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Abstract 

IAS 40 allows two methods of valuation for investment properties, fair 

value model and cost model. The purpose of this paper is to investigate what 

drive property companies to disclose their investment properties at fair 

value. In order to understand their choice, we use accounting choice theory 

and the three factors this theory describes, information asymmetry, allowing 

opportunism and agency costs. To answer our purpose, we have from a 

qualitative approach performed semi-structured interviews with respondents 

from five of the largest listed property companies in Sweden. The results 

suggest that firms have chosen the method that is most effective in the 

valuation of investment properties. But also that the three factors that 

accounting choice theory includes: information asymmetry, allowing 

opportunism and agency costs, reflected in their choice to choose one model 

over the other. 

 

Nyckelord: IAS 40, förvaltningsfastigheter, verkligt värde, anskaffningsvärde, 

informationsasymmetri, opportunism, agentkostnader. 
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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vad som påverkar fastighetsbolag att redovisa sina 

förvaltningsfastigheter till verkligt värde. Detta då IAS 40 tillåter två värderingsmetoder, 

verkligt värde och anskaffningsvärde. För att få förståelse för detta val använder vi oss av 

teorin om redovisningsval och tre faktorer denna teori beskriver; informationsasymmetri, 

utrymme för opportunism och agentkostnader. Vi utgår från ett kvalitativt tillvägagångssätt 

och har, för att besvara vårt syfte, utfört semistrukturerade intervjuer med respondenter från 

fem av de största börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Vi kommer fram till att företagen 

valt den metod som är mest effektiv och funktionell vid värdering av deras 

förvaltningsfastigheter. Men också att de tre faktorerna som teorin om redovisningsval 

innefattar; informationsasymmetri, utrymme för opportunism och agentkostnader, beaktats i 

deras val att välja den ena metoden framför den andra. 
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1  Inledning 

1.1  Bakgrund 
Sedan 2005 ska alla börsnoterade företag inom Europeiska Unionen (EU) tillämpa 

internationella redovisningsstandarder vid upprättande av företagets koncernredovisning. 

International Accounting Standards Board (IASB) är det organ som utfärdar standarderna 

vilka syftar till att harmonisera och öka transparensen av redovisning i världens länder. De 

standarder som tillämpas är International Financial Reporting Standards (IFRS) och 

International Accounting Standards (IAS). (FAR Förlag, 2009, s.3) Ett utmärkande drag för 

dessa standarder är att de är baserade på principer istället för regler. Skillnaden är att regler är 

mer strikta och specifika medan principer hänvisar till grundläggande normer. Systemet med 

principbaserade standarder ger mer utrymme för flexibilitet vilket gör det möjligt för global 

acceptans av standarderna. (Carmona & Trombetta, 2008, s.456) Trots att utrymme för egna 

tolkningar kan skada tillförlitligheten i redovisningen påpekar Fields, Lys och Vincent (2001, 

s.260f) att bedömningar och valmöjligheter inom redovisningsstandarder är av stor vikt. Detta 

då intressenter och läsare av årsredovisningar annars kan gå miste om betydelsefull finansiell 

information och inte får en rättvisande bild av företaget (Fields et al., 2001, s.260f). 

 

Antagandet av internationella redovisningsstandarder medförde redovisning till verkligt värde 

och en av de standarder som antogs i Sverige vid införandet var IAS 40. Denna standard 

stadgar hur förvaltningsfastigheter ska tas upp i redovisningen, och företag har efter 

införandet av IAS 40 möjligheten att värdera sina förvaltningsfastigheter till antingen verkligt 

värde eller till anskaffningsvärde (IAS 40, p 1, p 30). Införandet av IAS 40 har enligt 

Bengtsson (2006, s.58) erhållit både positiv och negativ respons. Vissa forskare (Barlev & 

Haddad, 2003, s.385) anser att värdering till verkligt värde medför högre relevans i 

redovisningen, vilket betyder att redovisningen innehåller rättvisande och aktuell information 

om företaget och dess finansiella position. Andra forskare (Watts, 2003, s.209) argumenterar 

för att när relevans prioriteras framför tillförlitlighet i redovisningen kan det resultera i stora 

kostnader för investerare. Detta då uppskattning av verkligt värde bygger på företagets 

subjektiva bedömningar vilket ger dem möjlighet att vara partiska i värdeuppskattningarna 

(Watts, 2003, s.209). Debatten om redovisningsproblem i börsnoterade företag har enligt 

Malmqvist (2010, s.30) varit allt för begränsad. Bland annat med tanke på de höga 

uppskrivningar fastighetsbolagen gjorde av sina förvaltningsfastigheter åren före den senaste 

finanskrisen jämfört med de marginella nedskrivningar som gjordes under krisen. På grund av 
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detta anser Malmqvist (2010, s.30) att behovet att diskutera flera av IASB:s standarder och 

däribland IAS 40 aldrig har varit större.   

 

1.2 Problemdiskussion 

Motivationsfaktorer och följder av redovisningsval har varit av intresse inom 

ekonomiforskning sedan 1960-talet, men trots detta är förståelsen för redovisningsval 

fortfarande begränsad (Fields et al., 2001, s.256). Forskare (Fields et al., 2001; Quagli & 

Avallone, 2010; Holthausen, 1990) som har studerat redovisningsval och vilka faktorer som 

påverkar företagens val att agera beskriver tre utmärkande faktorer; informationsasymmetri, 

utrymme för opportunism samt agentkostnader
1
. 

 

Enligt Barlev och Haddad (2003, s.385) kommer redovisning till verkligt värde leda till att 

investerare, på grund av transparensen i redovisningen, får tillgång till mer rättvisande och 

relevant information än vid redovisning till anskaffningsvärde. Detta ska även minska 

informationsasymmetrin mellan företaget och marknaden, och därav agentkostnader, vilket 

gör att värdering till verkligt värde kommer vara mer uppskattat av exempelvis analytiker och 

investerare (Quagli & Avallone, 2010, s.463). Å andra sidan påpekar Watts (2003, s.209) att 

värdering till verkligt värde kan medföra opportunism. Detta för att ledningen kan vara 

partiska i sina framräknade värden vilket kan medföra att investerarna upplever en ökad risk 

och att agentkostnaderna vid värdering till verkligt värde då ökar (Watts, 2003, s.209). 

 

Valet mellan anskaffningsvärde och verkligt värde kan enligt Quagli och Avallone (2010, 

s.466) leda till stor variation i företagets resultat då de olika redovisningsmetoderna medför 

olika effekter på resultat- och balansräkning. De fastighetsbolag som studeras i denna uppsats 

värderar alla sina förvaltningsfastigheter till verkligt värde
2
. Som vi nämnt ovan har forskning 

inom redovisningsval främst beskrivit tre faktorer som påverkar företag i deras 

redovisningsval. Eftersom IAS 40 Förvaltningsfastigheter tillåter både värdering till verkligt 

värde och värdering till anskaffningsvärde anser vi det intressant att undersöka vilka faktorer 

som har spelat in när företagen valde verkligt värde som redovisningsmetod.  

 

                                                 
1
 Se teoriavsnitt för definition och förklaring av begreppen. 

2
 De fastighetsbolag som ingår i vår studie är Castellum AB, Fabege AB, Hufvudstaden AB, Klövern AB och 

Kungsleden AB. 
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I vår studie ställer vi oss frågan; Varför väljer de utvalda företagen att värdera sina 

förvaltningsfastigheter till verkligt värde och vilka faktorer har påverkat detta val?  

 

1.3 Syfte 

Syftet med vår uppsats är att undersöka vad som påverkar fastighetsbolag att redovisa sina 

förvaltningsfastigheter till verkligt värde framför anskaffningsvärde. För att få förståelse för 

detta val använder vi oss av teorin om redovisningsval och tre faktorer denna teori beskriver; 

informationsasymmetri, utrymme för opportunism och agentkostnader. 

 

1.4  Uppsatsens disposition 

I vår teoretiska referensram förklarar vi IAS 40 Förvaltningsfastigheter och innebörden för de 

värderingsmetoder som denna standard tillåter, verkligt värde och anskaffningsvärde. Därefter 

presenteras agentteorin och teorier om redovisningsval för att få en förståelse för vilka 

faktorer som främst påverkar företag i deras redovisningsval. Trots att faktorerna; 

informationsasymmetri, utrymme för opportunism och agentkostnader, är sammankopplade 

har vi valt att beskriva dem individuellt i den teoretiska referensramen för att läsaren lättare 

ska förstå varje enskild faktors innebörd. Teoridelen avslutas med en presentation av våra 

framtagna analysmodeller som sedan ligger till grund för vårt empiriska material. I studiens 

tillvägagångssätt beskriver vi hur vi har gått tillväga för att kunna svara på vår frågeställning. 

I avsnittet intervjumaterial presenteras det som vi efter intervjuer, transkribering och godkänd 

sammanställning fått fram från våra respondenter. Vidare i tolkningsavsnittet analyseras 

teorin och vår empiriska undersökning. Underrubrikerna har vi delat upp utifrån de 

antaganden vi gjort i vår framtagna analysmodell; informationsasymmetrins agentkostnader 

och opportunismens agentkostnader. Avslutningsvis presenterar vi våra slutsatser och förslag 

på vidare forskning. 

 

2 Teoretisk referensram 

2.1 IAS 40 Förvaltningsfastigheter 

Enligt IAS 40 (p 7) definieras en förvaltningsfastighet som en fastighet vilken ”innehas för att 

generera hyresintäkter eller värdestegring eller en kombination av dessa”. 

Förvaltningsfastigheter skiljer sig från andra fastigheter för att dessa ”ger upphov till 

kassaflöden som i stort sett är oberoende av andra tillgångar som ett företag äger” (IAS 40, p 
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7). Exempel på vad som skall redovisas som förvaltningsfastigheter enligt IAS 40 är mark 

som innehas för att ge en långsiktig värdestegring, byggnader vilka ägs av företag och hyrs ut 

samt fastigheter som är under uppbyggnad eller exploatering för framtida användning som 

förvaltningsfastigheter (IAS 40, p 8).  

 

IAS 40 är den internationella standarden för redovisning av förvaltningsfastigheter vilken 

syftar till att fastställa hur denna typ av fastigheter ska behandlas i redovisningen, vilka 

upplysningar som erfordras samt om värderingen är externt eller internt gjord (IAS 40, p 1). 

Enligt IAS 40 ska företag redovisa en förvaltningsfastighet som tillgång endast då det är 

sannolikt att företaget i framtiden kommer dra nytta av de ekonomiska fördelar som 

förknippas med förvaltningsfastigheten (IAS 40, p 16). Vid förvärv av en 

förvaltningsfastighet redovisas fastigheten till anskaffningsvärdet bestående av inköpspriset 

och transaktionskostnader som kan hänföras direkt till inköpet. För att förvaltningsfastigheten 

skall få klassas som tillgång måste detta anskaffningsvärde vara beräknat på tillförlitligt sätt. 

(IAS 40, p 16, 20f) Från och med andra redovisningstillfället kan företag välja att redovisa 

sina förvaltningsfastigheter antingen till verkligt värde eller till anskaffningsvärde (IAS 40, p 

30). Det verkliga värdet måste dock alla företag fastställa oberoende valet av 

redovisningsmetod. Verkliga värdet används i värderingssyfte om företaget redovisar till 

verkligt värde eller i upplysningssyfte då företaget redovisar till anskaffningsvärde. (IAS 40, p 

32) Företag ska dock i första hand värdera alla sina förvaltningsfastigheter med samma metod 

(IAS 40, p 30).  

 

Införandet av IAS 40 har enligt Bengtsson (2006, s.58) erhållit både positiv och negativ 

respons. Bengtsson (2006, s.58) menar att de kommentarer som kom in till utkastet för IAS 40 

visar att det finns forskare som stödjer utvecklingen mot redovisning till verkligt värde 

samtidigt som det finns forskare som ställer sig tveksamma till att denna metod fungerar. 

Enligt Bengtsson (2006, s.58) går det inte att finna en helt klar definition för innebörden av 

förvaltningsfastigheter, därmed kan en standard som IAS 40 vara svår att tillämpa i praktiken. 

På grund av denna kritik är IAS 40 utformad på så sätt att den tillåter både värdering till 

anskaffningsvärde och värdering till verkligt värde (Bengtsson, 2006, s.58). Detta diskuteras 

även av IASB, (IAS 40 BC, p 11-12) men trots att värdering till verkligt värde förordas har de 

inte tagit bort valmöjligheten mellan dessa metoder. Detta bland annat för att en del länder 

inte har tillräckligt utvecklade fastighetsmarknader och på grund av deras bristfälliga 

professionella värderingskunskaper (IAS 40 BC, p 11-12). 
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2.2.1 Redovisning till verkligt värde 

En större förändring till följd av införandet av IAS 40 är att förvaltningsfastigheter nu ska 

redovisas till verkligt värde, antingen i värderingssyfte eller i upplysningssyfte (Bengtsson, 

2006, s.58). Enligt IAS 40 (p 36) definieras verkligt värde som ”det pris till vilket fastigheten 

skulle kunna säljas i en transaktion mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och 

som har ett intresse av att transaktionen genomförs”. Syftet med verkligt värde är att det ska 

återspegla inkomster och eventuella utbetalningar från hyresavtal samt antaganden och 

bedömningar om utvecklingen på framtida hyresavtal (IAS 40, p 40). Det verkliga värdet ska 

då representera marknadsvärdet av fastigheten på balansdagen. Denna typ av värdering 

innebär att tillgångens redovisade värde är knutet till den aktuella balansdagen och kan i 

praktiken efter denna dag ha annat värde. (IAS 40, p 36-39)  

 

Värderingen av verkligt värde är mest tillförlitligt då det finns aktuella priser på en aktiv 

marknad för liknande fastigheter med likartade hyresavtal (IAS 40, p 45). När det inte finns 

någon aktiv marknad kan företagen använda sig av:  

a. ”aktuella priser på en aktiv marknad för fastigheter av annat slag, i annat skick och 

med annat läge, vilka justeras med hänsyn till dessa skillnader”,  

b. ”senaste priser för liknande fastigheter på mindre aktiva marknader efter det att 

justeringar gjorts för att beakta eventuella förändringar i ekonomiska förutsättningar, 

som skett sedan de senaste transaktionerna” och  

c. ”nuvärdet av uppskattade framtida betalningsströmmar. […] Som 

diskonteringssats används en räntesats som återspeglar marknadens bedömning av 

osäkerheten i storleken på, och tidpunkten för, framtida betalningar”. (IAS 40, p 46)  

De olika värderingsgrunderna i IAS 40 p 46 kan leda till olika bedömningar av det verkliga 

värdet av en förvaltningsfastighet och i dessa fall ska företaget göra en analys av orsakerna till 

de olika bedömningarna och, inom ett intervall, ta fram det mest sannolika värdet (IAS 40, p 

47). Om det verkliga värdet inte kan fastställas på tillförlitligt sätt av företaget får denna 

värderingsmetod inte användas (IAS 40, p 53).  

 

Uppskattningar av verkligt värde är enligt Hogan, Rezaee, Riley och Velury (2008, s.242) ett 

av de högriskområden där bedrägeri kan uppstå. Det finns dock inga kända bedrägerifall där 

företag avsiktligt felvärderat det verkliga värdet i så stor utsträckning att det lett till bedräglig 

redovisning. Däremot tyder tidigare forskning (Martin, Rich & Wilks, 2006) på att företag 
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fördelaktigt använder sin egen bedömning vid värdering till verkligt värde för att redovisa ett 

resultat som motsvarar förväntningar från exempelvis investerare och aktieinnehavare. 

(Hogan et al., 2008, s.244) Svårigheten med värdering till verkligt värde är att uppskattningen 

av det verkliga värdet frekvent innehåller antaganden om framtiden, så som redovisat värde, 

uppskattningar av framtida kassaflöden och osäkerhet i beräknade diskonteringsräntor (Martin 

et al., 2006, s.289). Det verkliga värdet medför därav en viss grad av bedömning vilket kan 

göra värderingen mindre tillförlitlig och högre krav ställs därför på revisionen av företagets 

finansiella rapporter (Martin et al., 2006, s.299).  

 

Enligt Quagli och Avallone (2010, s.464) återspeglar det verkliga värdet förändringar från en 

period till en annan i de finansiella rapporterna. Detta menar Barlev och Haddad (2003, s.384) 

gör det verkliga värdet mer värderelevant
3
 eftersom värdet speglar ett aktuellt värde på 

företags tillgångar och skulder. Den finansiella informationen blir då även mer transparent, 

det vill säga att den ger korrekt och fullständig information, vilket gör att ett verkligt värde är 

mer uppskattat av exempelvis analytiker och investerare (Barlev & Haddad, 2003, s.385). 

 

2.2.2 Redovisning till anskaffningsvärde 

Anskaffningsvärdet på en fastighet är priset inklusive transaktionskostnader som kan hänföras 

direkt till köpet, och vid första redovisningstillfället värderas förvaltningsfastigheten till dess 

anskaffningsvärde (IAS 40, p 20f). Därefter kan företagen välja att redovisa 

förvaltningsfastigheterna till verkligt värde eller till anskaffningsvärde. Om företaget anser att 

ett verkligt värde på en förvaltningsfastighet inte kan fastställas på ett tillförlitligt sätt ska 

företaget värdera denna förvaltningsfastighet med hjälp av anskaffningsvärdemetoden som 

återfinns i IAS 16 (IAS 40, p 53). Vidare om företag väljer att redovisa alla sina 

förvaltningsfastigheter till anskaffningsvärde ska de även då följa de krav och riktlinjer som 

finns i IAS 16 vilken anger hur materiella anläggningstillgångar ska redovisas (IAS 40, p 56). 

Enligt IAS 16 ska tillgången då redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för avskrivningar 

och eventuella nedskrivningar (IAS 16, p 30).  

 

Barlev och Haddad (2003, s.384ff) påpekar att försiktighetsprincipen är starkt förknippat med 

redovisning till anskaffningsvärde och att anskaffningsvärdet därför ger en irrelevant 

redovisning med ett svagt samband med marknadsvärdet. Detta då försiktighetsprincipen 

                                                 
3
 Värderelevant innebär att det aktuella värdet på företagets tillgångar är förenligt med vad som återspeglas i 

företagets aktiekurs (Wyatt, 2008, s.217). 
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innebär att företag hellre redovisar ett lägre värde på tillgångar än ett högt och ett högre värde 

på skulder än ett lågt. Dessutom ignoreras rörelser i den allmänna prisnivån vid redovisning 

till anskaffningsvärde. Informationen om värdet på tillgångar blir därmed inaktuellt och 

nuvarande och potentiella investerare får inte en rättvisande bild av företaget. (Barlev & 

Haddad, 2003, s.384ff) Eftersom anskaffningsvärdemetoden bygger på objektivitet och 

verifierbarhet har den tidigare setts som en säker grund för värdering. Detta för att 

tillförlitligheten ökar då företag redovisar något som faktiskt har inträffat, till ett pris som 

redan är överenskommet mellan två utomstående parter vid anskaffningstillfället. (Bengtsson, 

2008, s.58f)  

 

2.3 Fastighetsbolagens val av redovisningsmetod 

Enligt agentteorin finns det en intressekonflikt mellan en uppdragsgivare (principalen) och en 

uppdragstagare (agenten). Denna konflikt uppstår då principalen och agenten innehar olika 

mycket information (informationsasymmetri). Teorin förklarar att agenten kommer att 

använda denna asymmetri av information till sin fördel (opportunistiskt beteende) och 

dilemmat som framkommer i denna situation blir då att agenten inte har principalens bästa 

intresse i fokus. Dock kan principalen hindra detta genom att ge agenten incitament 

(agentkostnader) att agera på det sätt som principalen vill. (Jensen & Meckling, 1976, s.5) 

 

Potentiella problem med agentteorin är bland annat att den antar en ekonomisk modell som 

beskriver människor som rationella individer och nyttomaximerare (Heath, 2009, s.500). 

Dock menar Heath (2009, s.500) att agentteorin inte påstår att principalen och agenten har 

egoistiska preferenser utan det faktum att de har olika preferenser. Vågen av 

företagsskandaler, som exempelvis Enron och Worldcom, under tidigt tvåtusental visade att 

det kan vara svårt för aktieägare att utöva en effektiv kontroll över företagsledningar, eller 

mer generellt för företaget att uppnå parallella inriktningar av intressen mellan chefer och 

ägare (Heath, 2009, s.497).  

 

Quagli och Avallone (2010, s.483) har studerat införandet av IAS 40 Förvaltningsfastigheter 

och vad som driver företagsledningen att välja en värdering till antingen verkligt värde eller 

anskaffningsvärde. Enligt Quagli och Avallone (2010, s.489f) påverkar faktorerna 

agentkostnader, informationsasymmetri och utrymme för opportunism i valet att värdera till 

verkligt värde. Dock påpekar de att företagets särskilda omständigheter har stor betydelse i 

vilken värderingsmetod företag väljer (Quagli & Avallone, 2010, s.489f).  
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2.3.1 Informationsasymmetri 

Vanligtvis associeras informationsasymmetri med relationen mellan (bättre informerade) 

ledningen och (mindre informerade) investerare (Fields et al., 2001, s.257). I valet av 

redovisningsmetod enligt IAS 40 föredras generellt värdering till verkligt värde på grund av 

att de finansiella rapporterna då innehar mer rättvisande information om tillgångars värde. 

Värdering till anskaffningsvärde är däremot mindre kostsamt då det inte behövs lika 

omfattande upplysningskrav som vid värdering till verkligt värde. Det verkliga värdet medför 

aktualitet och transparens då det är inriktat på framtida kassaflöden och kommer därför vara 

mer uppskattat av exempelvis analytiker och investerare. Denna värderelevans i de finansiella 

rapporterna kommer då leda till att informationsasymmetrin mellan företaget och investerare 

minskar. (Quagli & Avallone, 2010, s.463f)  

 

Enligt Barlev och Haddad (2003, s.384ff) döljer anskaffningsvärdet den verkliga finansiella 

positionen eftersom förändringar i inflationen ignoreras vilket gör informationen inaktuell. Då 

anskaffningsvärdet har ett svagt samband med aktuellt marknadsvärde är verkligt värde mer 

användbart när intressenter söker efter nya investeringar (Barlev och Haddad, 2003, s.384ff). 

 

2.3.2 Opportunistiskt beteende  

Opportunism definieras enligt nationalencyklopedin (2010) som ”att (alltför mycket) anpassa 

sig efter yttre (tillfälliga) omständigheter eller efter andras (tongivande) åsikter för att nå vissa 

mål”. Heflin, Kwon och Wild (2002, s.1048) menar att en företagsledning i sitt val och sin 

tillämpning av redovisningsprinciper agerar opportunistiskt. Valet mellan att redovisa till 

verkligt värde och att redovisa till anskaffningsvärde kan enligt Quagli och Avallone (2010, 

s.466) medföra stora variationer i resultatet. Heath (2009, s.502) menar att människor kommer 

att anpassa sina planer efter hur en situation utvecklar sig och upphäva tidigare åtaganden när 

det ligger i deras intresse att göra det. Detta för att företaget väljer den mest effektiva metoden 

för att maximera företagets värde eller för att agera opportunistiskt och överföra överskott i 

resultatet till andra perioder (Holthausen, 1990, s.209).  

 

Eftersom värdering till verkligt värde medför frekventa antaganden och bedömningar om 

framtiden kan redovisning till verkligt värde bidra till ökat utrymme för opportunism, framför 

allt vid avsaknad av en aktiv marknad (Quagli & Avallone, 2010, s.464; Martin et al., 2006, 

s.299). Watts (2003, s.209) anser att det finns problem med de uppskattningar som görs av det 
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verkliga värdet för att detta skadar tillförlitligheten och ger företagen utrymme att vara 

subjektiva i uppskattningarna. Anskaffningsvärdet däremot är mer tillförlitligt och en 

värdeförändring av tillgången bekräftas endast när den förverkligas (Quagli & Avallone, 

2010, s.464). Därav kan anskaffningsvärdet ses som en mer säker grund för värdering 

eftersom denna metod bygger på objektivitet och verifierbarhet (Bengtsson, 2008, s.58f). 

Trots agentteorins synsätt på agentens utrymme för opportunism påpekar Fields et al., (2001, 

s.260f) att bedömningar och valmöjligheter inom redovisningsstandarder är av stor vikt då 

intressenter annars kan gå miste om betydelsefull finansiell information. 

 

2.3.3 Agentkostnader 

Agentkostnader relateras vanligtvis till avtalsfrågor mellan en principal och en agent så som 

ersättning till ledningen (Fields et al., 2001, s.266). Många avtal som är strukturerade för att 

minska agentkonflikten mellan chefer och investerare förlitar sig på finansiell information 

(Quagli & Avallone, 2010, s.463). Enligt Holthausen, (1990, s.207) kommer 

redovisningsmetoder att väljas ut för att minimera agentkostnader. I valet av 

redovisningsmetod enligt IAS 40 föredras generellt värdering till verkligt värde framför 

anskaffningsvärde på grund av att de finansiella rapporterna då innehåller mer rättvisande 

information. Därav medför verkligt värde en minskad upplevd risk hos investerarna och 

företag kan då minska agentkostnader genom att minska informationsasymmetrin mellan 

företaget och marknaden. (Quagli & Avallone, 2010, s.463) Redovisning till verkligt värde 

kan därmed resultera i en mer effektiv ledning av företaget då det minskar konflikten mellan 

principalen och agenten, samt agentkostnader (Barlev & Haddad, 2003, s.384).  

 

Å andra sidan påpekar Quagli och Avallone (2010, s.464) att valet att redovisa sina tillgångar 

till verkligt värde i vissa fall kan öka agentkostnaderna. Ökningen kan exempelvis bero på att 

verkligt värde kan bidra till större inkomstfluktuationer jämfört med anskaffningsvärde, vilket 

i sin tur kan leda till att den upplevda risken hos investerare ökar. Dessutom, på grund av de 

frekventa antaganden och bedömningar om framtiden som uppskattning av verkligt värde 

medför, bidrar detta till ökat utrymme för opportunism (Martin et al., 2006, s.299). 

Tillförlitligheten kan då med redovisning till verkligt värde jämfört med anskaffningsvärdet i 

vissa sammanhang, exempelvis vid avsaknad av en aktiv marknad, bidra till att öka 

agentkostnaderna (Quagli & Avallone, 2010, s.464). Fields et al., (2001, s.266) menar dock 

att trots att den finansiella rapporteringen tillåter agenten valmöjligheter att öka sin ersättning, 

så förbättrar sådant handlingsutrymme anpassningen av deras intressen med principalernas. 
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2.4 Analysmodell 

Utifrån teorin som presenterats ovan har vi arbetat fram två analysmodeller som ska ligga till 

grund för uppbyggnad och analys av vårt empiriska material. Vi utgår från följderna av 

företagens val att redovisa till antingen verkligt värde eller anskaffningsvärde. De faktorer vi 

har använt oss av är; informationsasymmetri, utrymme för opportunism och agentkostnader. I 

teorin har vi valt att särskilja de tre faktorerna medan vi i analysmodellerna nedan (figur 1 och 

2) visar våra antaganden om hur dessa påverkar varandra, samt hur informationsasymmetri 

och utrymme för opportunism leder till agentkostnader.  

 

Värdering till verkligt värde: 

 

Verkligt värde kommer att göra värdet på fastigheten mer rättvisande. Detta gör att 

investerare (principalen) får bättre insyn i fastighetens värde just nu. Eftersom verkligt värde 

återspeglar förändringar från en period till en annan kommer redovisningen att bli mer 

transparent, vilket leder till att informationsasymmetrin minskar. Då informationsasymmetrin 

mellan företag och marknaden minskar kommer även agentkostnaderna att minska.  

 

Företagen vill visa ett resultat som gynnar dem själva ut mot marknaden. Företagsledningen 

(agenten) kan vid uppskattning av det verkliga värdet vara partiska i de bedömningar och 

antaganden som görs vid värderingen, speciellt då en aktiv marknad saknas. Detta ökade 

utrymme för opportunism leder till ökade risker för investerare (principalen) och därav ökade 

agentkostnader. 
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Värdering till anskaffningsvärde: 

 

Värdena vid anskaffningsvärdemetoden är inaktuella då de enbart representerar priset på 

tillgången vid anskaffningstillfället. Då informationsasymmetrin mellan företag (agenten) och 

investerare (principalen) ökar vid värdering till anskaffningsvärde ökar samtidigt 

agentkostnaderna. Detta eftersom risken för att investerarna (principalen) får felaktig 

information om fastighetens värde ökar.  

 

Då anskaffningsvärdemetoden bygger på objektivitet och verifierbarhet kan chefer inte vara 

partiska i värderingen. Detta bör ge en större tillförlitlighet vilket minskar risken hos 

investeraren (principalen) och därav minskar agentkostnaderna.  

3 Studiens tillvägagångssätt 

3.1 Val av teori  

Införandet av IAS 40 Förvaltningsfastigheter har medfört förändringar i hur företagets 

fastigheter skall värderas vilket lett till en diskussion (Quagli & Avallone, 2010; Bengtsson, 

2006) om vad som påverkar företagens val av redovisningsmetod. För att ge läsaren av vår 

uppsats en förståelse för valet av redovisningsmetod är det viktigt att förklara vad som menas 

med respektive värderingsmetod och vad det finns för kritik mot dessa. Det är även av 

betydelse att få en grund i vad IAS 40 innebär. Det finns flera forskare (Martin et al., 2006; 

Barlev & Haddad, 2003; Bengtsson, 2006) som undersökt värdering till verkligt värde 
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respektive värdering till anskaffningsvärde, därför har vi använt sådana forskningsartiklar för 

att få en bredare syn på negativa och positiva aspekter av de olika värderingsmetoderna. För 

att få en djupare förståelse för vilka faktorer som påverkar företag i deras val av 

redovisningsmetod har vi studerat forskningsartiklar (Fields et al., 2001; Quagli & Avallone, 

2010; Holthausen, 1990) som behandlar detta ämne. Utifrån den presenterade teorin har vi 

format två analysmodeller (se s.12ff) som beskriver hur vi använder oss av teorin och vilka 

antaganden vi gör.  

 

Agentteorin används främst i kvantitativa studier men då vi utgått från teorier om 

redovisningsval ville vi förklara hur principaler och agenter kan agera för att förstå 

intressekonflikten mellan företag och investerare. Vi har varit medvetna om att de tre faktorer 

som vi behandlar är intimt sammankopplade, trots detta har vi valt att särskilja dem till en 

början för att läsaren ska förstå innebörden av dem individuellt.  

 

3.2 Reliabilitet och validitet 

För att minska risken att få ett felaktigt svar i sin undersökning bör reliabiliteten och 

validiteten beaktas (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009, s.156). Validiteten är beroende av 

huruvida resultatet har påverkats av andra faktorer, alltså om resultatet är trovärdigt eller om 

det har påverkats av faktorer som inte tas hänsyn till i studien (Saunders et al., 2009, s.157). 

För att öka validiteten i vår studie har vi därför använt oss av flera olika företag för att 

utesluta andra påverkande faktorer.  

 

Reliabilitet innebär enligt Bell (2006, s.117) i vilken utsträckning resultatet av en 

undersökning blir likadant vid olika tillfällen då omständigheterna i övrigt är desamma. I vår 

studie har vi använt oss av ett kvalitativt tillvägagångssätt vilket bidrar med en djupare 

förståelse av ämnet som undersöks istället för att hitta generella resultat (Holme & Solvang, 

1997, s.78). Ett hot mot reliabiliteten kan vara partiskheten hos respondenterna (Saunders et 

al., 2009, s.156). Vi har i vår studie intervjuat chefer och andra anställda på företag som 

troligtvis inte uttalar sig om sådant som skulle kunna skada företaget de arbetar för. Vi hade i 

början av vår uppsats därför även tänkt intervjua företagens externa värderingsspecialister 

men då detta hade lett till att vi frångått fokus på företagens val i vår frågeställning så 

beslutade vi oss för att enbart inrikta oss på företagens inifrånperspektiv. Trots att 

transparensen i vår studie ökar reliabiliteten (Saunders et al., 2009, s.156) är den 

förhållandevis låg, men ett medvetet val då vi inte sökte att finna ett generellt resultat som kan 
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representera flera olika synvinklar. Vi ville istället förstå valet av verkligt värde från de 

undersökta företagens synvinkel och enligt Holme och Solvang (1997, s.94) är det inte av lika 

stor vikt hur representativ och reliabel informationen i en kvalitativ studie är.  

 

3.3 Val av respondenter och intervjuer 

Vår studie innefattar fem av de största fastighetsbolagen i Sverige och dessa företag är 

börsnoterade och registrerade på Large- och Mid Cap listan (Bolagsfakta.se, 2010). Utifrån 

respektive företags årsredovisning från år 2009 har vi funnit att alla företagen värderar sina 

förvaltningsfastigheter till verkligt värde (Årsredovisningar från 2009
4
). Företagen 

representerar inte majoriteten av Sveriges fastighetsbolag, utan vi har valt dessa på grund av 

att de är de största fastighetsbolagen i Sverige. Därmed får vi en bättre förståelse då alla 

företagen är börsnoterade och följer IAS 40. Vi har uppmärksammat att mättnadskravet verkar 

vara nått då våra respondenter berättade ungefär samma saker och en djupare nivå av studien 

inte kunde nås med den tidsram vi haft. 

 

Under våra intervjuer låg fokus på vilka faktorer som respondenterna anser är viktiga i deras 

val av verkligt värde som redovisningsmetod. Då detta är en kvalitativ studie är urvalet av 

undersökningspersoner avgörande för studien (Holme & Solvang, 1997 s.101). Kvale och 

Brinkmann (2009, s.180) påpekar vikten av att kunskapens värde beaktas och menar att 

”kvaliteten på den ursprungliga intervjun är avgörande för kvaliteten på den följande 

analysen”, och vi har för att öka informationsinnehållet kontaktat fastighetsbolagen och blivit 

rekommenderade lämpliga intervjurespondenter. Därför kan respondenterna på goda grunder 

antas ha den kunskap som vi söker, vilket är av stor vikt i kvalitativa studier. (Holme & 

Solvang, 1997 s.104) Något vi varit medvetna om under studiens gång är att respondenterna 

innehar olika befattningar på deras respektive företag vilket kan ha lett till olikheter i deras 

svar. Dock eftersom vi blivit rekommenderade dessa personer och alla företag inte ser 

likadana ut kan respondenterna fortfarande anses som lämpliga för vår studie.  

 

Några dagar innan intervjun genomförts har vi skickat ut information till respondenterna 

angående vad vår uppsats behandlar och vad vi är intresserade av att få ut från intervjuerna, se 

bilaga 1. Detta har vi gjort för att respondenterna ska vara förberedda på vilken typ av frågor 

                                                 
4
 Årsredovisningar från 2009; Fabege, s.54; Hufvudstaden, s.66; Castellum, s.82; Klövern, s.24; Kungsleden, 

s.26 
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som vi kan ställa under intervjun. Intervjuerna har varit semistrukturerade intervjuer, vilket 

oftast används i kvalitativa studier. Detta innebär att vi haft vissa ämnen som ska täckas i 

intervjun, och frågorna har därför anpassats till respektive respondent för att få dem att prata 

mer fritt. (Saunders et al., 2009, s.320) Frågorna vi har utgått ifrån finns i bilaga 2. 

Intervjuerna med respondenterna har skett personligen och via telefon. De personliga 

intervjuerna har skett på respektive respondents kontor och de via telefon har alla genomförts 

från Uppsala
5
. Anledningen till att telefonintervjuer har gjorts är på grund av det geografiska 

avståndet till två av fastighetsbolagen (Castellum och Klövern) samt på grund av tidsbrist hos 

respondenten (Kungsleden). För att utnyttja informationen från intervjuerna på bästa sätt har 

vi båda två medverkat vid de personliga intervjutillfällena samt spelat in både dessa och 

intervjuerna gjorda per telefon.  

 

Efter varje genomförd intervju har vi transkriberat dessa individuellt innan vi gjort en 

gemensam sammanställning. Kvale och Brinkmann (2009, s.202f) menar att ”det finns ingen 

sann, objektiv omvandling från muntlig till skriftlig form” men genom vår individuella 

transkribering har vi försökt stärka den interna validiteten eftersom vi då säkerställt att vi 

tolkat respondenternas information på samma sätt. Till en början har vi även transkriberat 

intervjuerna ordagrant för att få tillgång till användbara citat. Kvale (1997, s.152) anger även 

att ”utskrifter […] är tolkande konstruktioner som fungerar som användbara verktyg för givna 

syften”. För att säkerställa att våra tolkningar av intervjuerna stämmer överens med vad 

respondenterna faktiskt sagt har sammanställningen skickats till respektive respondent för 

godkännande och eventuell rättelse, innan vi använt oss av informationen i uppsatsen. Detta 

anser vi ökar validiteten av studien. Alla intervjuer är gjorda under 2010 och nedan finns en 

lista med respondenternas namn, titel, företag samt datum för intervju. 

Namn Titel Företag Datum 

Jonas Brade Financial Controller Kungsleden AB 03-dec 

Ulrika Danielsson Ekonomidirektör Castellum AB 24-nov 

Henrik Lettesjö Analyschef Klövern AB 26-nov 

Åsa Roslund Redovisningschef Hufvudstaden AB 30-nov 

Johan Thermaenius Affärsutvecklingschef Fabege AB 19-nov 

                                                 
5
 Se källförteckning s.31 för tillvägagångssätt för respektive intervju.  
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4 Intervjumaterial 

4.1 Varför verkligt värde 

Alla tillfrågade fastighetsbolag värderar sina fastigheter till verkligt värde. Enligt Danielsson 

redovisar Castellum till verkligt värde eftersom de inte har något annat val på grund av att de 

avskrivningar
6
 som krävs vid anskaffningsvärde inte är möjliga att göra. Även Roslund 

påpekar att värdering till anskaffningsvärde skulle ha lett till ett för omfattande jobb och 

därför är det verkligt värde som gäller för fastighetsbolag, i alla fall de stora bolagen. Verkligt 

värdemetoden är alltså den metod som Roslund anser som praktiskt genomförbar då 

anskaffningsvärdemetoden blir väldigt administrativ när de ska hantera varje del separat. 

Danielsson påpekar också detta och anser att det i valet av redovisningsmetod enligt IAS 40 

“är som att välja mellan pest eller kolera”.  

 

Thermaenius, Roslund, Brade och Lettesjö ser dock mest fördelar med verkligt värde 

eftersom det ger det mest rättvisande värdet. Lettesjö säger att ”vi tycker att utifrån de 

gällande redovisningsregler som finns är det den bästa metoden, det är den metod som ger en 

mest rättvisande bild”. Brade menar att vid värdering till anskaffningsvärde vet utomstående 

inte riktigt vad värdet står för, detta då två olika fastigheter som egentligen är värda lika 

mycket har två helt olika värden på grund av anskaffningstidpunkt och pris vid köpet. 

Thermaenius anser att förändringen av värderingsmetod är en positiv förändring för att de 

värden som nu markeras ut mot marknaden är aktuella för den period som de tillhör. Även 

Danielsson håller med om att fördelen med verkligt värde är att det gör balansräkningen mer 

rättvisande, då det ger “en teoretisk sinnesbild av rätt värde”. 

 

4.2  Förändring av redovisningsmetod 

Det har enligt Thermaenius varit mycket diskussioner kring IAS 40 och förändringarna i 

värdet som verkligt värde medför. Värdering till verkligt värde följer värdeförändringarna i 

ekonomin och de största förändringarna egentligen sker på makroekonomisk nivå 

(Danielsson). Detta kan ses som en nackdel och Danielsson och Roslund påpekar att verkligt 

värdemetoden leder till en stor post i resultaträkningen och det kan då vara svårt att utläsa vad 

organisationen själv bidrar till. Roslund ser även att det finns en risk att bolag som snabbt vill 

utnyttja uppgångar i ekonomin kan vara extra positiva i sin värdering när det går upp och vara 

                                                 
6
 De avskrivningar som krävs enligt IAS 16 kallas för komponentavskrivningar och innebär att ”varje del av en 

materiell anläggningstillgång med ett anskaffningsvärde som är betydande i förhållande till tillgångens 

sammanlagda anskaffningsvärde ska skrivas av separat” (IAS 16, p 43). 
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återhållsamma när det går ner. ”Risken är ifall bolag i tider när det går bra gör mycket 

uppskrivningar av sina fastigheter och får ett stort resultat som kommer in i eget kapital”. 

”Detta blir ett problem om dessa pengar delas ut även fast det inte är några riktiga intäkter och 

den dagen nedskrivningar behöver göras finns det inget kapital att ta av”. (Roslund) 

 

Bolag värderar enligt Roslund väldigt olika men det går inte att säga vem som har rätt och fel 

eftersom det handlar om fiktiva pengar och bedömningar hela tiden. Anskaffningsvärdet kan 

därför enligt Roslund vara mer betryggande, ”det händer inte så mycket över tid vilket ger en 

stabilitet i resultatet då man inte får de fiktiva pengarna”. Thermaenius berättar att analytiker 

och ekonomijournalister under finanskrisen ansåg att fastighetsbolagen, särskilt Fabege, inte 

gjorde tillräckliga nedskrivningar. Detta ledde till att Fabege, enligt Thermaenius, blev 

ifrågasatta varför de inte, som andra fastighetsbolag, sänkte värdet på sina portföljer med upp 

mot 20 procent utan istället endast några få procent. Thermaenius påpekar dock att Fabege 

arbetar långsiktigt och strävar efter att hela tiden hålla en jämn nivå. På grund av detta följde 

Fabege inte utvecklingen uppåt lika mycket och därför behövdes, enligt Thermaenius, heller 

ingen kraftig sänkning av värdet göras, ”vi strävar efter att hålla en jämn nivå på våra värden, 

det vill säga vi vill inte ha varken toppar eller dalar på våra värden”.  

 

Thermaenius berättar att det förut pratades mycket om anskaffningsvärde och nerlagda 

kostnader som det bokförda värdet medan det nu i och med värderingen till verkligt värde 

talas om bedömningar. Vidare säger han att verkligt värde leder till att värdet av varje 

fastighet numera måste beaktas så att det blir en så konkret bedömning som möjligt av 

beståndet. I och med att värdet på fastigheterna är mer i fokus efter införandet av de nya 

reglerna har detta enligt Thermaenius lett till att det blir mer resultatinriktat. Lettesjö, 

Roslund, Brade och Danielsson påpekar att det i värderingen av det verkliga värdet görs 

många bedömningar och antaganden. Värderingen är exakt på kronan och två olika värderare 

kommer att komma fram till två olika värden på en fastighet (Danielsson; Brade). 

Thermaenius säger att “det är svårt att fastställa värden, om det är något som kostar 100 

miljoner eller 80 miljoner är det ingen som kan säga, men någonstans måste foten sättas ner”. 

Brade menar att ”det finns ingen sanning […] även om ett grannhus säljs för ett värde är det 

inte säkert att det är värdet på nästa hus”. ”Det finns alltid en felmarginal, dock har ett värde i 

alla fall ringats in” (Brade). Men trots detta menar alla respondenter att det verkliga värdet ger 

den bästa bilden av företaget och de flesta anser att det inte finns några direkta fördelar med 

värderingar till anskaffningsvärde.  
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Danielsson och Brade påpekar att arbetsbördan och relaterade kostnader inte har förändrats 

väsentligt efter införandet av verkligt värde. Detta eftersom deras bolag, Castellum och 

Kungsleden, redan innan 2005 lagt ner arbete på att uppskatta vad det verkliga värdet var. 

Thermaenius, Roslund och Lettesjö säger istället att värdering till verkligt värde skapar mer 

arbete och har lett till ökade kostnader då fastighetsportföljen uppdateras kontinuerligt. 

Thermaenius berättar att med anskaffningsvärde värderades hela portföljen en gång per år 

med några stickprover under året, detta har nu förändrats till en värdering som pågår varje 

kvartal. “Förut värderade vi hela portföljen en gång per år och sedan gjordes små stickprover, 

men nu känner vi att vi hellre vill jämna ut detta så vi varje kvartal kan se vart det lutar”. ”När 

den ena värderingen är klar börjar nästa”. (Thermaenius) Thermaenius och Lettesjö ställer sig 

frågan om värdet på fastighetsportföljen verkligen förändras varje kvartal och Lettesjö 

berättar att “exempelvis om företaget sitter med en fastighet med långa avtal så händer det 

inte så mycket mellan kvartalen”. Samtidigt påpekar Thermaenius att han anser att det är 

bättre med justeringar över hela året så värdeförändringar inte kommer som en chock. 

 

Vidare påpekar Thermaenius, Roslund, Brade och Lettesjö att det har skett förändringar i 

revisionen och att revisorerna nu är mer noggranna, dock menar de att denna kostnad inte är 

av stor betydelse och att det är svårt att säga vad som är kopplat till verkligt värde. Det blir nu 

enligt både Thermaenius och Lettesjö en större diskussion kring hur värdena är framtagna och 

Thermaenius säger att ”eftersom vi gör mycket bedömningar internt vill de [revisorerna] följa 

upp arbetet mer för att se om det är rättvist bedömt”.  

 

4.3 Förändring av information för intressenter 

Innan införandet av IAS 40 redovisade Castellum det verkliga värdet på sina 

förvaltningsfastigheter i noterna. Detta gör att det enligt Danielsson, inte skett någon ökning 

av informationsinnehållet i Castellums årsredovisning. Övriga respondenter, Thermaenius, 

Roslund, Brade och Lettesjö, däremot anser att informationen i årsredovisningen har 

förändrats och att det nu finns mer information eftersom de måste kunna redovisa hur de 

kommit fram till sina värden. Enligt Roslund finns det väldigt mycket upplysningskrav på hur 

de gjort sin värdering och de har förut inte behövt dela med sig lika detaljerad information i 

årsredovisningen som de gör idag. Thermaenius säger att ”det är mer fokus på värdering, men 

vi kan samtidigt inte öppna boken och säga det här är våra värden utan vi visar så mycket 
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information som vi tycker är möjligt utan att blotta oss allt för mycket”. Vidare berättar han 

att om analytikerna fick välja så skulle de antagligen vilja ha mer information och material 

presenterat, dock påpekar han att ”det finns en strategi i att inte skriva om allting”. 

 

Roslund och Brade ser ytterligare för- och nackdelar med förändringen i och med värdering 

till verkligt värde. De anser att kommunikationen ut till intressenter till viss del har förbättrats. 

Fördelarna är att balansräkningen direkt speglar en korrekt uppfattning om vad bolaget är 

värt. Det som enligt Roslund och Brade är negativt är att denna värderingsmetod kan ge stora 

”slag” i resultaträkningen när verksamheten har gått likadant och det egentligen bara är 

verkligt värde som förändrats över tid. Brade påpekar att verkligt värde medför ett 

kontinuerligt volatilt resultat medan sådana ”slag” i resultaträkningen vid värdering till 

anskaffningsvärde bara uppstår vid försäljning. Roslund menar att analytiker självklart vet om 

detta men att de som inte har denna kunskap troligtvis blir förvirrade av de stora variationerna 

i resultaten. Detta kan då, enligt Roslund, resultera i att investerare har svårare att jämföra 

olika bolags prestationer med varandra då vissa nyckeltal också påverkas av 

värdeförändringarna. 

 

Thermaenius berättar att fastigheter idag har blivit en handelsvara och konkurrensen är 

hårdare. Detta leder till att företaget måste kunna leverera ut mot marknaden och Thermaenius 

säger att ”vi vill här och nu presentera vad fastigheterna är värda ut mot analytiker och 

marknaden, vilket jag tror medför mest fördelar”. I sin värdering beräknar Fabege verkligt 

värde för varje kvartal och förmedlar aktuell information om fastigheternas värde till 

investerare vilket Thermaenius tror att marknaden uppskattar då rätt värde i tiden visas och 

han berättar att ”vi tycker att det är bättre att kunna förmedla rätt värde här och nu, vilket jag 

tror att marknaden uppskattar”. Vidare säger Thermaenius att ”anskaffningsvärdet säger 

egentligen inte så mycket om vad fastigheternas värde är idag, det är den stora skillnaden 

mellan de båda värderingsmetoderna”. 

 

4.4 Hur värderingen går till 

4.4.1 Intern värdering 

Värderingen av samtliga intervjuade fastighetsbolags förvaltningsfastigheter görs genom en 

kassaflödesbaserad värdering med antaganden kopplade till marknaden, det vill säga 

prognoser för framtida intäkter och kostnader. Danielsson och Brade menar att alla 

fastighetsbolag i Sverige gör en sådan på grund av att marknaden i Sverige inte är tillräckligt 
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transaktionsaktiv. Även Roslund påpekar att värderingen i grunden utgår från en aktiv 

marknad men att det varit svårt under de senaste två åren när det inte hänt så mycket på 

marknaden. Både Hufvudstaden och Kungsleden utgår, enligt Roslund och Brade i deras 

kassaflödesbaserade värdering från ortsprismetoden där de jämför med fastighetsaffärer i 

liknande geografiskt läge. Finns det inga sådana affärer får de försöka gissa vad 

direktavkastningskraven ligger på. För att få en uppfattning om hur direktavkastningskraven 

ser ut har Hufvudstaden, enligt Roslund mycket kontakt med värderingsbolag och andra 

företag som har hand om liknande försäljning. Samtliga respondenter påpekar dock att de kan 

fastighetsmarknaden väl. Lettesjö anser att denna kassaflödesmetod passar väldigt bra med 

tanke på att de har så pass mycket ingångsinformation. Vidare säger Thermaenius att 

”eftersom vi sitter i transaktionsmarknaden själva så har vi en väldigt god insyn”. 

 

4.4.2  Extern värdering 

Alla fastighetsbolag gör, förutom intern värdering, även extern värdering av 

fastighetsbeståndet. De håller alla en kontinuerlig kontakt med externa värderingsföretag men 

anser att de själva hela tiden ligger steget före. Brade berättar att Kungsleden externvärderar 

cirka 90 procent av sina fastigheter kontinuerligt under året. Fabege och Klövern 

externvärderar enligt Thermasnius och Lettesjö, cirka 25 procent av portföljen varje kvartal. 

Då ungefär en fjärdedel externvärderas fyra gånger per år värderar de alltså alla delar av 

portföljen externt en gång per år. Enligt Roslund och Danielsson externvärderar Hufvudstaden 

och Castellum cirka 50 procent av fastighetsbeståndet per år. Thermaenius, Roslund och 

Lettesjö berättar att de vill täcka alla delmarknader och alla typer av hus i den externa 

värderingen. Därför ser till exempel Hufvudstaden till att det är lite olika fastigheter och även 

en spridning geografiskt, vilket ger en bekräftelse på att deras interna värdering stämmer 

överens med marknaden.  

 

Thermaenius menar att deras system är fullt tillräckligt för att ha en god uppfattning om 

portföljen. Dessutom påpekar han att det inte går att externvärdera hela portföljen en gång 

varje kvartal på grund av att det blir för tidskrävande och kostsamt, och han tror inte heller att 

resultatet skulle se så annorlunda ut. Även Brade menar att nackdelen med externa värderare 

är att det är väldigt kostsamt och tidskrävande. Dessutom påpekar han att olika externa 

värderare kan få väldigt olika siffror och i slutändan är det företagen själva som måste ansvara 

för sina värden. Både Fabege och Klövern använder, enligt Thermaenius och Lettesjö de 

externa siffrorna och jämför med resten av portföljen, detta för att mäta hur bra de själva är i 
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sina interna värderingar. På så sätt kan de se om fastighetsbolagets egna siffror stämmer 

överens med de externt värderade eller om någon eventuell justering behöver göras, oftast 

stämmer de överens. Roslund berättar att Hufvudstaden i sin årsredovisning visar vilka 

fastigheter som har externvärderats, hur stor andel av fastighetsbeståndet som de fastigheterna 

motsvarar, vilka externa värderingsbolag de använder samt vad de externa värderarna kommit 

fram till. Även i Castellums årsredovisning syns, enligt Danielsson, den externa värderingen 

bara i noterna för att få en kvalitetssäkring för investerare och intressenter. 

 

Thermaenius, Brade och Lettesjö ser mest fördelar med att värdera externt och Lettesjö säger 

att ”även fast vi själva är duktiga på att värdera är det en trovärdighetsfaktor ut mot 

marknaden, skulle företagen bara internvärdera sitt eget bestånd så kan det komma upp till 

diskussion om hur rätt värderingen är”. Roslund menar att externvärdering kan skapa en 

stabilitet och trygghet för analytiker och aktieägare, och även att flera bolag som värderat till 

verkligt värde har utgått från samma grundförutsättningar kan vara en fördel. Däremot 

påpekar Thermaenius att de externa värderingsspecialisterna kan ha mer information om vad 

som händer på marknaden i stort. Fabege har därför en kontinuerlig dialog med externa 

värderare vilket visas ut mot marknaden, men Thermaenius säger att “egentligen sitter vi på 

mer info än vad de externa gör om beståndet, vi kan våra fastigheter bättre än andra 

värderare”. Även Danielsson påpekar att ”de externa värderarna ofta laggar efter”.  

 

Alla respondenterna anser att det är det egna företaget som känner marknaden kring sina 

fastigheter bäst och Roslund säger att “vi känner våra fastigheter allra bäst, och är därför mest 

lämpade att göra en värdering av dem”. Roslund menar då att de externa värderarna inte 

känner lokalerna på samma sätt och kan därför inte göra en lika bra bedömning av 

fastigheterna. Det blir en mer schablonmässig värdering när externvärderarna inte har rätt 

kunskap för varje enskild fastighet och det kan de heller inte förvänta sig att de ska ha då det 

skulle ta alldeles för lång tid för dem att sätta sig in i alla detaljerna. 
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5 Tolkningsavsnitt 

5.1 Informationsasymmetrins agentkostnader 

De flesta respondenter är eniga om att värdering till verkligt värde har bidragit till en ökad 

transparens i redovisningen och att detta beror på att intressenterna får en mer rättvisande 

information. Dessutom påpekar respondenterna att fler upplysningskrav krävs i och med IFRS 

och värdering till verkligt värde. Quagli och Avallone (2010) menar att när den finansiella 

informationen blir mer relevant leder detta till att analytiker och investerare bör uppskatta 

verkligt värdemetoden mer och att informationsasymmetrin mellan företaget och marknaden 

minskar. Alla respondenter berättar att värderingarna till verkligt värde sker mer kontinuerligt 

och att värdena som markeras ut mot marknaden är mer aktuella än vid redovisning till 

anskaffningsvärde. Eftersom anskaffningsvärdet inte har någon koppling med marknaden 

kommer detta leda till att värdet och informationen om värdet på fastigheterna blir inaktuellt 

(Barlev & Haddad, 2003). Flera respondenter påpekar att anskaffningsvärdet inte säger så 

mycket om vad fastigheten är värd vid en viss tidpunkt och att utomstående får svårt att veta 

vad detta värde står för. Största delen av teorin vi utgått från och de flesta respondenterna 

påstår att utifrån de metoder som standarden möjliggör för är värdering till verkligt värde den 

metod som förmedlar den mest rättvisande bilden av värdet på fastigheterna. På grund av 

detta kan vi utläsa att de flesta företagen i vår studie har beaktat informationsasymmetrin i sitt 

val att välja verkligt värdemetoden. Samtidigt bör detta leda till minskade agentkostnader då 

investerarnas risk för att bli bedragna minskar. 

 

Verkligt värde återspeglar förändringar från en period till en annan (Quagli & Avallone, 

2010). Det har framkommit att alla respondenter ser detta som en fördel med att redovisa till 

verkligt värde eftersom ett mer aktuellt värde på fastigheterna då redovisas. Dock påpekar 

Danielsson och Roslund att när värdeförändringar i ekonomin till stor del påverkar 

resultaträkningen kan organisationens egen prestation komma i skymundan. Detta för att 

förändringar på makroekonomisk nivå enligt Danielsson och Roslund kan förändra företags 

resultat radikalt.  Roslund menar att stora variationer i resultaten även påverkar nyckeltalen 

vilket kan leda till att potentiella investerare har svårare att jämföra olika företags prestationer 

med varandra. Detta innebär att informationssymmetrin kan öka då läsare av 

resultaträkningen och nyckeltalen inte kan urskilja vad som beror på värdeförändringar som 

skett på marknaden eller på grund av verksamhetens prestation. Om informationsasymmetrin 

då ökar, ökar även agentkostnaderna och anskaffningsvärdet kan därav kännas som en mer 
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stabil metod. Detta för att företag endast redovisar något som faktiskt har inträffat och inte har 

dessa radikala förändringar i företagets resultat. Trots detta ser de flesta respondenterna mest 

fördelar med verkligt värde och säger att informationen som finns tillgänglig för intressenter 

har ökat och att de tror att marknaden uppskattar detta. Både teorin och vårt empiriska 

material tyder på att värdering till verkligt värde medför en mindre informationsasymmetri 

mellan företaget och dess intressenter. Genom att ha mer rättvisande siffror ökar 

transparensen och öppenheten i den finansiella informationen och företag bör då kunna 

minska aktieägarnas upplevda risk och därmed även minska agentkostnader. Vi kan då utläsa 

att den minskade informationsasymmetrin fungerar som en försäkring för investerare att de 

har en bra uppfattning om företagets finansiella position och framtid.  

 

5.2 Opportunismens agentkostnader   

Valet mellan att värdera till verkligt värde och anskaffningsvärde kan leda till stora 

variationer i resultatet och företag väljer den mest effektiva metoden för att maximera 

företagets värde eller för att agera opportunistiskt (Quagli & Avallone, 2010; Holthausen, 

1990). Både Danielsson och Roslund påpekar att anskaffningsvärdemetoden inte är effektiv 

för fastighetsbolag eftersom avskrivningarna som måste göras i och med denna metod blir 

alldeles för omfattande. Dock påpekar Watts (2003) att anskaffningsvärdemetoden är mer 

tillförlitligt då värdering till verkligt värde kommer att leda till mer utrymme för chefer att 

vara partiska i värdeuppskattningarna. Roslund berättar att eftersom ekonomin påverkar 

värdet kan det finnas incitament för företag att skriva ned mer eller mindre än vad som 

egentligen är lämpligt, dock kan ingen säga vad som är rätt eller fel. Detta kan resultera i att 

företag i goda tider kan skriva upp sina tillgångar och har då möjlighet att dela ut pengar som 

inte är verkliga.  Även tidigare forskning (Martin et al., 2006) tyder på att företag är partiska i 

sina bedömningar för att redovisa resultat som motsvarar andras förväntningar.  

 

Värderingar av verkligt värde är enligt Hogan et al. (2008) ett av de högriskområden där 

bedrägeri uppstår vilket alla respondenter verkar vara medvetna om då samtliga använder sig 

av externa värderare. De flesta respondenterna berättar att det i verkligt värdemetoden görs 

många bedömningar och antaganden och att två olika värderare kommer att komma fram till 

två olika värden på en fastighet. Thermaenius påpekar att en värdering av en fastighet kan ge 

svängrum på flera miljoner och någonstans måste en gräns dras. Som respondenterna påpekar 

medför det verkliga värdet en viss grad av bedömning vilket enligt Hogan et al. (2008) kan 

göra värdet mindre tillförlitligt. Detta påpekar även Roslund då hon menar att 
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anskaffningsvärdet kan kännas mer stabilt och betryggande just på grund av att det inte finns 

något utrymme för subjektiva antaganden som i verkligt värde värderingen. Eftersom 

anskaffningsvärdemetoden bygger på objektivitet och verifierbarhet blir tillförlitligheten 

större att företag redovisar något som faktiskt har inträffat (Bengtsson, 2008). I och med 

opportunismen som medförs vid värdering till verkligt värde kan vi utläsa att det finns en 

agentkostnad som företagen vill försöka minska eller eliminera.  

 

Då antaganden och bedömningar är involverade i värdena anser flera respondenter att det 

leder till en större diskussion kring hur värdena är framtagna och enligt Martin et al. (2006) 

ställer det högre krav på revisionen av företagets finansiella rapporter. Thermaenius bekräftar 

detta då han berättar att revisorerna nu är mer angelägna om att veta hur den interna 

värderingen gått till, detta för att säkerställa att företaget gjort en bra och rättvis bedömning av 

sina fastigheter. Dock påpekar alla respondenterna att den viktigaste trygghetsfaktorn för att 

minska intressenternas upplevda risk är att använda sig av externa värderingsföretag. 

Holthausen (1990) menar att företag väljer redovisningsmetoder som kan minska 

agentkostnader och enligt våra respondenter används de externa värderarnas framtagna siffror 

som en försäkring för intressenterna att de interna siffrorna är trovärdiga och finns inom en 

rimlig säkerhetsintervall. Detta ger en bekräftelse på att företagets interna värderingar 

stämmer relativt överens med de externa, att flera företag har utgått från samma 

grundförutsättningar och att de följer marknaden. Alla respondenter påpekar att 

fastighetsbolagen själva har den bästa kunskapen om deras fastigheters värden då de har bättre 

insyn i fastigheterna. Vi kan därför se att externvärdering fungerar som ett sätt att minska 

investerarnas upplevda risk och därmed agentkostnaden för ökat utrymme för opportunism på 

så sätt att en trovärdighetsfaktor visas ut mot marknaden.  
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6  Slutsatser 

Syftet med denna uppsats var att undersöka vad som påverkar de utvalda företagen att välja 

verkligt värdemetoden framför anskaffningsvärdemetoden. För att få förståelse för detta val 

har vi använt oss av teorin om redovisningsval och faktorerna; informationsasymmetri, 

utrymme för opportunism och agentkostnader. Vi har analyserat våra respondenters svar 

utifrån våra analysmodeller och kommit fram till att de undersökta fastighetsbolagen först och 

främst har använt sig av den metod de anser är mest effektiv för deras typ av fastigheter. Dock 

har även faktorerna; informationsasymmetri, utrymme för opportunism och agentkostnader 

spelat in.  

 

De resultat vi fått fram utifrån vår analysmodell tyder på att företagen drivs att välja verkligt 

värdemetoden för att anskaffningsvärdet visar ett inaktuellt värde av fastigheterna, vilket gör 

att investerare inte får tillgång till relevant information på tillgångarnas värde. Vid värdering 

till verkligt värde finns det däremot en transparens och relevans i de finansiella rapporterna, 

och siffrorna symboliserar aktuella värden. Detta bidrar till att potentiella och nuvarande 

investerare har en bra uppfattning om företagets finansiella position och framtid, vilket 

minskar informationsasymmetrin mellan agenten och principalen. Detta bör då leda till att 

principalens upplevda risk och därav även agentkostnaden mellan marknaden och företaget 

minskar vid värdering till verkligt värde.  

 

Dessutom drivs företagen till verkligt värdemetoden för att den medför utrymme för deras 

interna bedömningar och antaganden. Enligt respondenterna känner företaget sina egna 

fastigheter bäst och är mest lämpade för att göra en rättvis uppskattning av deras tillgångar. 

Dock innebär detta ett ökat utrymme för opportunism som bör leda till att principalens 

upplevda risk ökar. Anskaffningsvärdet däremot medför inga subjektiva bedömningar och 

antaganden, och det som redovisas är värdeförändringar som verkligen inträffat. Därav kan 

anskaffningsvärdet vara mer tillförlitligt. För att försöka minska eller eliminera denna 

agentkostnad som verkligt värde medför har de intervjuade företagen använt sig av externa 

värderare vilket fungerar som en trovärdighetsfaktor ut mot marknaden.  

 

Utöver bekräftelsen av våra antaganden i analysmodellerna fann vi även att värdering till 

verkligt värde i vissa fall kan öka informationsasymmetrin mellan företag och marknaden. 

Detta på grund av effekterna denna metod medför i resultaträkningen och även vissa 
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nyckeltal. Dessa effekter kan bidra till att investerare inte kan urskilja vilka värdeförändringar 

som beror på marknaden och vilka som kopplas till verksamhetens prestation.  

 

Sammanfattningsvis ger verkligt värdemetoden den mest rättvisande bilden av värdet på 

fastigheterna och det är i dagsläget den värderingsmetod med mest fördelar. Dock ligger den 

stora risken med värderingar till verkligt värde i perioder då marknaden inte är tillräckligt 

transaktionsaktiv. Under och efter finanskrisen hände det inte så mycket på marknaden vilket 

bidrog till att det blev svårare att uppskatta ett marknadsvärde. Dessutom ger verkligt 

värdemetoden företagen utrymme att agera opportunistiskt och överföra överskott i resultatet 

till andra perioder. Att två olika värderingar av en och samma fastighet får samma värde är en 

väldigt liten, näst intill omöjlig, chans och det går inte att säga vilken bedömning som är rätt 

eller fel då olika antaganden ligger till grund för dessa olika värden. Detta kan resultera i att 

fiktiva pengar delas ut ur företaget och ifall marknadsvärdet sedan sjunker finns inget kapital 

att ta utav. IASB förespråkar värdering till verkligt värde och har gjort det näst intill omöjligt, 

i och med de komponentavskrivningar som återfinns i IAS 16, för stora fastighetsbolag att 

värdera sina förvaltningsfastigheter till anskaffningsvärde. Men trots att alla respondenter och 

många forskare ser överväldigande fördelar med verkligt värde jämfört med 

anskaffningsvärde så finns fortfarande stora risker med denna värderingsmetod då marknaden 

är volatil och många gånger oförutsägbar vilket kan leda till övervärderingar. 

 

6.1 Förslag för vidare forskning 

Under studiens gång har vi stött på vissa begränsningar och det finns därav utrymme för 

vidare forskning inom vårt ämne. Exempelvis inkluderade vår studie respondenter med olika 

positioner på företagen och vi kunde utläsa att dessa personer då hade olika kunskap om 

verkligt värde och vilka för- respektive nackdelar denna metod medför. Det skulle därför vara 

av intresse att genomföra samma studie fast intervjua exempelvis endast fem 

redovisningschefer eller fem värderingsspecialister. En annan aspekt skulle kunna vara att 

ställa deras svar emot varandra för att belysa skillnader i hur olika positionerade personer 

uppfattar värderingen.  

 

Det skulle även vara intressant att utvidga studien till att undersöka fler fastighetsbolag, inte 

endast noterade utan även onoterade bolag vilka inte måste tillämpa IAS 40 men som ändå 

tillämpar någon variant av de värderingsmetoder som standarden tillåter. Därmed skulle 
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studien förmodligen även inkludera fastighetsbolag som inte använder sig av verkligt 

värdemetoden vilket skulle ge en intressant jämförelse.  
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BILAGA 1 

 

Information till respondenter 

 

Hej, 

Först och främst vill vi tacka er för att ni har ställt upp på att medverka på en intervju. Här är 

lite kort om vad vår uppsats handlar om och lite information angående vad vi är intresserade 

av inför intervjun.  

 

Vi skriver nu under hösten vår kandidatuppsats inom redovisning på Uppsala Universitet. 

Uppsatsen handlar om IAS 40 och valet av redovisning till antingen verkligt värde eller 

anskaffningsvärde. Vi är intresserade av ert val av redovisningsmetod, det vill säga viktiga 

faktorer som legat grund för att ni har valt den metod ni använder. Vi vill även veta vilka för- 

respektive nackdelar ni anser att denna metod kan medföra och huruvida ni använder er av 

någon extern eller intern värderingsspecialist.  

 

Vi beräknar att intervjun kommer ta cirka 30 minuter. Vi är tacksamma om vi kan spela in 

intervjun då det underlättar i vårt arbete med att sammanställa informationen vi får. Du får 

själv välja om du vill vara anonym i uppsatsen och om så önskas skickar vi gärna vår 

sammanställning av intervjun innan vi använder oss av informationen i uppsatsen. Vi skulle 

även vara tacksamma om vi kan kontakta er igen om vi behöver kompletterande information. 

 

Med vänliga hälsningar 

Malin Ahlin och Julia Pettersson 
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BILAGA 2 

 

Intervjuguide vilken varit vår utgångspunkt vid intervjutillfällena 

  

1.  a. När började ni redovisa till verkligt värde?  

b. Vad tycker du om att standarden ger två olika valmöjligheter att redovisa 

enligt? 

c. Varför har ni valt att redovisa till verkligt värde?  

d. Varför värderar ni inte till anskaffningsvärde? 

e. Vilka fördelar/nackdelar anser ni att värdering till verkligt värde har?  

f. Vilka fördelar/nackdelar anser ni att värdering till anskaffningsvärde har? 

 

2. a. Har förändringen av värderingsmetod lett till förändringar av informationen i 

årsredovisningen, hur? 

b. Vilka konsekvenser har verkligt värde lett till i resultaträkningen och 

balansräkningen? 

b. Anser du att detta påverkat kommunikationen med investerare och 

intressenter, hur? 

 

3.  a. Hur gör ni er värdering?  

b. Har ni i värderingen utgått från priser på en aktiv marknad?  

c. Blir det några konsekvenser för värderingen i låg- respektive högkonjunktur? 

d. Använder ni externa eller interna värderingsspecialister, varför, vilka? 

e. Ser ni några fördelar/nackdelar med detta?  

f. Redovisar ni de externa eller interna siffrorna i balansräkningen? 

 

4. a. Har era kostnader förändrats i och med redovisning till verklig värde, hur? 

b. Behövs mer redovisningsspecialister för att värdera enligt verklig värde 

metoden? 

c. Har era revisions-/redovisningskostnader förändrats efter antagandet av 

verkligt värde? 

 


