatsens tillförlitlighet. 
Det skall ge läsaren en klar beskrivning av hur vi har gått tillväga. 

2.1 Metodansats 

2.1.1 Kvalitativ metod 
Enligt Mark (1996) finns två ansatser att tillgå när en undersökning ska genomföras. 
De är antingen kvantitativa eller kvalitativa. För att uppnå uppsatsen syfte har vi valt 
en kvalitativ metod. Lundahl och Skärvad (1999) menar att den kvalitativa metoden 
syftar till att tolka och förstå hur människor upplever en viss situation samt vilken 
betydelse det har för deras beslut och handlingar. Då uppsatsen syftar till att förstå 
vad som påverkar samt motiven bakom beslut kring de val som IAS möjliggör, tyck-
er vi att den kvalitativa ansatsen var bäst för undersökningen. 

Utredarens uppgift i kvalitativ metod är, enligt Lundahl & Skärvad (1999), att utveck-
la en förståelse för hur respondenterna uppfattar omvärlden. Det ligger därmed inte 
fokus på hur verkligheten egentligen ser ut utan snarare på hur respondenterna upp-
fattar den. Det fann vi också som ett argument till att välja en kvalitativ metod, då 
uppsatsen främst ämnar förstå de berörda beslutfattarnas motiv till de val som görs i 
och med den nya rekommendationen. 

Den kvalitativa metoden beskrivs av Mark (1996) som en process som innebär att det 
inte finns en enskild verklighet utan att verkligheten definieras genom forskarens in-
teraktion med fenomenet som studeras. Det var också något som vi ansåg stämma in 
på uppsatsens frågeställning. Företag som befinner sig i olika situationer bör rimligt-
vis se på valen på olika sätt, därför är det svårt att se motiven bakom valen, som en 
enskild verklighet och som något som kan beskrivas genom generalisering. 

En djupare undersökning är svår att göra med en kvantitativ ansats vilket gör att den 
kvalitativa ansatsen med fördel används i sådana fall. Vid en kvalitativ undersökning 
tolkas den insamlade empirin för att en förståelse, för hur respondenter upplever eller 
förhåller sig till ett visst fenomen, ska kunna utvecklas (Lundahl & Skärvad, 1999). 
Det här var just vad uppsatsens syfte ämnade göra, vilket gjorde den kvalitativa ansat-
sen befogad. Som vi beskrev i inledningen så har tidigare gjorda studier, särskilt de 
som behandlar positiv redovisningsteori, ofta utförts med kvantitativ metod. Även 
det här gav oss en anledning att använda kvalitativ metod då vi kunde analysera posi-
tiv redovisningsteori under en annan metod. 

Valet av ansats föll alltså inte på att göra en kvantitativ undersökning. En kvantitativ 
metod kännetecknas av forskarens inställning till att det finns en objektiv verklighet 
som skall studeras. Undersökningen och insamling av data är ofta standardiserade och 
forskaren skall vara objektiv och inte känslomässigt involverad under insamling och 
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analys av data (Lundahl och Skärvad, 1999). Vi ansåg att det var svårt att standardisera 
insamlingen, med en enkät, och på så sätt svara uppsatsens syfte besvarades. Kunska-
pen om bolagsledningens motiv var också begränsad vilket gjorde det ännu svårare att 
ställa relevanta frågor som skulle leda till att uppsatsen syfte besvarades. Dessutom 
skulle det varit svårt att vända sig till respondenterna utan vetskap om hur de uppfat-
tar det som skall undersökas. Det här skulle kunna lätt leda till missförstånd och fel-
tolkningar från både vår och respondenternas sida. 

2.1.2 Deskriptiv studie 
En studie kan utföras med hjälp av olika former av undersökningstyper. De är ofta 
beroende av hur väl området är studerat innan. Vi har studerat ett ämne som andra 
forskare har gjort tidigare. Hur beslut tas inom företag och vad som påverkar dem är 
något, som har studerats förut men inte inom det här specifika området i Sverige. Te-
orierna, som vi har valt att använda, är kända och har använts i många andra studier. 
Vi kommer att använda oss av teorier som existerar och studera ett specifikt område. 
Det här är vad som kännetecknar en deskriptiv studie, enligt Patel och Davidsson 
(2003), och används normalt som insamlingsmetod för att göra en djupare studie 
inom ett specifikt område. Då vi syftat till att beskriva hur företagsledningarna moti-
verar sin val och vad som påverkar valen, så har vår studie varit av deskriptiv typ. 

Patel och Davidsson nämner även två andra metoder som kan användas, istället för 
en deskriptiv, den hypotesprövande och den explorativa. En hypotesprövande metod 
används även den när det redan har skapat många teorier inom området. Forskaren 
utgår då från tidigare studier och utformar hypoteser, som sedan testas i verkligheten. 
Syften är ofta att se samband mellan teorier och verklighet för att på så sätt bekräfta 
eller förkasta hypoteser. En explorativ studie skiljer sig på så sätt att den studerar ett 
område där det saknas kunskap och få tidigare studier har gjort. Vanligtvis så används 
flera olika insamlingsmetoder för att skapa en kunskapsgrund inom området. 

2.2 Insamling och bearbetning av data 
Det finns två huvudgrupper när det gäller insamling av data nämligen primär- och se-
kundärdata. Sekundärdata är tidigare insamlad och bearbetad fakta (Holme & Sol-
vang, 1991). Innan vi har genomfört intervjuer så har vi samlat in sekundärdata i 
form av att studera företagens årsredovisningar. Årsredovisningarna har även används 
för att välja ut respondenter då vi har kunnat granska dem för att se hur de klassifice-
rar fastigheter och om de följer IAS. 

För att få empiriska material att grunda uppsatsen på har primärdata samlats in. Pri-
märdata är ny data som samlas in direkt från källan och kan på så sätt ge mer relevant 
information till uppsatsens specifika syfte. Oftast används intervjuer eller enkäter när 
primärdata skall samlas in. För insamling av primärdata till uppsatsen valde vi att 
genomföra intervjuer. Hur dessa intervjuer är utformade samt hur de har genomförts 
beskrivs nedan. 
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För att få en relevant kunskapsbas och sätta sig in i ämnet har vi bland annat tagit del 
av skrivelser från IASB samt tidigare studier som gjorts på området. Dessutom har te-
orier om motiv kring beslutsfattande studerats för att kunna beskriva och tolka re-
spondenternas svar. Den här informationen spårades genom sökningar i biblioteket 
och på dess tillgängliga databaser. Sökord som använts är bland annat förvaltningsfas-
tigheter, IAS 40, RR 24, nya redovisningsprinciper, redovisningsmotiv, accounting 
theory, accounting motives. 

2.2.1 Intervju 
När en kvalitativ studie utförs är det vanligt att använda sig av observationer, inter-
vjuer, textanalys och inspelning (Silverman, 1993). Vi ansåg att det lämpade sig bäst 
att utföra intervjuer, då de skulle ge både oss och respondenten möjlighet att diskute-
ra och snabbt korrigera eventuella missförstånd. Detta valde vi för att få en bättre och 
djupare förståelse för hur företagen motiverar sina beslut valde vi alltså att genomföra 
intervjuer. En annan anledning till att valet av insamlingsmetod blev intervjuer är att 
det resursmässigt inte ställs lika stora krav på den metoden. Vi tror även att intervju-
formen, som insamlingsmetod av data, gjorde det lättare att få företagen att ställa upp. 

Det finns även olika former av intervjuer att välja mellan. En av de vanligaste och 
som har många fördelar är att göra en face-to-face intervju. Denna form ger möjlighe-
ter till att utföra en diskursanalys. I en diskursanalys tolkas respondentens reaktioner, 
ansiktsutryck, gester samt hur personen betonar vissa delar i intervjun (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul, 2001).  Ett annat sätt, som inte är lika resurskrävande, är att inter-
vjua respondenterna över telefon. Då det var svårt för oss att besöka de företag som 
var föremål för studien intervjuades de via telefon. Vi var medvetna om att det finns 
nackdelar med att använda telefonintervjuer. Det går till exempel inte göra en 
diskursanalys vilket hade gett bättre möjlighet att tolka om personen inte förstår, 
missuppfattar eller till och med ljuger i en viss fråga. Telefonintervjuerna spelades in 
för att ha möjlighet att kunna vara mer aktiv och hörsam på vad respondenten hade 
att säga. Dessutom gav inspelningarna oss möjlighet att efterhand lyssna och analysera 
vad respondenten sagt under intervjun. Nackdel med att spela in intervjuerna är att 
respondenten kan bli hämmad och restriktiv. Då samtliga respondenter ansåg att de 
frågor, som vår uppsats ämnade besvara, inte var av den karaktären att de skulle ha 
något emot en inspelning valde vi att spela in intervjuerna. 

Strukturen på intervjuer (se bilaga 1) är något som kan variera beroende på problem-
formuleringen och ämnet som studeras. Silverman (1993) beskriver den semistruktu-
rerade intervjun som blandning mellan den strukturerade, där frågorna är noga for-
mulerande innan intervjun, och den ostrukturerade där ett frågeformulär inte följs. 
Fördelen med semistrukturerad metod enligt Lundahl och Skärvad (1999) är att re-
spondenterna ges möjlighet till att på eget initiativ förklara sin syn och ta upp saker 
som inte forskarna har täckt in i intervjuguiden.  Det här gav oss en möjlighet att få 
den sökta informationen men samtidigt också att få reda på saker som vi inte skulle 
ha fått reda på om en strukturerad intervjuform valts. Vi kunde följa upp intervju-
guiden med följdfrågor vilket bidrog med ytterligare information. Fördelen med den 
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semistrukturerade är att den samtidigt också att en viss standardisering av frågorna 
och på så sätt kan den förarbetade intervjuguiden underlätta jämförelsen av företagen 
i den kommande analysen. Därför ansåg vi att den semistrukturerade intervjuformen 
var den som bäst skulle ge förståelse och leda till motiv som tidigare teorier inte 
nämnts kommer fram. 

2.2.2 Val av respondenter 
Vi valde att begränsa vår studie till att omfatta enbart fastighetsbolag. Valet motivera-
des med att dessa bolag kan anses vara de som i störst utsträckning blir berörda av 
den nya standarden, IAS 40. Fastighetsbolag är de bolag som har som huvudsyssel-
sättning att inneha förvaltningsfastigheter. Vi antog att storleken på ägandet av för-
valtningsfastigheter även kunde påverka vikten och arbetet kring valen i IAS 40. På 
fastighetsbolagens tillgångssida i balansräkning utgör också förvaltningsfastigheter 
den största delen. Det här borde enligt våra antaganden innebära att bolagen lägger 
mycket tid och resurser på att undersöka vilka val som de anser vara mest fördelaktig 
att använda. 

Då vi antog att fastighetsbolag är mest insatta och kanske till och med trendsättande 
för hur andra bolag väljer att redovisa sina fastigheter ansåg vi att de här bolagen bäst 
kan ge svar på bakgrunden och valen i redovisningen av förvaltningsfastigheter. De 
här bolagen borde då också rimligtvis vara mer förberedda på att förklara och försva-
ra sina val. Något som kan hjälpa oss att beskriva vilka motiv som ligger bakom valen 
i IAS 40. 

Utgångspunkten för undersökningen låg i att ta reda på motiven bakom de valmöj-
ligheter som den nya rekommendationen ger svenska noterade fastighetsbolag. Där-
för föll det sig naturligt att finna fastighetsbolag som underlag för undersökningen på 
de svenska börslistorna. Aktietorget, NGM och Stockholmsbörsen är de svenska 
marknader som regleras av IAS. Företag som har värdepapper noterade på en så kal-
lad inofficiell lista, exempelvis Nya Marknaden och Göteborgs OTC-lista, omfattas 
inte av IAS-förordningen (Ernst & Young, 2005). Därför har främst fastighetsbolag 
noterade på börslistor som regleras av IAS undersökts men eftersom det även finns 
möjlighet för noterade bolag på de andra listor att följa IAS har vi även valt att under-
söka dem i viss utsträckning. Detta motiverades med att det är valmöjligheterna i IAS 
som skulle undersökas och då spelar det inte så stor roll om det är krav på tillämp-
ning eller inte. IAS innebär endast utökade valmöjligheter och begränsar inte tidigare 
valmöjligheter. 

Enligt Privata Affärer (2005) branschindex, Bygg & Fastigheter, finns det 16 företag 
noterade på Stockholmsbörsen. Av dessa har vi valt bort byggbolagen (tre stycken) 
eftersom största del av deras fastighetsbestånd är projekt under uppbyggnad och där-
för inte berörs av IAS 40. Dessutom har tre fastighetsbolag sitt innehav av fastigheter 
med syfte att sälja dem i den löpande verksamheten och tillämpar därför IAS 2, Varu-
lager. Detta betyder att de tre bolag inte berörs av IAS 40. Kvar blir då tio bolag av 
dessa har vi kontaktat samtliga och fyra bolag gick med på en djupare intervju. Vi 
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kontaktade även ett bolag som visade sig ha flyttat till Nya Marknaden. Vi valde trots 
allt att även intervjua detta bolag då de valt att följa IAS. Totalt har alltså fem bolag 
intervjuats i studien. De fem bolagen och respondenterna som intervjuats i vår studie 
är: 

Tabell 2.1 Presentation av respondenter 

 
Capona Castellum FastPartner Tornet Wihlborgs 

Kontaktperson Solveig  
Wadman 

Håkan  
Hellström 

Anders 
 Larsson 

Sören  
Andersson 

Olle  
Knaust 

Position Ekonomi- och 
finansdirektör, 
samt vice VD 

Ekonomi- och 
finansdirektör, 
samt vice VD 

Ekonomichef 
och vice VD 

Redovisnings-
chef 

Ekonomidi-
rektör 

Anställd i  
förtaget 1998 1994 1997 1993 1998 

På nuvarande 
position sedan 1998 1994 februari 2005 1993 2000 

Bolagen beskrivs utförligare i empirikapitlet. 

2.3 Tillförlitlighet och metodkritik 
När kvaliteten och tillförlitligheten skall värderas i en studie används två vanliga be-
grepp nämligen reliabilitet och validitet. Det är inte alltid säkert att forskare lyckas 
med att utforma en studie som ger tillförlitliga slutsatser och det kan gå fel i många av 
studiens olika processer Repstad (1999). 

2.3.1 Reliabilitet och validitet 
En studie som har hög reliabilitet kännetecknas av att den kan upprepas med samma 
metoder och av andra forskare men fortfarande ge likadant resultat. Om det finns 
slumpfaktorer som gör att resultatet av en undersökning kan variera leder det till att 
studien får sämre reliabilitet. Något som är viktigt för att få en hög reliabilitet är att 
vara noggrann när data samlas in. Vi har samlat in data genom intervjuer och försökte 
vara tydliga i våra frågor för att alla respondenterna skulle uppfatta frågorna på sam-
ma sätt och då få en högre reliabilitet. Vi har även i den mån respondenterna tillät det 
spelat in intervjuerna för att minska informationsbortfall som kan ske om svaren en-
bart antecknas skriftligt. Att spela in intervjuer vid en kvalitativ studie är något som 
leder till en högre reliabilitet enligt Repstad (1999). 

När validitet skall beskrivas så kan det göras skillnad på två olika former vilka är inre 
och yttre validitet. När en studie genomförs används någon form av mätinstrument 
och dess förmåga att mäta det som den avser, betecknas som inre validitet (Lundahl & 
Skärvad, 1999). När vi utformade intervjuguiden så ville vi öka validiteten genom att 
basera frågorna på de teorier som vi har ansett vara relevanta för studien. För att stu-
diens mätinstrument skall vara effektivt har vi valt att använda oss av semistrukture-
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rade frågor för att på bästa sätt kunna erhålla relevant information från responden-
terna utan att de begränsas för mycket utav den intervjuguide som vi följt. På så sätt 
kunde information framkomma, som inte skulle ha nämnts om intervjuerna hade va-
rit alltför strukturerade och därmed kan valet av semistrukturerade intervjuer leda till 
nya iakttagelser. Samtidigt var intervjuerna så pass strukturerade att respondenterna 
får samma grundfråga som de sedan får bygga sina svar utifrån. På så sätt skapas ändå 
en struktur i intervjuerna som gör det lättare att sammanställa och jämföra bolag i en 
kommande analys. Den yttre validiteten innefattar vad forskare tror att undersök-
ningen mäter och vad den verkligen gör. Vi var medvetna om de här problemen och 
något som var av stor vikt i undersökningen var att intervjuerna sker med rätt perso-
ner på företagen, vilket ledde till att öka den yttre validiteten. För att komma i kon-
takt med rätt personer så har vi på samtliga bolag fört en diskussion med VD: n och 
bedömt vem som bäst kan ge svar på våra frågor. 

Det skall även nämnas att det finns nackdelar med en kvalitativ undersökning där in-
tervjuer används för att samla in data som sedan skall analyseras. Repstad (1999) me-
nar att en intervju är en social process mellan forskare och respondent där det finns 
risk att respondenten medvetet eller undermedvetet, svarar på ett sätt som han tror 
att forskaren vill. Forskarens sociala bakgrund och värderingar kan även påverka ana-
lysen av kvalitativ data då individer kan tolka saker på olika sätt beroende på deras 
bakgrund. 
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3 Lagar och rekommendationer 
Det här kapitlet presenterar relevanta lagar och praxis som behandlar redovisning av 
Förvaltningsfastigheter. De ger en bakgrund till hur förutsättningarna har förändrats 
samt vilka för- och nackdelar som de olika alternativen anses ha. Det ger en förståelse 
för ämnet som ligger till grund för insamlingen av empiri och den kommande analy-
sen. 

3.1 Definition av förvaltningsfastighet  
Redovisningsrådet och IASB: s definierar förvaltningsfastigheter på samma sätt i RR 
24 och IAS 40. Förvaltningsfastigheter definieras som: 

 ”Fastigheter (mark eller byggnader – eller del av byggnad – eller mark med bygg-
nader) som innehas (av ägaren eller av en leasetagare om leasingavtalet klassifice-
rats som en finansiell lease) i syfte att generera hyresinkomster eller värdestegring 
eller en kombination av dessa” (FAR, 2005, IAS 40, p.2 och FAR, 2005b, RR 
24 p.5) 

Däremot räknas inte fastigheter, som används för företags löpande verksamhet, för 
produktion, tillhandahållande av varor och tjänster, för administrativa ändamål eller 
försäljning, till förvaltningsfastigheter. 

3.2 Redovisning före inträdet av IAS  
Före inträdet av IAS var det RR 24 samt ÅRL som gällde vid redovisning av Förvalt-
ningsfastigheter. Årsredovisningslagen, som trädde i kraft 1995, innehåller bestäm-
melser om upprättandet av årsredovisning, koncernredovisning och delårsrapport. 
För att en förvaltningsfastighet skall klassificeras som en anläggningstillgång skall den 
vara avsedd att stadigvarande brukas eller innehas i verksamheten enligt ÅRL 4 kap. 1 
§. För att avgöra om en tillgång är en anläggnings- eller omsättningstillgång brukar 
tyngdpunkt läggas på avsikten med innehavet. En tillgång som är avsedd att innehas i 
mindre än ett år klassas som omsättningstillgång. Alltså skall en förvaltningsfastighet 
som är avsedd att innehas i mer än ett år klassas som en anläggningstillgång. 

Enligt ÅRL (FAR, 2005b) skall anläggningstillgångar tas upp till belopp motsvarande 
utgifterna för tillgångens förvärv eller tillverkning. Det är alltså enbart tillåtet att vär-
dera en anläggningstillgång till anskaffningsvärde. Redovisningsrådets rekommenda-
tion 24, RR 24, anger hur förvaltningsfastigheter skall behandlas i redovisningen 
(FAR, 2005b). Denna rekommendation skall tillämpas för räkenskapsår som påbörjas 
den 1 januari 2003 eller senare.  Då det enligt ÅRL, inte är tillåtet att värdera förvalt-
ningsfastigheter till annat än anskaffningsvärde rekommenderar Redovisningsrådet 
(p.17) att en förvaltningsfastighet skall tas upp till anskaffningsvärde vid förvärvet. Ef-
ter anskaffningspunkten skall förvaltningsfastigheten värderas med tillämpning av RR 
12, Materiella anläggningstillgångar. Detta innebär anskaffningsvärde med avdrag för 
ackumulerade avskrivningar, eventuella nedskrivningar och med tillägg av eventuell 
uppskrivning (p.24). 
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Företaget skall också lämna upplysning om förvaltningsfastighetens verkliga värde 
(p.25). Redovisningsrådet uttalar att det är önskvärt, men inte nödvändigt att denna 
värdering görs av en oberoende värdare (p.26). Det skall poängteras att de endast re-
kommenderar vilket betyder att det inte ställs krav på en extern värdering. 

Ett verkligt värde erhålls på bästa sätt från aktuella priser på en aktiv marknad för lik-
artade fastigheter, med samma läge och i samma skick, och som är föremål för likar-
tade hyresavtal och andra avtal (p.37). Vid brist på aktiv marknad skall företaget ta 
hänsyn till bland annat aktuella priser på en aktiv marknad för fastigheter av annat 
slag, i annat skick och med annat läge. De senaste priser för liknande fastigheter på 
mindre aktiva marknader skall också beaktas. Nuvärdet av uppskattade framtida be-
talningsströmmar kan också användas vid bestämning av verkligt värde och sådana 
uppskattningar utgår från villkoren i befintliga hyresavtal och andra avtal (p.38). 

Enligt ÅRL och RR 24 har alltså en förvaltningsfastighet, som klassificeras som en an-
läggningstillgång, endast tillåtits att tas upp till anskaffningsvärde. Det var alltså de la-
gar och rekommendationer som gällde innan IAS inträde. 

3.3 Följder av IAS för svenska företag 
När EU i juli 2002 utfärdade förordningen om tillämpning av internationella redo-
visningsstandarder, IAS, betydde det att medlemsstaterna skulle bli bundna att direkt 
tillämpa dessa (FAR, 2003b). Beslutet och förordningen syftar enligt FAR (2003b) till 
att bidra till att skapa en mer ändamålsenlig och kostnadseffektiv kapitalmarknad. 
Enligt Artikel 4, i förordningen om tillämpning av IAS, skall de företag, som är un-
derställda en medlemsstats lagstiftning, upprätta sin koncernredovisning i enlighet 
med de internationella redovisningsstandarder för varje räkenskapsår som inleds den 
1 januari 2005 eller därefter. Standarderna som artikeln syftar på är IAS-standarderna 
samt SIC5: s tolkningar. 

Förordningen låter sedan staterna bestämma om de skall kräva eller tillåta att även 
årsredovisningar för icke noterade företag utarbetas efter IAS. I Sverige har en IAS-
utredning tillsatts, som förslagit att det skall ges möjlighet för alla bolag att tillämpa 
IAS. De företag som väljer att redovisa i enlighet med IAS måste då göra det fullt ut i 
alla avseenden. I och med detta kommer årsredovisningslagen för de bolag som väljer 
att redovisa i stort sett att sluta gälla. De bestämmelser i ÅRL som blir kvar att är 
skyldigheten att upprätta års- och koncernredovisning, förvaltningsberättelse, undan-
tag från koncernredovisningsskyldighet, delårsrapport och offentlighet och revision. 
Dessutom finns vissa delar kvar som saknar motsvarighet i IFRS såsom vissa formalia 
(språk, form och undertecknade) samt en del krav på tilläggsupplysningar (FAR, 
2003b). 

                                                
5 SIC, Standing Interpretations Commitee, är den kommitté som har till uppgift att 
ge ut tolkningar och består av 12 medlemmar från olika länder. Förordningen inne-
bär att publika bolag skall upprätta sin koncernredovisning i enlighet med IFRS. 
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3.4 Redovisning enligt IAS 40 
Den idag gällande IAS 40 förgicks av IAS 25, Redovisning av investeringar. IAS 25 
berörde förvaltningsfastigheter, immateriella tillgångar samt finansiella instrument. 
En revidering gjordes 1994 som ledde till en ombildning av standarden och 1998 ska-
pades istället IAS 38, Immateriella tillgångar, och IAS 39 finansiella instrument. IAS 
25 berörde efter ombildningen investeringar i vissa materiella tillgångar, fast egendom 
och råvaror. I mars 2000 fastställdes förslaget om standarden IAS 40, Förvaltningsfas-
tigheter, och att den skulle kunna ta i brukas från och med 1 januari, 2001. IAS 40 
skall, som alla andra standarder i IFRS, gälla för börsnoterade bolag i Sverige och EU 
från om med år 2005. IAS 40 skall alltså tillämpas vid redovisning och värdering av, 
samt upplysningar om, förvaltningsfastigheter. (FAR, 2003) 

3.4.1 Val av redovisningsprincip 
Enligt FAR (2005) skall en förvaltningsfastighet vid förvärvet tas upp till anskaff-
ningsvärde (p.20), ett värde där även transaktionskostnader ingår. Anskaffningsvärdet 
för en förvaltningsfastighet utgörs alltså av inköpspriset samt kostnader som är direkt 
hänförbara till inköpet (p.21). 

Företag skall sedan välja vilken redovisningsprincip som skall användas och valet står 
mellan verkligt värde och anskaffningsvärde. Den princip som väljs skall användas på 
samtliga företagets förvaltningsfastigheter (p.30). 

Ett byte av redovisningsprincip skall endast göras om bytet leder till en mer rätt-
visande bild av händelser eller transaktioner i företagets finansiella rapporter. IAS 40 
ger utryck för att det är högst osannolikt att ett byte av princip från verkligt värde till 
anskaffningsvärde skulle ge en mer rättvisande bild (p.31).  

IAS 40 kräver hur som helst att alla företag skall bestämma det verkliga värdet på för-
valtningsfastigheterna antingen i värderingssyfte (om företaget använder verkligt vär-
de) eller i upplysningssyfte (om företaget använder anskaffningsvärde) (p.32). 

3.4.1.1 Redovisning till verkligt värde 

Definitionen av verkligt värde skiljer sig lite mellan olika teoretiker. Falkman (2000) 
ser det som nuvärdet av framtida betalningsströmmar, som kan hänföras till tillgång-
en och menar att det är svårt eller nästan omöjligt att fastställa ett verkligt värde. 
Värderingen enligt Falkman (2000) blir komplicerad då det är svårt att uppskatta ti-
den och storleken av framtida betalningar. Subjektiviteten är något som talar emot 
värdering till verkligt värde. 

Finns det en perfekt marknad så är verkligt värde lätt att bestämma men vid avsaknad 
av en sådan måste istället hänsyn tas till ingångs-, utgångs- eller nyttjande värde enligt 
Barth och Landsman (1995). Dessa värden är lika stora om tillgången finns på en per-
fekt marknad. Enligt Barth och Landsman (1995) är nyttjandevärde det bästa värdet 
att använda, men också det svåraste. Det är svårt att redovisa på så sätt att det även 
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speglar tillgångens avkastningsförmåga och de synergieffekter som den frambringar, 
vilket kan vara speciellt för företaget och känsligt att redovisa. 

Enligt Kam (1990) är marknadsvärde det pris som erhålls på en marknad med många 
aktörer och på en marknad som är inte är perfekt går det inte att få fram ett korrekt 
marknadsvärde. Det ekonomiska värdet eller nyttjande värdet är enligt Kam (1990) 
också ett subjektivt värde och går aldrig att få ett korrekt värde på. 

Sandell (2001) menar att verkligt värde eller marknadsvärde är priset på en marknad 
för anskaffning såväl som det pris som erhålls på en marknad för avyttring. Alltså är 
marknadsvärden enligt Sandell både nuanskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvär-
det. Sandell konstaterar samtidig att det i redovisningen är priset på en marknad för 
avyttring som tillämpas och att nuanskaffningsvärde bara används i undantagsfall och 
då som ett substitut. 

Det verkliga värdet är, enligt IAS 40, priset till vilket fastigheten skulle kunna säljas 
genom en transaktion mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och som 
har ett intresse av att transaktionen genomförs (p.36). Då verkligt värde är knutet till 
en viss tidpunkt så kan det belopp som redovisas vara felaktigt, eller ej tillämpligt om 
det uppskattades vid en annan tidpunkt (p.39). Den värdeförändring som uppkom-
mer vid värdering till verkligt värde skall redovisas i resultaträkningen för den period 
i vilken vinsten eller förlusten uppkommer (p.35). 

Det finns för- och nackdelar med modellen för verkligt värde. En fördel med model-
len för verkligt värde är att den anses avspegla företagets ekonomiska ställning bättre 
då de inte finns dolda reserver i samma utsträckning som vid värdering till anskaff-
ningsvärde. Dessutom så bygger värdena i balansräkningen och resultaträkningen på 
mer aktuella värden än tidigare. Sandell (2001) menar även att värdering till verkligt 
värde är mer objektivt om den görs av externa värderare. Hendriksen och Van Breda 
(1992) anser att ett verkligt värde som grundas på marknadsvärde är både relativt ob-
jektivt och verifierbart eftersom det är flera aktörers syn och förväntningar på till-
gången som dess värde grundas på. 

IASB menar att när ett företag bestämt sig för värdering till verkligt värde så är det 
mycket svårt att motivera ett byte tillbaka till anskaffningsvärde. Enligt IFRS ger 
verkligt värde oftast ger en mer rättvisande bild än vad värdering till anskaffningsvär-
de. Detta innebär att en mer rättvisande bild erhålls om värdering sker till verkligt 
värde, vilket naturligtvis är en fördel. 

3.4.1.2 Redovisning till anskaffningsvärde 

Med anskaffningsvärdet menas det pris, som ett företag betalar, för att förvärva ägan-
de- och nyttjanderätten till en tillgång, samt de utgifter som uppkommit för att få lo-
kalisera tillgången och göra den användbar. Anskaffningsvärdet är det historiska vär-
det på tillgången och brukar även kallas input värde. Värdering till anskaffningsvärdet 
har sin grund i den konventionella redovisningen och har tidigare ansetts vara den 
mest passande redovisningsprincipen. Det är fortfarande många som anser att meto-
den är den bästa men den möts idag också av skepsis. Artsberg (2003) menar att an-
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skaffningsvärdet har en viktig betydelse i ett initialt skede. När det sedan justeras med 
linjära avskrivningar gör det att det bokförda värdet blir allt mindre representativt för 
vad tillgångens faktiska värde är. 

Ett företag kan alltså också välja att redovisa ett värde baserat på anskaffningsvärde. 
Då värderas alla förvaltningsfastigheter enligt huvudprincipen i IAS 16, Materiella an-
läggningstillgångar, närmare bestämt till anskaffningsvärde efter avdrag för ackumule-
rad avskrivning och ackumulerad nedskrivning (FAR, 2005, p.56). 

När det gäller ackumulerad avskrivning har en revidering av IAS 16 gjorts, vilket har 
medfört en ytterligare skärpning mot tidigare avseende kravet på separat komponent-
redovisning och avskrivning. Att använda en vägd avskrivningssats för det totala vär-
det på en tillgång är inte längre möjligt. Det innebär att väsentliga komponenter skall 
identifieras och skrivas av separat, baserat på varje komponents nyttjandeperiod 
(Nordlund, 2004).  

Bokföringsnämnden (2005) skriver i sin vägledning att viktiga delar av vissa tillgångar 
kan behöva ersättas regelbundet. De tar som exempel att en masugn kan behöva ny 
inklädnad efter en viss nyttjandeperiod eller att ett flygplan kan behöva ny inredning. 
Bokföringsnämnden menar att dessa delar bör, när så är möjligt, redovisas och där-
med avskrivas som separata enheter då de har en annan nyttjandeperiod och därmed 
avskrivningstid än tillgången i övrigt (komponentavskrivning). Den utgift som upp-
kommer vid anskaffningen av en likadan enhet redovisas som en ny tillgång och 
eventuellt kvarvarande redovisat värde för den ersatta enheten kostnadsförs.  

Att värdera till anskaffningsvärde innebär således att företag med fastigheter skall dela 
upp det redovisade värdet i komponenter, för respektive byggnad. En bedömning och 
lämplig avskrivning skall sedan göras för varje komponent med avseende på dess livs-
längd (Nordlund, 2004). 

Det finns för- och nackdelar med modellen för anskaffningsvärde. Ijiri (1975, återgi-
ven i Artsberg, 2003) menar att det är redovisningsskyldigheten som är det viktiga 
och att detta argument förklarar varför anskaffningsvärde används. Det är främst i 
sammanhang där redovisningsskyldigheten är viktig som de historiska värdena är 
nödvändiga menar Ijiri. Anskaffningsvärdet är hårda data och kan på så sett inte ifrå-
gasättas. En övergång från anskaffningsvärdering till verkligt värde skulle innebära att 
betydelsen av redovisningsskyldigheten skulle minska. Möjligtvis är det kanske så att 
hårda data nödvändigtvis inte måste grundas på historiska värden. Objektivitet och 
verifierbarhet är annars de två tyngsta argumenten för anskaffningsvärdering. An-
skaffningsvärdet är som sagt den utgift företaget haft och är därmed enkel att verifie-
ra.  

De som förordar värdering till anskaffningsvärde anser att en övergång till verkliga 
värden i balansräkningen, generellt skulle leda till ett mindre tillförlitligt resultat. Fö-
respråkare till anskaffningsvärdering menar också att ett större inslag av bedömning, 
som värdering till verkligt värde, skulle leda till svagare jämförbarhet mellan företag. 
Ett tungt argument är att värdering till anskaffningsvärdet inte innebär så många be-
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dömningsmoment och på så sätt är inte värdering så beroende av den eller de som ut-
för värderingen (Schroeder, Clark & Cathey, 2001). 

Det faktum att många tillgångars värde förändras över tiden är ett tungt argument 
mot att använda anskaffningsvärden. Att dessutom priser och förväntningar på till-
gångar framtida ekonomiska fördelar skulle vara konstant är också osannolikt. Det 
finns många faktorer som påverkar en tillgångs värde och förväntningarna på den, till 
exempel förändringar i teknologin och kortare livslängd. Försiktighetsprincipen, som 
redovisning till anskaffningsvärde grundar sig på, kan också innebära att mindre rätt-
visande resultat då att försiktighet inte innebär tillförlitighet. Ett för lågt redovisat re-
sultat är lika otillförlitligt som ett för högt redovisat resultat (Artsberg, 2003). 

3.4.2 Val mellan extern- och intern värderare 
Företag uppmuntras enligt IAS 40, men måste inte, basera förvaltningsfastigheternas 
verkliga värde på värderingar av oberoende extern värderingsmän. De oberoende vär-
deringsmän skall enligt IAS 40 ha erkända och relevanta kvalifikationer och med ak-
tuella kunskaper i värdering av fastigheter av den typ och med det läge som är aktu-
ellt (p.32). 

Frågan om vem som skall göra värderingen, en extern eller en intern värderare, är 
mycket en omdiskuterad fråga. Vissa anser att värderingen bör utföras av en obero-
ende värderare och att denne skall värdera hela fastighetsbeståndet hos ett företaget 
som väljer att använda verkligt värde. Andra menar att inte IASB ska ställa krav på en 
oberoende värderare utan endast rekommendera. De anser att oberoende värderare 
kan bli alltför kostsamt för företagen och att företagen därför inte skall tvingas till det 
(IASB, 2004) 

3.4.3 Val av värderingsmetod 
Det verkliga värdet ska återspegla inkomster från löpande hyresavtal och rimliga an-
taganden om hur kunniga parter skulle bedöma utvecklingen av framtida hyresavtal 
(p.40). Det bästa sättet att erhålla ett verkligt värde är från aktuella priser på en aktiv 
marknad för likartade fastigheter, med samma läge och i samma skick, och som är fö-
remål för likartade hyresavtal och andra avtal (p.45). 

När det saknas aktuella priser på en aktiv marknad skall företaget ta hänsyn till bland 
annat aktuella priser på en aktiv marknad för fastigheter av annat slag, i annat skick 
och med annat läge. De senaste priser för liknande fastigheter på mindre aktiva mark-
nader skall också beaktas. Även nuvärdet av uppskattade framtida betalningsström-
mar skall användas vid bestämning av verkligt värde och sådana uppskattningar utgår 
från villkoren i befintliga hyresavtal och andra avtal (p.46). 

Värdering till verkligt värde möts också av kritik som menar att det inte finns en per-
fekt marknad, vilket gör värderingen mycket svår. Fastighetsmarknaden anses också 
vara långt ifrån en perfekt marknad och att inte ens skickliga värderare kan göra till-
räckligt tillförlitiga värderingar. Nu blir värderingen istället gjord på subjektiva anta-
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ganden. För att en värdering till verkligt värde skall kunna fastställas med bra tillför-
litlighet måste det finnas en utvecklad och aktiv marknad med tillförlitliga priser. 
Edenhammar (1997) anser att det omsätts allt för få stora fastigheter i Sverige, speci-
ellt utanför storstäder, för att kunna gör en korrekt värdering till verkligt värde. En 
annan förutsättning är att fastigheten skall kunna säljas till marknadspris med rimlig 
säkerhet. Att jämföra fastigheters försäljningspris är också svårt då affärerna ofta kan-
tas av olika villkor som är unika för just den affären. Detta försvårar en värdering till 
verkligt värde ytterligare. 

3.4.4 Sammanfattning av val i IAS 40 

 

Figur 3.1 Val vid redovisning av förvaltningsfastigheter enligt IAS 40 (författarnas modell) 
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3.5 Branschorganisationers uttalande 
För att får en bakgrund till hur branschen ser ut och hur företagen påverkas i sina be-
slut, är det viktigt att förstå branschorganisationerna. Det finns två branschorganisa-
tioner för svenska fastighetsbolag, Svenskt Fastighetsindex (SFI) och European Public 
Real Estate Association (EPRA). 

3.5.1 Svenskt Fastighetsindex (SFI) 
SFI har som syfte att medverka till att sprida information om fastighetsmarknaden, 
samt att den ger ut en värderingshandledning med gemensam värderingspraxis för be-
räkning av marknadsvärden och definitioner för att skapa bättre jämförbarhet mellan 
företag i fastighetsbranschen. SFI kommenterar inte valet av värderingsmetod i redo-
visningen utan anger endast hur en värdering av marknadsvärdet skall beräknas. När 
Svenskt Fastighetsindex (2003) skriver marknadsvärdet syftar på att det normalt mot-
svarar tillgångens verkliga värde. 

När det gäller intern respektive extern värdering säger värderingshandledningen 
(Svenskt Fastighetsindex, 2003) att värderingarna ska i sin helhet utföras av en värde-
ringsman med erforderlig kompetens. Med detta menar SFI att värderarna måste upp-
fylla krav på teoretisk utbildning, praktik, aktuell marknadskännedom och oberoen-
de ställning. Eftersom värdering för fastighetsvärdering kan utföras av såväl interna 
värderare som externt anlitade värderingskonsulter kan inte kravet på oberoende alltid 
vara fullt ut uppfyllt. De externa värderare som anlitas i samband med fastighetsvär-
dering skall ha en generell auktorisation som fastighetsvärderare. Detta gäller även för 
de interna värderarna med undantag för oberoendekravet. 

Enligt SFI:s värderingshandledning (Svenskt Fastighetsindex, 2003) skall fastigheter-
nas marknadsvärde bedömas genom att tillämpa vedertagna metoder. Värdehandled-
ningen anger att den metod ska väljas som är mest lämplig med hänsyn till marknads-
informationens art och omfattning. Finns god tillgång till marknadsinformation kan 
ortsprismetoden med fördel tillämpas men SFI menar att det på de flesta delmarkna-
derna sker relativt få förvärv och villkoren för dem kan variera stort. Det här gör att 
det är svårt att hitta jämförbara fastigheter samt att det ofta är svårast för kommersiel-
la fastigheter. I sådana situationer är kassaflödeskalkyler att rekommendera.  

3.5.2 European Public Real Estate Association (ERPA) 
Inom fastighetsbranschen finns det även branschorganisationer som verkar på Euro-
peisk nivå. EPRA är en branschorganisation som syftar till att fortlöpande bereda 
publika europeiska fastighetsbolag med effektiv vägledning i gemensamma intressen 
(EPRA, 2005). Främst strävar EPRA efter att utveckla policys i fråga om standards 
för redovisning, etik samt branschpraxis.  Trots att det inte är ett bestämmande organ 
så uppmanar de fastighetsbolagen att aktivt följa deras policys.  
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EPRA (2005b) utrycker bestämt att fastighetsbolag skall redovisa sina fastigheter till 
verkligt värde. Väljer ett bolag att värdera till anskaffningsvärde skall ett tydligt reso-
nemang kring detta val presenteras i not. 

När det gäller valet mellan extern- och intern värdering skall värderingen enligt 
EPRA (2005b) utföras av en extern värderare. EPRA uttrycker dessutom att om loka-
la regler avvikelser möjliggör att bolag kan frångå detta skall det klart förklaras samt 
kvantifieras.  I de fall då det beräknade värdet avviker från den externa värderingen 
skall en tydlig bakgrund till avvikelsen visas.  

Värderingen av förvaltningsfastigeter skall baseras på fastigheternas marknadsvärde 
genom tillämpning metoder som redan anses vara etablerade. Finns det god tillgång 
till marknadsinformation kan priser på marknaden med fördel tillämpas, men EPRA 
menar att det på de flest delmarknader sker relativt få förvärv och villkoren för dem 
kan dessutom variera stort. På dessa marknader kan det vara svårt att hitta jämförbara 
fastigheter speciellt för kommersiella fastigheter. I sådana situationer rekommenderar 
EPRA (2005b) att värdering baseras på kassaflödeskalkyler. 
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4 Referensram  
Kapitlet presenterar relevanta teorier och tidigare gjorda studier som behandlar beslutsfat-
tande inom företag. Det bidrar med en förståelse för ämnet som ligger till grund för in-
samlingen av empiri och den kommande analysen. Kapitlet avslutas med en sammanfatt-
ning av referensramen. 

4.1 Positiv redovisningsteori och Agentteori 
Finansiell rapportering och redovisning har studerats under en lång tid och flera olika 
forskare har gett sin åsikt på hur den bör studeras och utvecklas. Det har växt fram 
olika teorier som behandlar redovisningen och ett vanligt sätt att kategorisera studi-
erna är som normativa och positiva redovisningsteorier. De normativa teorierna har 
som uppgift att beskriva hur redovisningen bör vara och vilka redovisningsprinciper, 
som är mest lämpliga. Studierna sker genom observation av verkligheten och hur re-
dovisningen sker idag, samt att utifrån det skapa och förklara vilka redovisningsprin-
ciper som bör användas. Normativa teorierna har fått mycket kritik och det har ut-
vecklats en positiv redovisningsteori i motsats till den normativa. Positiva teorier har 
ett annat syfte, vilket är att förklara varför ett visst redovisningssätt används och fo-
kuserar mer på de bakomliggande anledningarna. En viktig del av positiv teori är att 
fråga, varför företag väljer att redovisa som de gör (Godfrey, Hodgson och Holmes, 
2000). 

Två framstående forskare inom positiv redovisningsteori, Watts och Zimmerman 
(1986), har utvecklat hypoteser om vad som kan påverka en företagsledning när be-
slut mellan redovisningsalternativ skall fattas. Vi väljer att presentera tre hypoterser 
av teorins antaganden. Faktorer som antas påverka val av redovisningsalternativ är re-
sultatbonus, skuldsättningsgrad och företagets storlek. Hypoteserna beskrivs enligt 
följande: 

• Bonusplan hypotesen: Om allt annat är lika så kommer företag med bonuspla-
ner med större sannolikhet välja redovisningsalternativ som flyttar rapporte-
rad vinst från framtida perioder till årets period. 

• Skuldsättningsgrad hypotesen: Om allt annat är lika så kommer ledningen i ett 
bolag med högre skuldsättningsgrad välja redovisningsalternativ som flyttar 
rapporterad vinst från framtida perioder till årets period. 

• Storlekshypotesen: Om allt annat lika så kommer ledningen i ett större företag 
välja redovisningsalternativ som flyttar rapporterad vinst från framtida perio-
der till årets period i större utsträckning än ett mindre. 

De här hypoteserna har studerats, och i många fall bekräftats, med kvantitativa studi-
er. Vi anser att de kan vara till hjälp för att förstå företagens agerande. Vår kvalitativa 
studie kan eventuellt ge en djupare insikt och med hjälp av intervjuer och analys av 
årsredovisningar kan det vara möjligt att se om hypoteserna här påverkar besluten. 
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För att försäkra sig om att ledningen i ett företag utför handlingar som skall vara till 
företagets nytta och maximera dess värde har det under lång tid funnits bonussystem 
inom företag. Watts och Zimmerman beskriver även hur olika former av kompensa-
tioner och bonussystem till företagsledningen påverkar företagsledningar i deras val 
av redovisning. Om ett företag använder sig av vinstbaserade bonussystem i kombina-
tion med att ledningen kontrollerar rapporterad vinst med hjälp av redovisningsal-
ternativ så innebär det att bonussystemet inte är användbart. Det här kan vara intres-
sant att jämföra med våra insamlade data om det visar sig att resultaten kan påverkas 
så mycket under IAS 40 som Lindberg (2004) menar att det kommer att göra. Mark-
naden förväntar sig att ledningen kommer att utnyttja sin möjlighet att påverka och 
manipulera företagets resultat för personlig vinning vilket även Kaplan och Camp 
(1999) tror blir ett problem. Watts och Zimmerman menar vidare att det måste finnas 
begränsningar för ledningen att påverka val i redovisningen samt att begränsningarna 
måste övervakas. Samtidigt som begränsningar skall finnas så är det även ett faktum 
att det är i företagsledningen som kompetensen normalt finns för att ta riktiga beslut 
och att de skall ges möjligheten att välja det som är anses mest fördelaktigt för företa-
get. 

Den positiva redovisningsteori har influerats av andra teorier som förklarat individers 
rationalitet. Agentteorin har utvecklats ur det faktum att ägandet och styrningen av 
företag är separerade samt kontrollproblem som ägare kan ha. Teorin benämner 
ägarna som principaler och företagsledarna som agenter. Tanken är att agenterna skall 
agera utifrån ägarnas intressen (Schroeder, Clark & McCullers, 1991). Enligt Hatch 
(1997) är det inte bara ägarnas kontrollmöjligheter av agenterna som omfattas av teo-
rin, utan även externa intressenter som långivare och potentiella investerare. 

En central punkt i teorin är agentproblemet som innebär att det finns en risk för att 
företagsledningen arbetar för att tjäna sina egna intressen istället för ägarnas. För att 
principalerna skall kunna påverka agenternas vilja att skydda principalernas intressen 
skapas det ett kontrakt mellan dem. Kontraktet skall vara utformat så att agenten er-
håller en belöning om de uppfyller de krav som ställs från principalen. Det finns två 
olika sätt att styra och belöna agenterna efter och de är beteendestyrning och resultat-
styrning. Beteendestyrningen sker genom övervakning och observation av ledningens 
agerade, men den kan ofta vara svår och dyr. Resultatstyrningen är bättre ur en eko-
nomisk synvinkel, men den speglar inte alltid agerandet på samma sätt. Att basera 
bonus på resultat är ett vanligt sätt att försöka få ledningen att arbeta för de mål och 
intressen som ägarna har (Hatch, 1997). 

Agentteorin lämpar sig bra för studier av finansiell rapportering och har använts tidi-
gare för att studera valmöjligheter hos företagsledningen. Kam (1990) förklarar att om 
det finns två valmöjligheter där en person kan dra nytta av alternativ A samtidigt som 
alla andras situation är oförändrad, då kommer alternativ A väljas före B. 

Enligt Schroeder m.fl. (1991), kan inte agentteorin förklara företagsledningens agera-
de på egen hand. Det finns många olika faktorer som kan påverka och dessa kommer 
ofta utifrån företaget och i den miljö som företaget och ledningen verkar i. För att 
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förstå det här behövs hjälp från andra teorier som beskriver omgivningen och extern 
påverkan. 

4.2 Institutionell teori 
Det är självklart att företag har en viss strategi som de följer och därmed måste det 
fattas beslut som gör att den kan följas. Hela sanningen kring besluten kan dock inte 
förklaras med interna regler och strategier samt ledningens egennytta. Externa fakto-
rer kan ha en mycket stark påverkan och förklara vissa handlingar (Hatch, 1997).  

Den institutionella teorin har kartlagt hur kollektiva problem kan lösas på ett gemen-
samt sätt, där organisationer och deras omgivning påverkar varandra. Institutioner är 
något som existerar överallt i samhället och påverkar vårt agerande. Institutioner ska-
par ett mönster för organisationer och individer att agera efter. Det uppstår så kallad 
institutionell likformighet (isomorfism), när aktörerna agerar på ett enhetligt sätt. 
Det här gör aktionerna lättare att förutse. Om inte det regelverk och normer som in-
stitutionerna har skapat följs, så kommer det att leda till bestraffning för den som 
bryter dom. Tvärtom så belönas de som följer det som institutionaliserats. Det finns 
även vissa problem som kan uppstå med ett samhälle där institutionaliseringen blir 
allt för stark. Individer är enligt många teoretiker rationella (se 4.1 Positiv redovis-
ningsteori och Agentteori) och det gör att de tar beslut som är nyttomaximerande för 
egen vinning. I takt med att en omgivning blir mer och mer institutionaliserad så 
minskar individers möjligheter till rationellt beslutsfattande. Om företag styrs för 
mycket av att omgivningen har en viss syn på saker så kan det leda till att individuella 
beslut knappt kan genomföras (DiMaggio & Powell, 1991, Hatch, 1997). 

Det finns olika faktorer som påverka institutionaliseringen och de kan delas upp i tre 
olika delar, den reglerande-, den normativa och den kulturkognitiva pelaren (DiMag-
gio & Powell, 1991, Scott, 1995). 

4.2.1 Den reglerande pelaren 
När flera aktörer ingår i en institution så leder det till att regler och lagar skapas. An-
ledningen till det här är för att det skall vara lätt att förstå hur organisationer kom-
mer att agera och bör agera. I den här studien där vi studerar noterade fastighetsbolag 
och deras motiv till värderingar så är det främst IFRS, som kommer att vara aktuella 
som reglerande faktorer. Det skall även påpekas att regler och lagar enligt teorin inte 
behöver vara formella utan även de informella spelar en mycket stor roll. De bidrar 
till att skapa ett lämpligt och önskvärt beteende för företagen i institutionen vilka i 
studiens fall är de börsnoterade företagen (DiMaggio & Powell, 1991). 

4.2.2 Den normativa pelaren 
Lagar och regler är oftast konkreta som bör följas, men mindre konkreta värderingar 
och normer är även viktiga i teorin.  Institutioner har en önskan om hur aktörer bör 
agera och då skapas värderingar som vägledning. Normerna finns mer för att förklara 
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hur något skall genomföras. I en grupp så bildas det alltid normer som förklarar hur 
aktörerna förväntar att andra skall agera och när de här aktionerna accepteras av ak-
törerna så bildar de normer. Normer behöver dock inte vara uttalande utan finns 
inom institutionen och aktörerna är medvetna om dem. Det finns, enligt DiMaggio 
& Powell (1991), två vanliga faktorer som gör att normerna inom institutionen är 
samma för alla och de är utbildning och professionella nätverk. I den här studien är 
exempelvis branschorganisationerna EPRA och SFI några som tillhör den normativa 
pelaren. 

4.2.3 Den kulturkognitiva pelaren 
Den sista pelaren av de tre är den kulturkognitiva, som förklarar hur företagsledning-
ens osäkerhet leder till ett visst agerande. I många situationer kan det vara svårt att 
veta vilka val som skall göras och då är det lätt att titta på hur andra organisationer 
agerar. Imitation, att företag tar efter varandra, är ett vanligt sätt att fatta beslut. Pers-
son och Nordlund (2003) menar att fastighetsbranschens stora osäkerhet ställer nästan 
ett krav på att företagens handlande måste vara enhetligt. Finns det vetskap om att ett 
visst beteende har fungerat för andra, så är det lätt att under osäkerhet imitera företa-
get i fråga. Om organisationen själv har använt sig av tidigare metoder som har varit 
framgångsrika eller åtminstone godkända är det lätt att fortsätta på samma spår i 
framtiden. Det här är av intresse för den här studien för att se om de är redo att över-
väga andra redovisnings- och värderingsalternativ trots att tidigare år fungerat tillfred-
ställande (DiMaggio & Powell, 1991). 

Teorin har enligt Hatch (1997) bidragit med att skapa ett krav på en social legitimitet 
för företag. Den sociala legitimiteten har även behandlats i legitimitetsteorin men den 
kommer inte att behandlas i uppsatsen då vi anser att den är så pass lik intressentteo-
rin och den institutionella teorin. För att utveckla förståelsen om omgivningens krav 
på ett företag så krävs det att organisationer och personer med ett intresse i företaget 
beaktas. Alla som har intresse i företaget är beroende av besluten och vill gärna på-
verka dem. 

4.3 Intressentteorin 
Intressentteorin har utvecklats ur andra teorier som har haft benämningar som jäm-
viktsmodell, koalitionsmodell och bidrags-belöningsmodellen. Den har växt fram ge-
nom att modeller, som förklarar en organisations överlevnad, kopplas ihop med mo-
deller som förklarar hur konflikter löses inom organisationer (Lundahl & Skärvad, 
1982) 

Grundläggande för intressentteorin, enligt Pfeffer och Salancik (1978) är att ett före-
tags verksamhet tillgodoser intressen och de intressena finns både inom och utanför 
organisationen samt innefattar mycket mer än ägarintresset. En intressent är enligt 
teorin någon, som har intresse i företaget. Men det är även viktigt att kategorisera oli-
ka intressenter beroende på hur starkt deras beroende av organisationen är samt vil-
ken relation de har till företaget. Ett företag är beroende av resurser, som både kom-
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mer utifrån och inifrån företaget De måste därför beakta intressenternas intressen och 
kommer att påverkas av dem i beslutsfattandet. 

Lundahl och Skärvad (1982) har gjort en sammanställning av intressentteorin och vi-
sar hur olika forskare har utvecklat och illustrerat intressentmodellen. Det finns olika 
sätt att se på vilka som är intressenter och för att ge en bild av hur det kan se ut så väl-
jer vi nedan att presentera Samuelssons (1974, återgiven i Lundahl & Skärvad, 1982) 
illustration av intressentteorin. 

 

Figur 4.1 Intressentbilden (Samuelsson, 1974, återgiven i Lundahl & Skärvad, 1982) 

Figur 4.1 visar hur de olika intressenterna och deras relation till företaget. Vissa arbe-
tar delvis internt och vissa är endast externa intressenter. Det kan vara svårt att place-
ra vissa intressenter i de olika grupperna som figur 4.1 visar. En grupp av intressenter 
är revisorerna, vars tjänster anlitas för att revidera företagets siffror. De skulle därmed 
kunna placeras som leverantörer. Andra forskare vill även lägga till fackföreningar, 
stat och kommun som intressenter. Anledningen till att vi väljer att använda intres-
sentmodellen i den här studien är för att vi vill se om de har påverkat företagsled-
ningen. Vi kommer därför i analyskapitlet enbart att redovisa de som har haft något 
inflytande på ledningen och försöka förstå varför de har kunnat påverka.  

Då många tidigare studier har använt intressentteorin så har det även skapats flera 
olika sätt att klassificera intressentgrupperna. Ibland benämns företagsledningen och 
de anställda, som de primära intressenterna och övriga intressenter är sekundära. De 
sekundära delas i sin tur upp i direkta och indirekta intressenter där kunder, leveran-
törer, kommunen och lokala arbetstagarorganisationer utgör de direkta. Den indirek-
ta gruppen består istället av ägare, staten, kreditgivare, central arbetstagarorganisation 
och allmän opinion. Det här är bara ett sätt att klassificera intressenterna, men vi väl-
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jer att inte presentera alla då vi menar att det inte skulle tillföra studien något ytterli-
gare.  

Något som är av större vikt är dock hur beroende företagsledningen och olika intres-
senter är av varandra då det hypotetiskt skulle kunna påverka intressenternas möjlig-
heter att styra val av redovisningsprincip och värderingsmetod. Lundahl och Skärvad 
(1982) förklarar att det finns fyra olika förhållanden för att visa beroendebalansen 
mellan företagsledningen och intressenter. Dessa förhållanden är: 

1. Företaget dominerar intressenten 

2. Företaget befinner sig i underläge mot intressenten 

3. Företaget och intressenten befinner sig i en positiv samarbetsrelation 

4. Företaget och intressenten befinner sig en negativ konflikt situation. 

För företagsledningen är det viktigt att försöka upprätthålla en intressebalans för att 
inte någon intressentgrupp ska få för stor genomslagskraft. Det finns ofta motstridiga 
mål hos de olika grupperna och det är av största vikt att väga dessa för och mot var-
andra. Lyckas inte företagsledningen med det så finns det en risk att hela företagets 
överlevnad hotas i framtiden. Rimmel, Andersson och Bergqvist (2003), som har stu-
derat implementeringen av IFRS med intressentteorin, har kommit till slutsatsen att 
det kommer att innebära mycket stora problem för intressenterna att anpassa sig. 
Värderingsmetoderna kommer att vara svåra att förstå och de kommer inte att ge 
dem bra underlag för beslut. De visar dock inte om intressenterna har kunnat påver-
ka ledningen i de besluten som har tagit om redovisning och värdering. 

4.4 Sammanfattning av referensram 
För att på bästa sätt få en bild av hur företagen har tagit beslut så har vi valt att an-
vända oss av en kombination av teorier. Då besluten sköts av individer inom företa-
get så är det viktigt, att studera intentioner och avsikter med beslut. De teorier som 
lämpar sig bäst för att ge en bild av företagets interna påverkan på besluten är de två 
närbesläktade teorierna Positiv redovisningsteori samt Agentteorin. Det kan vara svårt 
att avgöra hur de här påverkar besluten med hjälp av intervjuer, då många av frågorna 
är känsliga, men det innebär ett visst tolkningsarbete för oss.  

För att komplettera teorierna så tyckte vi att det interna perspektivet bör analyseras 
tillsammans med ett externt perspektiv. Det ger en möjlighet att se hur omvärlden 
påverkar och om det, inom företagen, finns en vilja att anpassa sig till denna. Vi har 
valt två teorier som vi anser vara lämpliga och de är intressentteorin samt institutionell 
teori. Intressentteorin ger en bra bild av beroendeförhållande mellan företagsledning-
en och intressenter samt att se hur de påverkas. Teorin behandlar intressenter inom 
och utanför företaget. Den kompletteras av institutionell teori som delar upp om-
världen i tre pelare och förklarar hur osäkerheten i vissa beslut kan påverka. Vi me-
nar att de här teorierna skall vara fullt tillräckliga för att tolka ledningarnas beteende i 
den här studien. 
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5 Empiri 
Kapitlet inleds med en kortare företagspresentation innan vi redogör för de intervjuer som 
vi utfört. Empirin presenteras utifrån de tre valen som vi fokuserar på och svaren är 
sammanställda på ett så begripligt som möjligt. I vissa fall presenteras svaren i form av ci-
tat för att ge läsaren en bild av hur svaren tolkas. Kapitlet ligger till grund för den kom-
mande analysen. 

5.1 Företagspresentation 
Här presenteras företagens fastighetsbestånd och var fastigheterna är lokaliserade. 
Dessutom presenteras var företagen är noterade samt deras resultat för 2004 både med 
och utan justeringar enligt IFRS. Denna information är hämtad från bolagens hemsi-
dor samt deras årsredovisningar för räkenskapsåret 2004. 

Tabell 5.1 Information om fastighetsbolagen 

 
Capona Castellum FastPartner Tornet Wihlborgs 

Värderings-
princip verkligt värde verkligt värde verkligt värde verkligt värde verkligt värde 

BFV fastighe-
ter (milj. kr) 3 800 14 000 3 100 15 100 36 400 

Aktielista 
Attract40 O-listan O-listan Nya  

Marknaden Attract40 

Res. efter skatt  
2004 (milj. kr) 319,9 586 41,3 1002 1352 

Res. efter skatt  
2004 just. enl. 
IFRS (milj. kr) 

402,3 916 125,7 823 1384 

Skuldsättnings- 
grad 67.3 % 66 % 88 % 80.8% 70.5 % 

Medlem i 
EPRA nej ja nej nej ja 

Medlem i SFI nej nej nej nej ja 

Rörlig  
ersättning* Framgår ej* Res. Baserad* Ingen* Res. Baserad* Ingen* 

Lokalisering Storstockholm 
Göteborg 
Öresundsreg. 

Storgöteborg 
Storstockholm 
Väst Småland 
Mälardalen 
Öresundsreg. 

Stockholms- 
och 
Gävlereg. 

Åtta största 
städerna 

Stockholms- 
och 
Öresundsreg. 

Källor: FastPartner (2005), Castellum (2005), Capona (2005), Wihlborgs (2005), Tor-
net (2005) 
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*Caponas bonusprogram är svårt att få grepp om. I deras årsredovisning nämns en-
dast att det finns en ersättningskommitté som beslutar om löner och ersättningar för 
VD och övriga ledande befattningshavare samt maximal storlek på bonusen. Däremot 
redogörs det inte för hur bonusen fastställs.  

*Castellum har ett incitamentsprogram som ger varje fast anställd möjlighet att få del 
i respektive bolags uppnådda resultatförbättringar. Bonusprogrammet består av två 
delar en resultatrelaterad del som främst baseras på resultatutvecklingen och en aktie-
kursrelaterad del som baseras på Castellumaktiens totalavkastning. 

*Några rörliga ersättningsformer för företagsledningen förekommer inte hos Fast-
Partner. 

*Tornet grundar sig bonusen på varierande promillesatser i förhållande till koncern-
resultatet. 

*Wihlborgs betalar inte ut någon rörlig ersättning.  

5.2 Valet mellan verkligt värde eller anskaffningsvärde 
Det här avsnittet kommer att redovisa den information som vi har fått under inter-
vjuerna och som är relevanta för studien. Flera av svaren på frågorna i intervjuguiden 
(bilaga 1) kommer att redovisas under gemensamma rubriker för att på bästa sätt 
återge informationen, och göra det lätt att förstå. 

5.2.1 Varför väljer ni att använda verkligt värde? 

”Det är EPRA standarder, SFI och verkligt värde som gäller så det innebar ju 
inga beslutspunkter utan det är ju bara att följa det som vi gjort tidigare” (Olle 
Knaust, personlig kommunikation 2005) 

Wihlborg förklarade att EPRA, som är en sammanslutning för börsnoterade fastig-
hetsbolag i Europa, var mycket viktig för deras val. EPRA anser att enda alternativet 
är verkligt värde. Även SFI metoder för värderingar var mycket viktiga för besluten 
inom Wihlborgs och han menar att de här branschorganisationerna gör att Wihlborgs 
inte behöver ta några egna beslut i de här frågorna. Den här enhetliga värderingen är 
viktig för investerare och marknaden och ger dem bättre underlag för beslut. Tornets 
och Fastpartners representanter instämmer med synen på att de andra bolagens val av 
värdering har gjort att de har följt efter. Tornet säger även att den möjligheten att 
jämföra företaget med andra, som har gjort att de har valt att följa IFRS trots att de 
inte behöver. De tyckte att det var viktigt att alla använder sig av samma principer 
men även att det ger en bättre bild av företaget, vilket är viktigt för investerare. Ca-
pona instämmer också och säger att: 

”Hela branschen har ju valt att visa det verkliga värdet.” (Solveig Wadman, 
2005) 
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Håkan Hellström på Castellum, är ensam om att förklara valet med att starkt betona 
att verkligt värde är det som IASB har uttalat som huvudprincip i IAS 40. Han menar 
vidare att fördelen med att tidigare ha gjort värderingar till verkligt värde, som har 
tagits upp i not, även har påverkat beslutet att välja den här metoden.  

En sak som de flesta av respondenterna ansåg var att alternativet till verkligt värde är 
för dåligt. Den nya sortens avskrivningar, komponentavskrivningar är enligt Castel-
lum FastPartner och Capona fullkomligt ogörligt att räkna fram. Enligt Castellum 
skulle administration som komponentavskrivningar medför endast jättelika kostnad.  

”Alternativet till verkligt värde är så akademiskt och teoretiskt uppbyggt att det 
är omöjligt att följa i praktiken” (Håkan Hellström, 2005) 

Samtliga respondenter är överens om att alternativet med komponentavskrivningar 
inte passar in på kommersiella fastigheter då det inte finns något vettigt sätt att defi-
niera komponenter. Problemen med komponentavskrivningar innebär att det inte 
går att visa ett någorlunda korrekt värde, enligt respondenterna. 

5.2.2 Har era intressenter påverkat valet, i så fall hur? 
På den här frågan reagerade respondenterna ganska samstämmigt där de flesta helt tog 
avstånd från att intressenterna ha påverkat valet. Castellum nämner dock att de enda 
som har påverkat lite är de stora ägarna men det är inget som övriga håller med om. 
För kreditgivare så menar de att det inte sker någon direkt skillnad då de alltid har 
krävt en belåning som baseras på verkligt värde. Tornet, Fastpartner, Wihlborgs och 
Capona vill helt ta avstånd från att några intressenter skulle ha påverkat valet.  

Några av respondenterna anser att intressenterna kommer att påverkas men inte har 
kunnat påverka beslutet. Castellum skiljer sig även här och påpekar den här informa-
tionen har varit tillgänglig för dem sedan innan. Alla utom Castellum menar även att 
marknaden kommer att påverkas en del då de får bättre information.  Efter vidare 
diskussion så visar de även åsikten att andra intressenter kan komma att påverkas av 
den mer korrekta värderingen. Tornet menar att det kan innebära vissa skillnader för 
ägare som kan kräva större utdelning om det sker en stor resultatskillnad.  

När vi kom in på revisorerna så visade det sig dock att kan komma att påverkas men 
att företagen inte tar hänsyn till dem. Respondenterna gav uttryck för att det förelåg 
ett samarbetsförhållande mellan företaget och revisorerna men då det här nya beslutet 
inte påverkar deras möjligheter att granska företaget så tar de inte hänsyn till det här. 
De menar att det är revisorernas problem att granska företaget och Håkan Hellström 
förklarar det enligt följande:  

”Det tar vi inte hänsyn till… det är ju deras problem om någon kommer och säger 
att dom tycker det är fel så kan dom bara säga på vilka grunder och då får vi gå 
tillbaks och se om den är fel, jag menar dom är ju inga värderare” (Håkan Hell-
ström, 2005) 
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Det framkom under intervjuerna att branschorganisationer som SFI och EPRA var 
de som påverkat beslutet mest tillsammans med konkurrerande företag. Just att andra 
gör det och att det är praxis för noterade företag var något som framhävdes. Alla re-
spondenter utom Castellum menade att marknaden och professionella investerare har 
mycket att vinna på det här valet särskilt om alla väljer likadana metoder. De menar 
att möjligheten att jämföra företag är bättre.  

5.2.3 Hur ser ni på den resultatpåverkan värderingsmodellen medför? 

”Vi ökade vinsten med 60 % på en bokföringsgrej alltså. Vi har inte tjänat en 
spänn mer eller mindre” (Håkan Hellström, 2005) 

Om en värdering till verkligt värde skulle ha skett i Castellum under 2004 så skulle 
det ha inneburit en resultatökning på 60 procent. När avskrivningar ersätts med vär-
deförändringar så påverkar det resultaträkningen.  Företaget säljer inte av fastigheter 
vilket gör att de inte har stora reavinster. Fastpartner har under 2004 en resultatdiffe-
rens på över 300 % och de menar att differensen kommer att öka under 2005. Resul-
taten beror helt på i vilken fas företaget befinner sig i. Säljs fastigheterna av kommer 
det inte vara lika stora skillnader.  

Tornet uppger att de hade försämrat resultatet under 2004 om de hade värderat till 
verkligt värde. Den här försämringen hade berott på att reavinsterna från försäljning-
en hade minskat. Det kommer troligen även att bli en försämring under 2005 bero-
ende på att de är inne i en fas där de säljer av sina tillgångar.  

Värderingen till verkligt värde på Wihlborgs hade inte skiljt sig mycket från anskaff-
ningsvärde då de väljer att byta ut sina fastigheter var sjunde år. Nya fastigheter ger 
inte lika stora slag i resultaträkningen enligt respondenten. 

Capona säger också att det verkliga värdet kommer att öka resultatet rejält men att de 
anser att det inte kan härledas till en lika stor prestationshöjning.  

Det skall tilläggas att det fanns en samstämmig åsikt om att de värdeförändringarna 
som sker inte bör föras över resultaträkning. Anledningen till detta är att det visar ett 
resultat som företaget inte har presterat samt att de värderingar som görs aldrig är 
korrekta.   

5.3 Valet av intern eller extern värderare. 

5.3.1 Väljer ni en extern eller en intern värdering och varför? 
På den här frågan så var det mycket tydliga skillnader mellan företagen och deras in-
ställning till externa och interna. Tornet, Castellum, Fastpartner och Capona var de 
företagen som väljer att ta upp en internvärdering i balans- och resultaträkning. Alla 
de här bolagen har dock kompletterat med en extern värdering i olika utsträckning. 
Omfattningen på den externa värderingen varierar mellan de här bolagen men samtli-
ga tycker att det är ett viktigt komplement och kvalitetssäkring. De företag som an-
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vänder en intern värdering menar att det är så alla företag värderar och att branschen 
tycker att det är bäst. Tornet och Castellum menar även att den här värderingen har 
de gjort i många år och att de är vana att värdera fastigheter.  

Wihlborgs har en helt annan syn på i den här frågan då de påpekar att en externvär-
dering är det enda tänkbara.  

”Att inte göra det vore ju ungefär som att säga att vi behöver ingen auktoriserad 
revisor… det är ju en trovärdighetsfråga” (Olle Knaust, 2005) 

Anledningen till det här valet är även att de, som medlemmar av EPRA, följer deras 
riktlinjer mycket strikt. Om alla följer de här riktlinjerna så är det lättare att jämföra 
företagen och marknaden får bättre information. Intressant är att Castellum, som är 
medlem av EPRA går helt emot deras riktlinjer som kräver en extern värdering. De 
har den motiveringen att övriga Svenska företag gör samma värdering. Samtliga re-
spondenter anser att de är mycket bättre på att värdera sina fastigheter och att deras 
värden ett mer riktigt värde. De som väljer att använda intern säger att det gör detta 
för att det ger bättre information medan Wihlborgs anser att det ger bättre trovärdig-
het.    

5.3.2 Har intressenterna påverkat valet, i så fall hur? 
Inget av företagen utrycker att de har påverkats av intressenter när de tar det här be-
slutet. Respondenterna som gör en intern värdering hävdar att det blir en mer kor-
rekt värdering och bättre information till markanden. De gör det tydligt att intres-
senterna inte har ställt några krav men de kommer att påverkas. Wihlborg som väljer 
en extern menar även dom, att det är för marknadens skull då det ger mer trovärdig-
het.  

Precis som vid valet av verkligt värde och anskaffningsvärde så är det revisorerna som 
kan påverkas av valet mellan intern och extern värderare. Castellum menar att det 
här inte är helt genomtänkt från lagstiftarna sida då det är mycket svårt för revisorer 
att granska en värdering som har gjorts internt. Olle Knaust på Wihlborgs tycker 
även han att revisorerna påverkas och förklarar att de uppskattar en extern bedöm-
ning men det är inget som har påverkat deras beslut. Han fokuserar mer på det som 
en förtroendefråga och att det bör göras en extern värdering för företagets skull. Fö-
retagen som redovisar en intern värdering i balans- och resultaträkning påpekar även 
att trovärdigheten är viktig och jämför därför vissa av fastigheterna med extern värde-
ring.  

5.3.3 Påverkas resultatet av valet, i så fall hur? 

”Det enda jag kan garantera är att det värde som står i balansräkningen är fel” 
(Anders Larsson, 2005) 

Fastpartner förklarade att det brukar skilja på de interna och externa värderingarna 
och under 2004 så var det en skillnad på 2,3 %. Han garanterar dock att alla värde-
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ringar, vare sig de är interna eller externa, i allas årsredovisningar är felaktiga. Proces-
sen att värdera en förvaltningsfastighet är komplicerad och ett korrekt värde går ald-
rig att få fram. Alla företag instämmer med skillnaderna mellan de olika värderingar-
na. De är medvetna om subjektiviteten med värderingen men det är så det kommer 
vara. Alla företag vi har intervjuat har pratat om ett osäkerhetsintervall som finns när 
intern och extern värdering jämförs. Intervallet ligger på +/- 10 procent och det kan 
innebära stora skillnader för vissa företag. Fastpartner beskriver att en normal sväng-
ning i det här intervallet skulle kunna innebära en svängning på 235 miljoner vilket är 
25 procent av det egna kapitalet.   

5.3.4 Tas beslutet om intern/extern värdering efter båda värderingar-
na är gjorda? 

Tornet, Capona och Castellum säger att de kommer att fortsätta att göra en intern-
värdering för att de anser att de är bättre på att värdera sina egna fastigheter. De tyck-
er att de sitter närmare marknaden och ser inga anledningar till att byta till en extern. 
När det gäller Wihlborgs så har de som beskrivit tagit ett beslut om att följa EPRA: s 
riktlinjer. Det här innebär att de alltid kommer att välja en externvärdering. Fast-
partner säger däremot att de kan tänkas byta värderingen men det är svårt att avgöra 
nu det är ett beslut som får tas när det blir aktuellt. Alla bolagen har alltså tagit det 
här beslutet innan de har sett hur värderingarna fallit ut och kommer högst troligen 
att göra det i framtiden. 

5.4 Valet av kassaflödes- eller marknadsvärdering 

5.4.1 Baserar ni värderingar på kassaflöden eller marknadsvärden 
och varför?  

Samtliga tycker att det bästa sättet att värdera sin fastighetsportfölj är med kassaflö-
desanalysen. Samtliga av företagen använder sig av nuvärden på tio års kassaflöden 
samt nuvärdet på restvärdet i sina modeller. Tornet och Castellum tyckte även att 
värdet bör jämföras med ett marknadsvärde men det är kassaflödesmodellen som skall 
tas upp i balansräkningen. Flera av bolagen menar att det inte köps och säljs tillräck-
ligt med fastigheter och att det är svår att fastställa marknadsvärdet på grund av detta. 
När vi frågar om det inte finns någon aktiv marknad i Sverige större städer så gör fle-
ra av respondenterna klart att det är så det är och att alla bolagen tycker det här.  

“Det här är en modell som är gängse i branschen…det här är inget hokus pokus” 
(Anders Larsson, 2005)  

Även SFI menar att kassaflöden bör användas på marknader som inte är tillräckligt 
aktiva, vilket två Wihlborgs och Castellum hänvisar till. Wihlborgs fortsätter även att 
hänvisa till EPRA och känner att de inte behöver ta några beslut på den här punkten 
heller. Det är vad branschen vill ha så vi tycker att det är bäst att vi följer det, allt för 
att tillfredställa kraven på transparens.  
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Olle Knaust vill inte helt hålla med om att det är så svårt att värdera alla fastigheter, 
särskilt om de ligger i storstadsområden. 

”Men har man en kåk på torget i Korpilombolo så är det liksom svårt att se en att 
värdeförändringar men är man på en stormarknad så är det inte så oerhört kom-
plicerat” (Olle Knaust, 2005) 

5.4.2 Har intressenterna påverkat valet, i så fall hur? 
Även in det här valet är det inga intressenter som har ställt några krav enligt respon-
denterna. Vi skall tillägga att det är respondenternas uppfattning om vilka som är in-
tressenter som redovisas här. Att branschorganisationer och konkurrenters principer 
påverkar är behandlat ovan. Som i de andra frågorna så menar respondenterna att de 
gör det valet som ger mest korrekt värde. Ett mer korrekt värde är något som ett fler-
tal intressenter har nytta av menar respondenterna (se 5.2.2. & 5.3.2). 

5.4.3 Hur påverkas resultatet av valet? 
Bolagen menar att det värdet som kassaflödesanalyserna visar och det som marknads-
värden visar, ofta skiljer. Respondenterna kan inte ge någon direkt information om 
hur mycket det skiljer men påpekar att marknadsvärden ofta inte är tillförlitliga och 
därför inte analyserar dem. Problemet med att jämföra de olika resultaten av värde-
ringarna är att det utförs så lite marknadsvärderingar och att de inte anser att de är 
trovärdiga, då marknaden inte är tillräckligt aktiv.  
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6 Analys  
I det här kapitlet analyserar vi de empiriska data med hjälp av de teorier som vi redogjor-
de för i referensramen. Vi har valt att behandla den empiri och teorier som hjälper till att 
svara på syftet. Vi utvecklar våra egna reflektioner mer i nästa kapitel. Vi kommer även 
att se hur de tidigare studierna stämmer överens med vår och det här kapitlet kommer 
även att ligga till grund för studiens slutsats. 

6.1 Valet mellan verkligt värde och anskaffningsvärde 

6.1.1 Institutionalisering  
Vi har sett att det finns en stark institutionell påverkan på företagsledningarnas motiv 
till valet av redovisningsprincip. De större fastighetsbolagens val påverkas i hög ut-
sträckning av branschorganisationernas ställningstagande i frågan. Dessa bolag kan så-
ledes anses ha påverkats främst av den normativa pelaren, som DiMaggio och Powell 
(1991) presenterar. Under intervjuerna med dessa bolag har de pekat på att bransch-
organisationer och deras riktlinjer har gjort att de valt att redovisa till verkligt värde. 
Professionella nätverk är något som DiMaggio och Powell nämner som en viktig del i 
institutionaliseringen och det var något som vi observerade inom fastighetsbranschen. 
Det nämndes ofta att andra företag samt att branschorganisationerna är viktiga för att 
det skall vara lätt att jämföra företagen. 

De mindre bolagen väljer att redovisa till verkligt värde med motiveringen att det är 
så andra bolag i branschen väljer att redovisa sina förvaltningsfastigheter. Bolaget som 
frivilligt valt att implementera IFRS motiverade sitt val med att öka jämförbarheten 
till andra bolag. Valet föll alltså på verkligt värde mycket på grund av att bolagen som 
de vill jämföra sig med väljer denna värderingsmetoden. Med den institutionella teo-
rin som utgångspunkt så kan vi se att det är den kulturkognitiva pelaren som påver-
kar de mindre företagen mest. DiMaggio och Powell (1991) menar att den kulturkog-
nitiva pelaren innebär att företagen kommer att välja de beslut som de vet fungerar. 
Företag kommer således att välja det som har fungerat för dem och andra företag tidi-
gare. Vår empiri visar tydligt att andra i branschen kommer att välja verkligt värde 
som en följd av att en klar majoritet av fastighetsbolagen väljer det här alternativet. 
Tidigare har det funnits ett krav på att redovisa verkligt värde som upplysning, vilket 
företagen också nämnt som en anledning. Valet och övergång anses därför generellt 
inte bli speciellt stor. Det faktum att företagen har gjort den här värderingen tidigare 
bör ha bidragit till att osäkerheten kring metoden och övergången inte har blivit stor. 
Att det har använts och fungerat tidigare styrker resonemanget kring institutionalise-
ring och den kulturkognitiva pelaren nu när alternativet har blivit huvudprincip. 

Enbart ett bolag nämner att en av anledningarna är att det lagstiftande organet anser 
att verkligt värde är den princip som bör den användas. Det var inget som de andra 
respondenterna gav uttryck för som ett av de främsta argumenten. Det här argumen-
tet skulle överensstämma bra med den pelare som DiMaggio och Powell (1991) kallar 
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den reglerande. Men det är alltså inte i första hand den reglerande pelaren, som på-
verkar företagen i högst utsträckning.  

Valet att värdera till verkligt värde är alltså kraftigt påverkat av institutionalisering. 
Vår uppfattning är att valet inte främst avgörs av vilket alternativ som IFRS föreslår 
eller rekommenderar (den reglerande pelaren). Det är ytterst branschorganisationer-
nas riktlinjer (den normativa pelaren) samt andra företags val och erfarenheten (kul-
turkognitiva pelaren) som avgör vilket alternativ som skall användas och det här al-
ternativet följer sedan hela branschen.   

6.1.2 Intressentpåverkan 
Vår empiri visar ett tydligt åsiktsmönster när det gäller intressenternas påverkan. Ak-
tiemarknaden och potentiella investerare är några som företagen menar kommer att 
dra stor nytta av valet att redovisa till verkligt värde. Bolagen menar att det kommer 
att ge marknaden bättre information att grunda investeringarna på. Pfeffer och Salan-
cik (1978) menar att när ett företag är beroende av intressenter, så kommer intressen-
terna att kunna påverka beslutet i vissa frågor. Vår empiri visar inte att intressenterna 
har utryckt något krav men att de kommer att påverkas av det. Något som är an-
märkbart är att ett företag helt ställer sig emot det här och menar att aktiemarknaden 
redan har alla de här siffrorna, och att det inte kommer att innebära någon ny infor-
mation. Det är svårt för oss att se till vilken grad det egentligen har påverkat beslutet. 
Eftersom alla menar att det här har varit ett strategiskt val, då fördelarna är så stora, 
så anser vi att de gör det för företagets framtid och därmed är det många intressenter 
exempelvis ägare och anställda som påverkas. Eftersom det här är en ny standard så är 
det naturligt att många intressenter inte har påverkats än och inte vet hur de kommer 
att påverkas. Det här bör vara en anledning till att de inte har ställt några krav på fö-
retagsledningen, till skillnad från vad Pfeffer och Salanciks teori beskriver. Det kan 
vara värt att studera om det här skiljer sig längre fram.  

Vi kan sammanfatta intressentteorin med att den grupp som de påverkas mest är de 
potentiella investerare men att det inte är någon intressent förutom branschorganisa-
tionerna som har utryckt något krav på att välja verkligt värde. Branschorganisatio-
nerna är enligt oss några som måste anses vara intressenter även om inte är en del av 
den modell som presenterades av Samuelsson (1974, återgiven i Lundahl & Skärvad, 
1982). Vi kan se bolagen påverkas mycket av branschorganisationerna och andra före-
tag och även att de till viss del är beroende av dem. Beroendet och intresset fram-
kommer genom att företagen vill skapa en enhetlig redovisning samt jämförbarhet, 
vilket de lättast gör tillsammans och lämpligen genom branschorganisationer.  

6.1.3 Agentproblem och positivredovisningsteori 
När det gäller den positiva redovisningsteorin så är det svårare att analysera då det är 
känsligt att diskutera med bolagsledningen. Kam (1990) menar att det finns en risk att 
det förekommer agentproblem och att företagsledningen kan välja de beslut som 
kommer att vara för deras egen vinning och inte det som är bäst för företaget. Det är 
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uppenbart att resultatet i många företag kommer att påverkas mycket och det kom-
mer att bli en stor förändring i övergången. Vi ser att det för många företagsledningar 
finns en stor möjlighet att påverka resultatet i avsevärt genom detta val. Vissa år så 
skulle det kunna vara fördelaktigt att välja en särskild redovisningsstrategi (beroende 
på köp och försäljning), då det kan påverka vinsten och eventuellt bonus för ledning-
en. IAS 40 utrycker tydligt att ett företag som väljer verkligt värde inte bör gå tillba-
ka till anskaffningsvärde när det valet har gjorts. Bolagen i den här studien menar att 
fördelarna så pass stora med verkligt värde och det är det enda alternativet som är 
lämpligt. Om det är så att bolagen byter till anskaffningsvärde så kan det finnas an-
ledning att misstänka att de försöker flytta rapporterad vinst från framtida perioder 
till årets period.  

Vi kan inte se att det här beslutet skulle vara påverkat av företagens storlek, skuldsätt-
tingsgrad eller bonusplaner som Watts och Zimmerman (1986) menar förekommer 
enligt deras hypoteser. I vissa företag så skulle det, enligt teorin, kunna tänkas att det 
finns ett samband med bonus i de företag som baserar dem på resultat. Då de företa-
gen som inte kan påverka bonus genom det här beslutet ändå väljer verkligt värde ty-
der på att det finns så många andra faktorer som påverkar. Vi tycker heller inte att 
det finns någon anledning att prata om manipulation och agentproblem när bolagen 
använder det som IAS 40 förespråkar. Kaplan och Camps (1999) oro för manipula-
tion är inget som vi direkt kan se i det här valet. Hatch (1997) förklarar att ägare an-
vänder bonus som ett sätt att få ledningen att prestera ett bättre resultat vilket bör 
vara för företagets bästa. I den här studien har vi sett att de, i vissa fall, stora resultat-
förändringarna inte kommer av en förändrad prestation. Detta innebär att bonus som 
baseras på redovisat resultat inte kommer att ha den effekten som Hatch pekar på, det 
vill säga att minska agentproblemet. DiMaggio och Powell (1991) anser att om det 
finns en institutionalisering inom branschen så gör det att företagens möjlighet att 
fatta rationella beslut minskar. Då det i den här branschen finns en tydlig institutio-
nalisering och att företagen följer den så bör då risken för att ledningen fattar ratio-
nella beslut minskar. Detta på grund av att företagen kommer överens om att vissa 
principer bör följas och då gör institutionaliseringen det svårt för företag att avvika 
från dem. 

6.1.4 Avsaknad av bra alternativ 
Vår studie visar klart att alternativet att redovisa till anskaffningsvärde med dess höga 
krav på komponentavskrivningar är väldigt komplex och svårhanterligt för fastig-
hetsbranschen. Arbetet kring värderingen skulle med detta alternativ bli alldeles för 
omfattande och kostsam. Informationsvärdet i en sådan värdering är allt för lågt i re-
lation till kostnaderna. Många företag menar dessutom att en värdering enligt denna 
metod skulle bli ytterst tveksam och risken för en felaktig värdering skulle bli över-
hängande.  Flera företag menar att det är mycket svårt att hitta bra komponenter i 
kommersiella fastigheter. Alternativet att redovisa till anskaffningsvärde med kom-
ponentavskrivningar är enligt vår undersökning inte ett alternativ för svenska fastig-
hetsbolag med förvaltningsfastigheter. 
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6.2 Valet av extern eller intern värdering 

6.2.1 Institutionalisering  
När det gäller det valet mellan att göra en extern eller en intern värdering så har vi 
sett att det alternativ som IAS 40 rekommenderar inte har fått genomslagskraft. IASB 
anser att det bör göras en extern värdering men då det kan innebära en stor kostnad 
för företag, så kräver de inte det (IASB, 2004). Med utgångspunkt från den institutio-
nella teorin så har vi kommit fram till att det finns en institutionalisering som har på-
verkat företagen även här. Eftersom företagen gav utryck för att det inom branschen 
var accepterat att utföra interna värderingar så menar vi att det är DiMaggio och Po-
wells (1991) kulturkognitiva pelare som har påverkat dem att gå emot det som IASB 
rekommenderar. IAS 40 säger att det är en kostnadsfråga som bör vara anledningen 
till att inte välja en extern värdering men det var ingenting som framgick som anled-
ning hos den klara majoritet som valde intern värdering. Då de uppgav andra anled-
ningar, som att de var bättre på att värdera sina egna fastigheter, så anser vi att IAS 40 
inte har mycket verkan i denna fråga. Hade majoriteten valt att göra en extern värde-
ring så tror vi att det inte hade funnits företag som hade gått emot det som IASB an-
ser vara det bästa alternativet. Det här innebär att den kulturkognitiva pelaren har 
mycket större påverkan än den reglerade pelaren. Det är bara det största bolaget som 
väljer att använda sig av en extern värdering och menar att det är branschorganisatio-
nen EPRA: s synsätt på det. Intressant är även att ett av företagen väljer att vara med i 
branschorganisationer för att de tycker att det ökar jämförbarheten men sedan väljer 
de att bara följa deras riktlinjer i vissa frågor. Det får oss att ifrågasätta deras påståen-
de om att de gör det för jämförbarhetens skull. Den tidigare rekommendationen RR 
24 ställde inte heller några krav på extern värdering. Det skall påpekas att den här 
värderingen inte var lika viktig innan, då det bara var en tilläggsupplysning. Företa-
gen har då vant sig vid och byggt upp en tradition av att en intern värdering räcker 
gott. När nu det verkliga värdet flyttas in i balansräkningen får värdet större vikt 
men företagen litar fortfarande på de invanda mönstren. Den kulturkognitiva pela-
rens påverkan är tydlig även i denna fråga då de väljer det att fortsätta med internvär-
dering under IAS 40.   

Vi kan sammanfatta det här med att institutionaliseringen påverkar företagens val av 
intern värdering och att branschen har gjort det legitimt att avvika från det som lag-
stiftarna anser vara bäst. Vi har genom våra intervjuer fått uppfattningen att tidigare 
sätt att värdera hänger i trots att värdet spelar större roll idag.  

6.2.2 Intressentpåverkan 
Ur ett intressent perspektiv så har vi sett att företagsledningarna inte har påverkats av 
intressenter i någon märkbar utsträckning. Ingen uppger att det här beslutet har nå-
gon större påverkan på några intressenter och därmed inte behöver ta hänsyn till 
dem. De vill gärna ge en bild av att intern värdering ger ett mer korrekt värde och på 
så sätt kan ge marknaden och potentiella investerare bättre beslutsunderlag. Som vi 
nämnt tidigare, i det första valet, så vet inte markanden hur påverkan kommer att bli 
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och hur stor den kommer att vara. Det kan vara så att intressenterna ställer andra 
krav i framtiden.  

Vi tycker även att det är intressant att se hur företagen resonerar kring revisorns roll 
att granska företaget när det har skett en intern värdering. Lundahl och Skärvad 
(1982) förklarar hur de olika förhållandena mellan intressenter och företagsledningen 
inverkar på intressentens möjlighet att påverka. Företagen visar inte på något positivt 
samarbetsförhållande med revisorn när de säger att de bryr sig inte om vad de tycker. 
I många fall borde det, enligt oss, finnas ett positivt förhållande till revisorn med det 
skulle innebära att de borde ha mer inflytande eller att intressentteorin inte stämmer i 
detta fall. Vid ett samarbetsförhållande bör de enligt intressentteorin lyssna mer till 
revisorerna då det kan innebära att årsredovisningarna inte godkänns. Våra intervjuer 
visade att de var medvetna om att revisorerna tycker att en extern värdering är bättre 
men att de inte finner någon anledning till att ta hänsyn till det.  

6.2.3 Agentproblem och positivredovisningsteori 
När det gäller resultatet och hur det kan påverkas med hjälp av det här valet så har vi 
sett att det blir ofta skillnader mellan värderingarna. Vår empiri visar att det skiljer 
+/- 10 % när interna och externa värderingar jämförs vilket innebär att resultaten 
kan påverkas rejält. När värdeförändringarna förs över resultaträkningen så kan i de 
fall som företagen väljer att basera bonus på resultatet leda till att det föreligger ett 
agentproblem och att Zimmerman och Watts (1986) hypoteser kan påverka. Alla fö-
retagen uppger att de anser sig vara bättre på att värdera sina egna fastigheter än en 
extern värderare och att det här är anledningen till att de gör det här valet. Vi kan se 
att det här beslutet kommer att ge företaget en större möjlighet att styra sin verksam-
het bättre vilket vi menar att de skulle göra oberoende av skuldsättningsgrad. Vi kan 
dock anta att om skuldsättningsgraden skulle komma att öka, så skulle det leda till 
ännu större anledning till att kontrollera de viktigaste tillgångarna och därmed fort-
sätta med en intern värdering. Det skulle vara intressant att se hur det företag som 
väljer att ta upp en extern värdering i balans- och resultaträkning kommer att göra 
under en konjunkturnedgång på fastighetsmarknaden. Det företag som väljer extern-
värdering uppger nämligen att det är en förtroendefråga att göra det valet. Det inne-
bär, att om företaget byter till internvärdering i framtiden så är kommer de göra det 
för att få en ökad kontroll av verksamheten. Det skall dock påpekas att det här är 
ingenting som behöver innebära ett existerande agentproblem, som Kaplan och 
Camp (1999) och Hatch (1997) beskriver. Det kan vara ett resultat av att företagsled-
ningen agerar på ett sätt som ägarna önskar och det som är bäst för företaget i den si-
tuationen.  

Det finns ett bolag som är medlem i en branschorganisation men ändå går emot det 
som de anser vara bäst. I de fallen som det sker så bör det finnas starkare anledning 
misstänka att hypoteserna i den positiva redovisningsteorin stämmer. Något som ta-
lar mot att agentproblem och att hypoteserna skulle stämma, är att företagen har ut-
talat att de använder en intern och det här beslutet står det fast vid. Skulle det vara så 
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att de väntade med att se hur de båda värderingarna blev för att sedan välja, så hade 
det varit ett argument som talade för att problemen skulle existera. 

6.3 Valet mellan kassaflödes- och marknadsvärdering 

6.3.1 Institutionalisering 
Det tredje valet är det som avser valet av värderingsmetod. Alla bolagen i studien an-
ser att det bästa sättet för dem att beräkna värde är genom nuvärden på framtida kas-
saflöden. Enligt IAS 40 är det bästa sättet att värdera förvaltningsfastigheterna genom 
marknadsvärden, men att kassaflöden kan användas om det inte finns en tillräckligt 
aktiv marknad. Flera av bolagen ger utryck för att det inte finns en tillräckligt aktiv 
marknad och att det här har gjort att de väljer kassaflöden. Det här skulle innebära att 
det är IAS 40 som har påverkat dem mycket i det här beslutet och att DiMaggio och 
Powells (1991) reglerande pelare har påverkat. Vi har klart sett att bolagen hänvisar 
till varandra och branschorganisationerna i den här frågan. EPRA och SFI har enligt 
respondenterna påverkat hur synen på kassaflödesvärderingen som den bästa model-
len när det inte finns en tillräckligt aktiv marknad. Då alla bolag i studien använder 
sig av metoden så är det tänkbart att det har blivit accepterat att hävda att det inte 
finns någon aktiv marknad. Under våra intervjuer så visade det sig att företagen även 
hänvisade till andra bolags åsikt om att det inte finns en aktiv marknad. Det innebär 
att de imiterar varandra i den här frågan och att den kulturkognitiva pelaren påverkar 
när de hävdar detta.  

Det är enligt företagen det faktum att det blir en bättre värdering om det görs med 
kassaflöden som också har gjort att de har valt den metoden. Vi menar att en norma-
tiv och kulturkognitiv likformighet har gjort att alla väljer kassaflödesvärdering och 
hävdar att marknaden inte är tillräckligt aktiv. Att IAS 40 inte är tillräckligt tydlig i 
hur det skall avgöras om en marknad är aktiv är något som vi upplever som proble-
matiskt. 

Vi kan se att Persson och Nordlunds (2003) påstående om att osäkerheten inom fas-
tighetsbranschen bör leda till att en likformighet skapas, är något som vi tydligt har 
sett. De använder branschen som en legitimerade faktor i de fall när de inte väljer det 
som IFRS anser vara det bättre alternativet. Alla bolag handlar inom ramen för de 
regler som finns men vi menar att de företag som är medlemmar av en branschorgani-
sation bör inte avvika från den organisationens principer i vissa frågor. Det är förvir-
rande för marknaden och det kan omkullkasta den möjligheten för jämförbarhet som 
de är organisationerna skall bidra till att skapa.  

6.3.2 Intressent påverkan 
Som vi har konstaterat tidigare så är det branschen som påverkar företag i störst ut-
sträckning. Samuelsson (1974, återgiven i Lundahl & Skärvad, 1982) nämner inte 
branschorganisationer i sin modell men det är utan tvekan några som har intresse i 
företaget och bör ingå i den. Förutom de här organisationerna så visar vår empiri att 
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de inte har påverkats av några andra intressenter när de fattar det här beslutet men 
menar att intressenter kan påverkas. Då de hävdar att siffrorna blir mer korrekta med 
bättre värderingar så kommer det att vara till nytta för de flesta intressenter. Intres-
sentteorin förklara enligt Pfeffer och Salancik (1978) många av de beslut som företags-
ledningen fattar men vi menar att i det här fallet så är intressentpåverkan så stor som 
teorin skulle ge sken av.  

Då det här är så pass nya regler och det har inte skett några stora effekter av de här 
valen än så menar vi att intressenterna på grund av detta inte har ställt höga krav på 
ledningen. Det kan vara så att det kommer att ställas krav på extern värdering i fram-
tiden. Rimmel, Andersson och Bergqvist (2003) studie som visar att det kommer att 
innebära mycket stora svårigheter att förstå vad som ligger bakom siffrorna är något 
som vi delvis har sett. Företagen får redovisa de siffror som baseras på internt utförda 
kassaflödesvärderingar. Då de har större kunskap om så kan det vara svårt att förstå 
hur värderingen har gått till. Det kan bli svårt att avgöra hur mycket företaget själv 
har styrt värderingen så vi anser att det måste vara tydliga i hur det går till och pre-
sentera hur alternativa värderingsmetoder hade skiljt.  

6.3.3 Agentproblem och positivredovisningsteori 
Några av respondenterna hävdar att de i viss utsträckning jämför kassaflödesvärde-
ringen mot ett marknadsvärde. De menar att de har någon form av marknadsvärde-
ring men att de inte tar hänsyn till den i balans- och resultaträkning. Om det är så att 
ett markandsvärde är bättre som IAS 40 hävdar så bör de visa på skillnader i resulta-
ten av de här värderingarna. De kan inte säga om det finns några stora skillnader mel-
lan dem och då är det svårt att avgöra om de kan få stor nytta av att värdera med kas-
saflöden. Visar det sig att kassaflöden ger högre värden så finns det definitivt anled-
ning att tro att de vill öka resultatet under med den aktuella perioden med det här va-
let. Det skall dock påpekas att alla våra respondenter anser att det är fel att värdeför-
ändringar skall föras över resultaträkning. Stämmer det uttalandet så menar vi att ris-
ken för att det här valen påverkas av hypoteserna i Zimmerman och Watts (1986) po-
sitiv redovisningsteori minskar. Detta eftersom de inte vill att det skall gå att flytta 
framtida vinst till årets resultat med de här valmöjligheterna.    

 

 

 

 



 Slutsats och avslutande diskussion 

41 

 

7 Slutsats och avslutande diskussion 
Kapitlet sammanfattar analysen i en slutsats för att visa vad vår studie har resulterat i. Vi 
tar upp egna reflektioner som vi har observerat under arbetets gång. Vi utvärderar även 
vårt tillvägagångssätt samt kommer med förslag på fortsatta studier inom området.  

7.1 Slutsatser 
Svenska noterade fastighetsbolag kommer att välja huvudprincipen i IAS 40, värde-
ring till verkligt värde. Valet har främst motiverats och påverkats av:  

• Institutionaliseringen i branschen är tydlig, då de större bolagen som medlemmar 
av branschorganisationer har skapat principer. Övriga bolag som inte är med-
lemmar väljer föla dessa bolag med hänvisning till att de följer branschen sätt att 
agera.  

• Tillgodose aktiemarknaden med bättre information. Värdering till verkligt värde ger 
ett bättre värde på företagets tillgångar än alternativet att värdera till anskaff-
ningsvärde gör. Dolda tillgångar synliggörs samtidigt som det ger ökade möjlighe-
ter att kunna visa tillgångarnas värde.  

• Alternativet är inte anpassat för fastighetsbranschen och då det ställer för höga krav 
på komponentavskrivningar. Det är väldigt svårt att hitta bra komponenter på 
kommersiella fastigheter, vilket gör att värdet varken blir trovärdigt eller upply-
sande.  

En klar majoritet av företagen väljer en intern värdering trots att IAS 40 i första hand 
rekommenderar externvärdering. Bolagens val har främst motiverats och påverkats 
av: 

• Konsensus i branschen. Branschen har gjort det legitimt att inte följa det som IAS 
rekommenderar. Bolagen väljer istället att imiterar varandra och hänvisar till kon-
sensus i branschen. Då verkligt värde bara var tilläggsupplysning så var det inga 
reaktioner och vanan som skapades fortsätter under de nya reglerna. 

• Intern kunskap ger mer korrekt värdering. Bolagen anser att deras kunskap om fas-
tigheter har byggts upp under många år och gör att de kan beräkna ett värde som 
anses vara mer korrekt. Detta anser bolagen gör användandet av en intern värde-
ring befogad. 

• Hänsyn till oberoende är liten. Företagen väljer att kunna ha kontroll över värde-
ringarna framför oberoende, vilket en extern värdering skulle innebära.  

Samtliga bolag i studien väljer att grunda verkligt värde på kassaflödesvärdering. Det 
här valet har främst motiverats och påverkats av: 

• Ingen tillräcklig aktiv marknad. Studien visar att bolagen är ense om att det inte 
görs tillräckligt många jämförbara fastighetsförvärv. 
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• Allmänt vedertagen av branschorganisationer och svenska fastighetsbolag. De två 
branschorganisationerna anser att det är lämpligast vilket har skapat likformighet 
i frågan.  

Sammanfattningsvis för alla valen visar studien att det inte har ställts några krav från 
intressenter. Det skulle kunna bero på att standarden är så pass ny och inga effekter 
har åskådligtgjorts än. Påpekas bör att intressenterna själva kommer att påverkas av 
reglerna och då främst aktiemarknaden. Det är svårt att fastställa om det förekommer 
några agentproblem och om hypoteserna i den positiva redovisningsteorin stämmer, 
men vi kan i valet mellan extern och intern värdering se att det kan finnas anledning 
att det förekommer. Det här är på grund av att valet inte anses vara huvudprincip el-
ler rekommenderas och att det i motsats till första valet inte har några allmänt accep-
terande fördelar som att ge marknaden bättre information. Då institutionaliseringen 
är så tydlig, samt att företagen inte vill att värdeförändringar skall föras över resultat, 
så menar vi att risken för agentproblem minskar. Det samma gäller hypoteserna i den 
positiva redovisningsteorin. Institutionaliseringen är det mest tydliga elementet som 
har påverkat och motiverat de här besluten. I de fall när företagen väljer att inte an-
vända sig av det som IAS 40 beskriver som lämpligast så har vi sett ett tydligt 
branschsamarbete och imitation av andra företag i branschen. 

7.2 Egna reflektioner 
Vi anser att företagsledningens bonus inte bör baseras på resultat för att det finns en 
risk att de gör val som påverkar resultaten kortsiktigt. Ett bättre alternativ är att 
driftsnettot skall ligga till grund för bonus så att de här valen inte kan göra att bonu-
sen påverkas. Vissa företag har även ett krav på att köpa aktier för en viss del av bo-
nusen vilket vi tycker är ett annat sätt att minska chanserna till att ledningen agerar 
kortsiktigt. 

Det bör även ställas krav på en extern värderare då det skulle ge branschen mer tro-
värdighet och möjligtvis bättre information till marknaden. Då många företag gör en 
externvärdering på vissa av fastigheterna så ifrågasätter vi varför inte de värderingarna 
skall användas i balans- och resultaträkning när lagstiftarna rekommenderar det. IASB 
valde att inte ställa de här kraven för externvärdering kan vara för dyrt, men då inga 
av företagen har det som anledning så är det tveksamt om IASB har lyckats med den 
rekommendationen. Det kommer även att bli intressant att se i vilken utsträckning 
som revisorerna kommer att godkänna värderingarna. 

IASB skall vara medvetna om hur branschorganisationerna kommer att påverka före-
tagen och hur de kan legitimera vissa handlingar. Det här menar vi är överförbart på 
alla branscher och alla företag som följer IFRS. Vi tycker dock att branschorganisa-
tionerna är mycket bra för att skapa en likformig värdering inom branscher så att 
jämförbarheten kan öka samt att det möjligtvis kan minska agentproblem.  

Vi blir konfunderade när ett stort svenska börsbolag uttrycker sig som det här inte 
handlar om någon rättgång. Samtidigt så kan ett annat bolag garantera att alla siffror i 
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balansräkningen är fel. Förvaltningsfastigheter är trots allt de här bolagens största 
tillgångar, vilka påverkar resultatet i hög utsträckning. 

Även under arbetets gång har vi insett vikten av att bolagen är tydliga i sina årsredo-
visningar när det kommer nya standarder som ibland är mer komplexa. I den här stu-
dien tycker vi att bolagen bör ha varit mer tydliga i hur branschorganisationerna fun-
gerar och påverkar men även mer tydliga över hur bonussystem fungerar. Företagen 
vi intervjuat har pratat mycket om hur det är viktigt att ge markanden bättre under-
lag för beslut. En ökad information om bonus är en sak som definitivt skulle ge 
marknaden detta. Vi vill även varna för att förståelse för årsredovisningarna och möj-
lighet att analysera ett företag kan minska med de här nya standarderna som ger före-
tagen större valmöjlighet.    

Vi vill även kommentera påståendet om att det inte finns en tillräckligt aktiv mark-
nad. I de största Svenska städerna så tycker vi att det borde vara mycket svårt att häv-
da att det inte finns en tillräckligt aktiv marknad. Att alla bolag använder kassaflö-
desvärdering för alla fastigheter något som anser bör ifrågasättas.  

En egen reflektion som vi verkligen vill framhäva, är hur fel vi tycker det är när verk-
ligt värde kallas just för verkligt värde. Det ger en bild av att spegla vad tillgången 
verkligen är värd, när sanningen är den att värdet snarare alltid är fel. Ett helt korrekt 
värde är det som någon vill köpa den för och det är inte det samma som det verkliga 
värdet.  

7.3 Metodkritik 
När vi har utfört den här studien så tycker vi att valen som vi gjort i stora delar varit 
bra, men att vissa saker har varit lite problematiska. Då vi utför en kvalitativ studie så 
är det svårt att studera hur positiv redovisningsteori och agentteorin påverkar. Med 
intervjuer så är det svårt att får respondenterna att prata om detta då det är ett käns-
ligt ämne. Få företag skulle erkänna att de tar kortsiktiga beslut och ännu mindre för 
egen vinning. Vi tycker ändå att vi har identifierat de valen där det finns störst chans 
att det förekommer och teorin har ändå hjälpt till att förklara motiven.  

En annan sak som bör nämnas är att intervjun som insamlingsinstrument är svårbe-
härskad och kan alltid förbättras. Vi har begränsad erfarenhet från intervjuer och det 
bör nämnas när det är en viktig del av studien. Vi tycker dock att våra intervjuer fun-
gerade bra och det var inte svårt att kommunicera med respondenterna och få dem att 
svara på frågorna.  

Vi måste även beakta att en av respondenterna är ny på sin position då denne bara 
har haft den tjänsten på företaget i ett par månader när intervjun genomfördes. 
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7.4 Förslag till vidare studier 
Då vi har studerat den här branschen när den har varit i en högkonjunktur så kan det 
vara värt att utveckla den under en lågkonjunktur för att se om motiven skiljer sig. 

Att utföra en studie om några är skulle vara intressant för att se om intressenter har 
mer inflytande när effekterna börjar synas. 

Om det skulle vara så att företag byter olika redovisnings och värderingsmetoder så 
skulle en studie som kollar på motiven till att byta. Det skulle då vara lättare att ana-
lysera agentproblem och de hypoteser som den positiva redovisningsteorin behand-
lar.   

 

Staffans strands
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Bilaga 1 Intervjuguide 

En diskussion kommer att hållas kring följande områden och frågor. Vissa av frågorna 
har vi kunnat få svar på genom granskning av företagens årsredovisningar men vi har 
ändå valt att ta med alla frågor då vissa företag har beskrivit en del områden mer utför-
ligt än andra företag gjort. Vi vill påpeka att intervjuerna har varit semistrukturerade och 
vi har valt att börja med öppna frågor för att låta respondenter utrycka de starkaste moti-
ven först.   

Kommer ni att värdera ert fastighetsbestånd till verkligt värde enligt IAS 
40 eller till anskaffningsvärde enligt IAS 16 under 2005? 

Varför väljer ni det alternativet? 

Vilka fördelar/nackdelar ser ni med de olika alternativen?  

IAS 40 har det som huvudprincip, har det påverkat beslutet? 

Vilken metod har resten av branschorganisationerna, branschen valt att använda? Har 
detta haft inflytande på ert val av metod? 

Har intressenterna påverkat beslutet? I så fall på vilket sätt, och varför? 

Kommer intressenterna att påverkas av beslutet? 

Påverkar valet resultatet? På vilket sätt? Hur ser ni på detta? 

Hur ser ni på de ökade valmöjligheterna för val av redovisningsprincip som IAS in-
nebär? 

Kommer ni att basera värdet i balansräkning på interna eller externa vär-
deringar? 

Varför väljer ni det alternativet? 

Vilka fördelar/nackdelar ser ni med de olika alternativen?  

IAS 40 rekommenderar extern, har det påverkat? Varför? 

Har branschorganisationerna eller påverkat beslutet? På vilket sätt, och varför? 

Har företag i branschen påverkat beslutet? På vilket sätt? Varför? 

Har intressenterna påverkat beslutet? På vilket sätt, och varför? 

Kommer intressenterna att påverkas av beslutet? 

Hur påverkar det resultatet? Hur ser ni på det? 

Har värdering av era fastigheter fått högre prioritet sedan de flyttats från att vara en 
tilläggsupplysning till att hämna på balansräkningen? 

Tar ni ett beslut om vilken värdering som används innan de är görs? 
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Kommer värderingarna att baseras på kassaflöden eller marknadsvärde 
(ortspris)? 

Varför väljer ni det alternativet? 

Vilka fördelar/nackdelar ser ni med de olika alternativen?  

IAS 40 anser att det bästa värdet erhålls med marknadsvärde, har det påverkat? Var-
för? 

Har branschorganisationerna eller påverkat beslutet? På vilket sätt? Varför? 

Har företag i branschen påverkat beslutet? På vilket sätt? Varför? 

Har intressenterna påverkat beslutet? På vilket sätt, och varför? 

Kommer intressenterna att påverkas av beslutet? 

Hur påverkar det här resultatet? Hur ser ni på det här? 

 

 


