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Sammanfattning 
 
IAS – International Accounting Standards är en internationell redovisningsstandard inom EU 
som i Sverige blev obligatorisk för börsnoterade bolag år 2005. Första utkastet till IAS 40 
innehöll två kontroversiella förslag, att värdering skulle ske till verkligt värde och att 
värdeförändringarna skulle redovisas över resultaträkningen. Vårt syfte är att beskriva 
redovisningen av förvaltningsfastigheter enligt IAS 40 och dess redovisning av 
värdeförändringar. Det vi fokuserar på är huruvida redovisningen av värdeförändringar enligt 
verkligt-värde-metoden i IAS 40 är det bästa sättet eller om omvärderingsmetoden i IAS 16 är 
att föredra.   
 
För att få djupgående information och åsikter i ämnet valde vi att använda oss av en kvalitativ 
metod. Vi har därför intervjuat fyra revisorer, samtliga verksamma inom fastighetsbranschen. 
Intervjuerna baserades på en intervjumall för att öka jämförbarheten mellan respondenterna 
svar och inställningar. 
 
Teoriavsnittet behandlar inledningsvis redovisningstraditionerna och redovisningens 
kvalitativa egenskaper. Fortsättningen i kapitlet präglas av en mer detaljerad beskrivning av 
teorin som behandlas i uppsatsen. Avslutningsvis beskrivs omvärderingsmetoden och 
verkligt-värde-metoden med fokus på redovisning av värdeförändringar.    
 
Empirin består inledningsvis av en kort presentation av respondenterna och byrån de 
företräder för att ge en bra bild av deras kunskap och erfarenhet. Vidare i kapitlet presenteras 
de sammanställda intervjuerna vilket ligger till grund till analysen. I analysen har vi sedan 
sammanfattat respondenternas åsikter för att urskilja ett mönster och ge en lättöverskådlig 
bild.    
 
Uppsatsens slutsatser är att tillfrågade revisorer är nöjda med dagens reglering av 
förvaltningsfastigheter och rörelsefastigheter. I valet av de två metoderna, verkligt-värde-
metoden och omvärderingsmetoden, skulle de föredra verkligt-värde-metoden. Dock vore det 
önskvärt med två metoder även i framtiden. Respondenterna anser vidare att dagens reglering 
ger en rättvisande bild av företagets verksamhet eftersom de två metoderna riktar sig mot två 
olika fastighetstyper. Avslutningsvis diskuterar vi undersökningens trovärdigheten utifrån 
validitet och reliabilitet.    
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1. Inledning 
 

I det inledande kapitlet redogör vi för det problemområde som ligger till grund för uppsatsen 
och problemformuleringen. Vi fortsätter kapitlet med att beskriva syftet med uppsatsen och 
avslutar med att beskriva avgränsning och disposition.   

 
 

1.1 Bakgrund 
Ministerrådet och Europaparlamentet antog år 2002 en EG-förordning vars innebörd var att 
alla noterade europeiska företag från och med 1 januari 2005 ska följa de internationella 
standarderna IAS/IFRS. Standarderna ges ut av IASB och har uppkommit för att harmonisera 
redovisningen i Europa (FAR 2006). EU vill ha gemensamma redovisningsregler för att 
underlätta jämförelsen mellan företag och skapa en integrerad europeisk kapitalmarknad. 
Denna ska främst kunna konkurrera med Nordamerika och Asien, men även med övriga 
världen. Förordningen förutsätter bland annat att IAS godkänns av kommissionen innan de 
blir gällande (Rundfelt 2002).   
 
Under 1900-talet har anskaffningsvärdeprincipen varit dominerande. Tanken har varit att alla 
transaktioner ska kunna verifieras, men det har dock framförts kritik om att metoden inte 
avspeglar verkligheten tillräckligt bra. Informationen kan bli missvisande i tider då det råder 
hög inflation, men till skillnad från då värdering till verkligt värde tillämpas tas inte 
värderarnas subjektiva bedömningar med. En fördel med verkligt värde är dock att principen 
ger relevant och tillförlitlig information i beslutssituationer (Falkman 2000). 
 
Genom införandet av IAS/IFRS-standarderna har utvecklingen tagit ytterligare ett steg i den 
anglosaxiska riktningen. Detta visar sig främst i användandet av värderingsreglerna där 
anskaffningsvärdet inte längre är det enda alternativet, utan företagen även kan använda sig av 
marknadsvärde vid tillgångsvärdering (Smith 2006). Dagens Industri (2004) skriver i en serie 
av fem krönikor om effekterna av de nya internationella redovisningsreglerna. I fjärde 
krönikan nämns effekterna på fastighetsbolaget Wallenstam som fick rejäla förändringar både 
på resultat- och balansräkningen. Resultatet före skatt hade mer än fördubblats och med ett 
bedömt övervärde i miljardklassen att peta in i balansräkningen hade den fått ett helt nytt 
utseende.   
 
Ovanstående effekter i fastighetsbolagen och utvecklingen mot marknadsvärdering beror på 
att noterade fastighetsbolag ska följa IAS 40 som beskriver redovisning av förvaltnings-
fastigheter. Ytterligare en svårighet som artikelserien i Dagens Industri (2004) tar upp är att 
förändringarna bara gäller förvaltningsfastigheter. Detta betyder att fastigheter som används i 
bolagens verksamhet eller produktion lämnas till ett annat regelverk, närmare bestämt IAS 16 
Materiella anläggningstillgångar.     
 

1.2 Problemdiskussion  
Sommaren 1999 presenterade IASC, nuvarande IASB, första utkastet till IAS 40. 
Rekommendationen innehöll två kontroversiella förslag, att värdering skulle ske till verkligt 
värde och att värdeförändringarna skulle redovisas över resultaträkningen. Av de dryga 120 
remissvar som utkastet gav upphov till, stöddes förslaget angående verkliga värden av cirka 
60 procent. Däremot var det endast cirka en tredjedel som ansåg att värdeförändringarna 
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skulle redovisas i resultaträkningen. Majoriteten föredrog i stället att de orealiserade 
värdeförändringarna skulle föras mot det egna kapitalet (Rundfelt 2000). 
 
Enligt gällande regelverk i IAS 40 ska orealiserade värdeförändringar redovisas över 
resultatet. Tillvägagångssättet har fått kritik, men motivet för tillvägagångssättet är att 
förädlingen och värdeutvecklingen ses som ett naturligt inslag i verksamheten. Fastigheter 
utgör ofta en stor post i balansräkningen och fluktuationer kan äta upp verksamhetens resultat, 
vilket är svårt att kompensera genom övriga verksamhetens resultat. Ett företag kan visa ett 
positivt resultat om fastigheterna ökat kraftigt i värde trots att övriga verksamheten visat ett 
negativt resultat. Ett positivt resultat för perioden skulle inte förekomma i företaget om inte 
värdeförändringen på fastigheterna inträffat.  
 
Eftersom marknadsvärden på fastigheter pendlar och visar cykliska förlopp över tiden 
kommer företagens resultat att fluktuera mellan åren. Svängningarna kommer även att skifta i 
storlek beroende på var företaget befinner sig geografiskt. Detta eftersom det svänger 
kraftigare i storstäder jämfört med landsbygden. Detta blir en osäkerhet i redovisningen 
eftersom värdeförändringen påverkar resultaträkningen varje år. De senaste åren har även 
kännetecknats av en uppåtgående marknadsutveckling på fastigheter vilket betyder att 
regleringen inte har använts i praktiken under en marknadsnedgång. Kommer det i teorin 
perfekta regelverket att hålla i praktiken då marknaden går nedåt? 
 
Ytterligare ett problem är att företag som äger förvaltningsfastigheter skulle kunna välja 
värdering efter vad som passar företaget bäst och uppnå ett önskvärt resultat. Detta eftersom 
IAS 40 inte ställer några krav på att en fackman måste värdera förvaltningsfastigheten. Denna 
reglering ställer stora krav på företagen i form av kunskap om värderingsmetoder och 
fastighetsbranschen.  
 
Värdeökningar av förvaltningsfastigheter redovisas i enlighet med kongruensprincipen, vilket 
resulterar i orealiserade intäkter eller kostnader i resultaträkningen. Enligt omvärderings-
metoden i IAS 16 Materiella anläggningstillgångar, redovisas värdeökningar direkt mot eget 
kapital, vilket avviker från kongruensprincipen. Detta tillvägagångssätt stödjer istället 
realisationsprincipen.      
 

1.3 Problemformulering 
Ur problemdiskussionen lyfter vi fram nedanstående problemfrågor: 
 

 Borde värdeförändringar i förvaltningsfastigheter, vid värdering till verkligt värde, 
redovisas direkt mot eget kapital som enligt omvärderingsprincipen i IAS 16? 

 
o Vad anser revisorer angående redovisningen av värdeförändringar enligt 

omvärderingsmetoden i IAS 16 respektive verkligt-värde-metoden i IAS 40? 
 

o Hur påverkar nuvarande regelverk branschen och intressenterna? 
 

o Visar nuvarande redovisning av värdeförändringar i förvaltningsfastigheter en 
rättvisande bild av resultatet? 

 
o Hade det varit önskvärt med en metod, angående redovisningen av 

värdeförändringar, för både rörelsefastighet och förvaltningsfastighet? 
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1.4 Syfte 
Vårt syfte är att beskriva redovisningen av förvaltningsfastigheter och revisorers åsikter om 
IAS 40 angående redovisning av värdeförändringar, samt huruvida redovisningen av 
värdeförändringar enligt verkligt-värde-metoden i IAS 40 är det bästa sättet eller om 
omvärderingsmetoden i IAS 16 är att föredra.   
 

1.5 Avgränsning  
I vår uppsats koncentrerar vi oss på svenska revisorers åsikter och svenska förhållande. Vi 
bortser även från eventuella skatteeffekter eftersom koncernredovisningen inte ligger till 
grund för beskattning. Uppsatsen kommer inte att gå djupare in på regleringen och problemen 
kring värdering till anskaffningsvärde, än vad som krävs för att kunna göra en jämförelse med 
värdering till verkligt värde.  
 

1.6 Fortsatt disposition  
 

I kapitel två presenteras tillvägagångssättet och 
valet av metod för att genomföra 
undersökningen.  

 
Inledning 
 
 
 
Empiri  

Kapitel 2  
Metod 

Kapitel 3  
Referensram 

Kapitel 6 
Slutsats 

Kapitel 5 
Analys 

Kapitel 4 
Empiri 

I kapitel tre redogörs den referensram som ligger 
till grund för uppsatsen. 
 

Kapitel fyra består av presentation av de utvalda 
respondenterna samt en sammanställning av 
intervjuerna. 

I kapitel fem presenteras analysen som grundar 
sig på uppsatsens referensram och empiri. 
 

I det sjätte kapitlet redovisas slutsatserna av 
undersökningen med hjälp av 
problemformuleringen.  

I det avslutande kapitlet förs en diskussion om 
uppsatsens trovärdighet utifrån begreppen 
reliabilitet och validitet.  

Kapitel 7 
Trovärdighets- 

diskussion 
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2. Metod 
 

I detta kapitel beskriver vi uppsatsens tillvägagångssätt och uppbyggnad. Vi redogör även 
hur urvalet och genomförandet av våra intervjuer gick till. Vi har även valt att beskriva 
metoder som vi inte tillämpar för att öka förståelsen av vårt val. 

 

2.1 Induktion och deduktion 
Induktion och deduktion är två olika sätt att dra vetenskapliga slutsatser på (Andersen 1998). 
Enligt Jacobsen (2002) går den induktiva ansatsen ”från empiri till teori”, vilket innebär att 
man drar allmänna, generella slutsatser utifrån empirisk fakta. Detta leder till att slutsatsen 
aldrig blir helt säker enligt Thurén (1991). De som använder sig av metoden går ut med ett 
öppet sinne utan egna förväntningar och samlar in information som till sist systematiseras. 
Jacobsens (2002) kritik till metoden är att det är svårt att inte ha några egna förväntningar. 
 
Den deduktiva är omvänt den induktiva och går ”från teori till empiri” (Jacobsen 2002). 
Utgångspunkt tas i befintlig teori och syftet är att testa, förstärka och omkullkasta  
(Artsberg 2003). Ansatsen innebär att genom uppställda premisser dra en logisk slutsats som 
är giltig om den är logiskt sammanhängande (Thurén 1991). De som tillämpar ansatsen har 
vissa förväntningar och för att se om de överensstämmer med verkligheten går de ut och 
samlar empiri. Forskarens förväntningar har byggts upp av tidigare empirisk forskning. 
Jacobsen (2002) har gett kritik till de forskare som tillämpar metoden därför att den leder till 
begränsad information eftersom de letar efter information som stödjer deras förväntningar. 
 
Vi har använt oss av en deduktiv ansats då vi först har samlat in teori för att få en ökad 
kunskap om vårt område och därefter samlat in empirin. Anledningen till tillvägagångssättet 
var att vi inte hade tillräckligt med kunskap inom ämnet för att veta vad som är relevant för 
frågeställningen. Enligt Jacobsen (2002) är det lätt att förbise väsentlig information om ämnet 
vid deduktiv ansats. Detta beror på att forskaren kan styras att leta efter den information som 
passar hans förväntningar. I vår uppsats har vi inte dragit någon generell slutsats utan endast 
en logisk sådan utifrån vår insamlade empiri.  
 

2.2 Kvalitativ och kvantitativ metod 
Kvalitativ och kvantitativ metod är två arbetsredskap för att klarlägga de problemområden vi 
är intresserade av. Den grundläggande skillnaden är främst att den kvantitativa metoden 
omvandlar informationen till siffror eller kvantiteter och den kvalitativa samlar in information 
i form av ord (Jacobsen 2002). Styrkan i den kvalitativa metoden är att den visar 
totalsituationen, en helhetsbild som ökar förståelsen för fenomen och sammanhang  
(Holme & Solvang 1997). Kvalitativ metod kännetecknas av att forskaren går på djupet 
genom att vi får ut mycket information ur få enheter. Trost (2005) menar att den kvalitativa 
ansatsen även försöker urskilja mönster. Ytterligare en fördel enligt Jacobsen (2002) är att 
närheten betonas starkt, vilket innebär att insamlingen av information ligger nära den 
verklighet som ska undersökas. Jacobsen (2002) skriver att den kvalitativa ansatsen inte 
vanligtvis vill generalisera information utan vill förstå djupet i ämnet som studeras. 
Kvalitativa studier präglas av flexibilitet som tar sitt uttryck i att frågeställningar kan 
omarbetas under informationsinsamlingens och undersökningsfasen. I intervjufasen kan 
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intervjuerna anpassas, ordningsföljd på frågor kan ändras och frågeställningen kan bytas ut 
mellan intervjutillfällena (Holme & Solvang 1997).    
 
Vid användandet av den kvalitativa metoden är det vanligt med explorativ problemställning 
(Jacobsen 2002). Den kännetecknas av att hypoteser ställs upp (Arbnor & Bjerke 1994) och 
den lämpar sig bra för metoder som vill gå på djupet och som lägger fokus på några få 
undersökningsenheter. Andersen (1998) menar dock att det ibland kan vara tidskrävande att 
göra analyser av den kvalitativa informationen. Flexibiliteten som nämnts kan utgöra en 
svaghet eftersom det blir svårt att jämföra informationen från de olika 
undersökningsenheterna. Ytterligare en svårighet uppkommer i slutsatsfasen då det blir svårt 
att generalisera empirin (Jacobsen 2002).   
 
Eftersom uppsatsens syfte bygger på en explorativ problemställning har vi valt den kvalitativa 
metoden. Vi vill få en ökad förståelse för problemet och möjligheten att få ökad närhet och 
närmare relation mellan oss och våra respondenter. Då målet med vår uppsats är att undersöka 
om IAS 16 regelverk är att föredra framför IAS 40:s tillvägagångssätt är den kvalitativa 
metoden att föredra. Vi vill komma respondenterna nära och diskutera, vilket förhoppningsvis 
kommer leda till att vi får ökad förståelse. I vårt fall handlar det om att tolka och skapa oss en 
egen uppfattning om informationen, men även gå djupare i ämnet och frambringa en 
helhetsförståelse.       
 

2.3 Datainsamling  
Sekundärdata och primärdata är två olika metoder som kan användas för att samla in data. Vid 
användandet av sekundärdata används material som samlats in tidigare medan primärdata är 
ny information (Arbnor & Bjerke 1994). För att uppnå den optimala datainsamlingen är en 
kombination av primärdata och sekundärdata ofta den bästa lösningen. Jacobsen (2002) tycker 
att fördelen med att använda sig av båda teknikerna är dels att de kan kontrollera varandra 
men även att de kan ge olika intressanta skildringar. 
 
Primärdata kan samlas in genom intervjuer, observation eller frågeformulär, dvs. att 
informationen hämtas direkt från den ursprungliga källan. Fördelen med primärdata är att den 
kan anpassas till en speciell frågeställning (Jacobsen 2002). Artsberg (2003) påpekar dock 
betydelsen i att kontrollera tillförlitligheten hos respondenten så att primärdata inte är 
sekundärdata. Sekundärdata är material som ofta samlats in i ett annat syfte än forskarens 
problemställning och kan vara i form av litteratur, räkenskaper och artiklar (Jacobsen 2002). 
Därför är det av stor vikt att forskaren kontrollerar tillförlitligheten på det insamlade 
materialet och är kritisk i urvalet (Arbnor & Bjerke 1994). 
 
Vår uppsats bygger på både primär- och sekundärdata. Vi började med att studera 
sekundärdata för att öka förståelsen för ämnet och den har legat till grund för vår utformning 
av problemformulering. I avsnitten metod och referensram har vi även där använt oss av 
sekundärdata i form av tryckt litteratur och Internet. De primärdata som vi samlat in för vår 
empiri, analys och slutsats kommer från de intervjuer som genomförts med kunniga revisorer 
från utvalda revisionsbolag. Vi genomförde två personliga intervjuer och två telefon-
intervjuer, med utgångspunkt från samma intervjuformulär som respondenterna fått ta del av 
på förhand. Det visade sig att sekundärdata var till stor hjälp och ökade vår förståelse för 
ämnet. Den gav oss den grund inför intervjuerna för att kunna få ut relevant primärdata. Den 
bidrog också till att vi kunde föra en dialog och förstå respondenternas resonemang bättre.   
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2.4 Intervjuer   
Den öppna intervjun är oftast den vanligaste metoden vid insamling av data när den 
kvalitativa metoden tillämpas (Jacobsen 2002). Enligt Trost (2005) utmärks de kvalitativa 
intervjuerna av raka och enkla frågor. Enligt Jacobsen (2002) kännetecknas den öppna 
intervjun av att båda parter samtalar som i en vanlig dialog. Jacobsen (2002) skriver också att 
det vanligaste sättet att genomföra intervjun är ansikte mot ansikte, men det går också bra att 
intervjua via telefon. Vid en personlig intervju blir det lättare att skapa ett förtroende mellan 
respondenten och den som intervjuar. Det underlättar även att skapa en bra dialog. Det är 
viktigt att den som intervjuar bandar och/eller skriver ned vad som sägs under samtalet för att 
i efterhand kunna analysera materialet. Intervjuformen innebär att respondentens 
begränsningar om vad denne kan säga är få. Jacobsen (2002) anser att den öppna 
intervjutekniken passar bäst för de som undersöker få enheter, eftersom den är tidskrävande. 
Det som gör tekniken tidskrävande är att hitta lämpliga personer som är villiga att ställa upp 
på intervjuer. Vidare kan intervjuerna ta lång tid vilket resulterar i många bandupptagningar 
och anteckningar som ska renskrivas och analyseras. Jacobsen (2002) tycker att den öppna 
intervjun är tillämplig när man är intresserad av att höra vad den enskilde har att säga. Genom 
att intervjua olika personer erhålls många olika synpunkter. Det är viktigt att akta sig för att 
generalisera respondentens svar eftersom informationens tillförlitlighet kan minska. Vad som 
för övrigt talar emot metoden är att den kan ge stora mängder data och det kan vara svårt att få 
en bra överblick över data (Jacobsen 2002). 
 
Anledningen till att vi valde intervju som metod för att samla in empiri var att vi ville ha 
innehållsrik och djupgående information för att på bästa sätt beskriva utvalda metoder i IAS 
40 och IAS 16. Vidare eftersträvades att få beskrivande svar för att få en djupare förståelse 
kring regelverkets problematik och dess tillämpning i praktiken. Intervjuerna utfördes genom 
personliga möten och över telefon för att ha möjligheten till fortsatt kontakt med 
respondenterna. Vi har i efterhand fått komplettera någon fråga med vår första respondent. 
Detta beror på att vi efter vår första intervju ändrade några frågor för att anpassa de bättre. 
Ytterligare en viktig anledning till valet av att göra intervjuer med ett fåtal respondenter var 
att vi ville kunna ha en fortsatt kontakt efter intervjutillfället om det behövdes. Vi ville därför 
undvika att personer som är mindre insatta i ämnet svarade på våra frågor, vilket hade kunnat 
medföra att respondenternas svar inte hade varit lika tillförlitliga som de svar vi fått. En 
nackdel med att ha färre respondenter är att uppsatsen inte fått lika många infallsvinklar och 
på så sätt kan inte en generell slutsats dras. Vi tyckte dock att denna nackdel uppvägdes av att 
få djupgående och pålitliga svar. Det ska dock påpekas att respondenterna har olika bakgrund 
och erfarenhet av regleringen, vilket bidragit till varierande inställningar och svar.        
 
När vi valde våra respondenter var vårt främsta kriterium att de tillfrågade skulle vara kunniga 
och väl insatta i såväl IAS 40 som IAS 16. Detta för att erhålla tillförlitliga och relevanta svar 
för vårt problemområde. Vi har inte tagit hänsyn till lagstiftarens synvinkel på regleringen av 
värdeförändringar. Vi är medvetna om att det kan vara en brist att vi inte tagit intryck från 
tillräckligt många parter under arbetets gång.  
 
Processen att hitta rätt respondenter startade med att vi tog kontakt med de lokala kontoren 
hos de stora revisionsbyråerna. Vi fick några svar om att byråerna var för dåligt insatta i 
ämnet och inte skulle hinna läsa in sig på ämnet eftersom de har sin mest hektiska period nu. I 
KPMG:s och Lindebergs fall blev vi omgående vidarebefordrade till revisorer med rätt 
kompetens. Hos Lindebergs Grant Thornton fick vi kontakt med Lars-Jonas Lundqvist vars 
intervju genomfördes på hans kontor i Karlstad. Intervjun med Bo Nordlund, verksam som 
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redovisningsspecialist på KPMG och forskare på Kungliga Tekniska Högskolan, utfördes 
också den personligen i Karlstad. 
 
I Ernst & Youngs fall kom vi efter hand i kontakt med Helen Lengström på Real Estate i 
Göteborg. Intervjuerna av Helen Lengström och Anders von Schéeles, från Öhrlings 
PriceWaterHouseCoopers i Stockholm, skedde via telefon. Samtliga respondenter är kunniga 
inom området för vår uppsats eftersom de arbetar med inriktning mot fastigheter.  
  
Innan intervjuerna utformade vi en intervjumall som vi utgick ifrån vid varje intervju. Alla 
respondenter fick ta del av intervjumallen innan intervjun, tillsammans med vår 
problemformulering och syftet, för att vara väl förberedda. I den första frågan bad vi 
respondenten att kort beskriva sig själv och sitt yrke för att få en bild av personen och därmed 
bättre kunna bedöma personens kunskap och tillförlitlighet. Fortsättningsvis utformades 
intervjumallen med vår problemdiskussion och problemformulering som grund. Vi ville 
fokusera på vårt problem och komma åt ett djup med denna utformning. Att vi utgick från 
samma intervjumall ser vi som något positivt då vi kan jämföra respondenternas svar och 
skapa oss en bild av problematiken. Följdfrågorna har varierat mellan respondenterna 
eftersom diskussionerna har tagit olika vägar och djup mellan frågorna.       
 

2.5 Validitet och reliabilitet  
Artsberg (2003) skriver att validitet innebär att det som mäts är det som avses mätas. Hon 
säger också att det är lätt att man mäter mer än det som avses respektive att mätningen blir 
mindre än vad forskaren avsåg. Den anger om vi har samlat in data som är relevant för vår 
problemställning och har grund för våra slutsatser (Thurén 1991). Jacobsen (2002) påpekar att 
uppsatsens empiri uppnår validitet om den är relevant och giltig. Han beskriver vidare att det 
finns två olika giltigheter, en intern giltighet och en extern. Den interna handlar om vi på ett 
korrekt sätt skildrat ett fenomen. Extern giltighet handlar om i vilken mån forskaren kan 
generalisera respondenternas svar och uttala sig om vad alla i den undersökta gruppen tycker. 
 
För att empirin ska vara reliabel skriver Jacobsen (2002) att den ska vara tillförlitig och 
trovärdig, vilket uppnås genom att undersökningarna utförts på ett korrekt sätt så att de går att 
lita på (Jacobsen 2002). Arbnor och Bjerke (1994) säger ytterligare att ett resultat kan bli 
reliabelt om upprepade mätningar ger samma svar. 
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3. Referensram  
 

I detta kapitel behandlar vi den teori som används i undersökningen. Avsnittet inleds med en 
redogörelse för de traditioner som ligger till grund för redovisningen. Kapitlet fortsätter med 
de kvalitativa egenskaperna för att senare beskriva den mer detaljerade teorin som är 
relevant för uppsatsen.   

 
 

3.1 Anglosaxisk och kontinental tradition  
Historiskt sett går det att urskilja två traditioner inom redovisningens utveckling. De kallas för 
den kontinentala respektive den anglosaxiska traditionen och de ger helt olika syn på vad som 
menas med korrekt redovisning. Den kontinentala redovisningen anses vara legalistisk, dvs. 
den bygger på nedskrivna lagar, medan den anglosaxiska traditionen bygger på sedvanerätt 
och domstolsbeslut.        
 
Den kontinentala traditionen härstammar från romersk rätt och är vanligast i västeuropa, men 
även Japan tillämpar traditionen. Den anglosaxiska traditionen företräds främst av USA, 
Storbritannien, Holland och Irland. Den anses även vara mer informativ, öppen och 
representera en mindre försiktig redovisning (Artsberg 2003). Smith (2006) menar att den 
anglosaxiska redovisningen har kunnat tillgodose marknadens krav på information i större 
utsträckning. Ytterligare en anledning till detta är att kopplingen mellan redovisningen och 
beskattningen är svag, till skillnad från den kontinentala som har en starkare koppling. Enligt 
Smith (2006) har utvecklingen av de två traditionerna påverkats av olika ägarstrukturer i de 
större företagen. De som har haft inflytande i den kontinentala traditionen är framförallt 
banken och staten. I de anglosaxiska länderna har inflytandet på företagen främst kommit från 
aktieägarnas sida som är beroende av extern redovisning. Detta har lett till att 
redovisningskåren har vuxit sig starkare i den anglosaxiska traditionen jämfört med den 
kontinentala. 
 

3.2 Intressentteori 
Gröjer och Stark (1978) definierar en intressent som en människa, eller en grupp människor, 
som har en utbytesrelation med företaget. Människorna grupperas sedan in i olika intressent-
grupper. Enligt Greve (1997) existerar flera legitima intressentgrupper och vardera har 
intresse i företagets verksamhet, vilket skapar ett behov av inflytande och information.  
 
Intressentmodellen kan enligt Abrahamsson & Andersen (2005) även kallas för 
koalitionsmodellen och bygger på ett samspel mellan organisationen och intressenterna. 
Gröjer och Stark (1978) menar att jämviktsförhållande mellan bidrag och belöningar mellan 
intressentgrupperna måste uppnås. Det är p.g.a. beroendeförhållandena mellan intressenterna 
och företaget som det krävs en balans mellan de belöningar som lämnas och de bidrag som 
intressenterna lämnar till företaget. För att intressenterna ska vilja fortsätta sitt samspel med 
företaget kräver de att belöningarna från företaget ska vara större än deras bidrag. Hela 
modellen bygger på att företaget ska tillgodose intressenternas krav (Ax et al 2005). 
 
Intressentmodellen behandlar flera intressentgrupper: ägarna, anställda och dess organisation, 
ledningen, leverantörer, finansieringskällor, kunder, lokalsamhället och myndigheter. 
Intressentteorin förkastar agentteorin om att företag endast finns till för att se till ägarnas 
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bästa. Greve (1997) menar att intressentteorin framhäver alla intressenter i ett företag som 
legitima intressen.  
 
Ägaren har satt in pengar i företaget och har krav på att investeringen lönar sig genom ränta 
eller utdelningar. Företaget kan komma i konflikt med ägare eller anställda om ineffektivitet 
råder, överskottsresurser byggs upp eller om de tar ut stora belöningar (Greve 1997).  
 
Anställda har intresse av det ekonomiska resultatet av sitt arbete i form av lön eller andra 
intäkter och förväntar sig jobb i dåliga tider. I gengäld förväntar sig företaget lojalitet (Greve 
1997).  
 
Ledningen har en speciell roll i företaget. Ledningen är den part som ska ha relation med 
övriga intressenter. Samtidigt som de ska vara brobyggare har de genom sin kompetens och 
position i högre grad än någon annan makt att kontrollera resultaten för de andra 
intressenterna (Greve 1997).  
 
Leverantörer är beroende av sina kunder för att klara av sin egen lönsamhet (Greve 1997).  
 
Finansieringskällornas intresse ligger i den säkerhet som kan ställas för utlånade pengar. I 
många fall ligger säkerheten i framtida intäkter och då kräver ofta finansieringskällorna att få 
delta i styrningen (Greve 1997).  
 
Kunder ser till att företaget får avkastning för sin produktion, men kan även ge nödvändig 
information om efterfrågan, kvalité och de förändrade behov som kan uppstå (Greve 1997).  
 
Lokalsamhället och myndigheter har intresse av skatteintäkter och den sysselsättning som 
företagen skapar. Företaget kan även vara en påfrestning i miljösynpunkt (Greve 1997).  
 
Intressentteorins huvudpoäng är att företag utöver sina ekonomiska mål ska tillgodose andra 
intressenters mål och välfärd. Det har dock riktats kritik mot intressentmodellen. Gröjer och 
Stark (1978) skriver att modellen anses vara statisk och att skillnader i makt mellan olika 
intressenter inte tas upp. Enligt Greve (1997) tillvaratas intressegruppsproblematiken delvis 
genom lagstiftning, genom avtal och genom informella relationer och sociala förpliktelser. Ett 
exempel är ABL som reglerar ägarnas rättigheter i förhållande till företaget. För kunder och 
leverantörer är det lagar som t.ex. Köplagen och Konsumentköplagen som ska tillämpas. 
Förhållandet mellan myndigheter, närmiljön och företag tar lagar och föreskrifter om 
miljöföroreningar och produktkontroll upp. 
 

3.3 Redovisnings kvalitativa egenskaper 
För att användarnas informationsbehov ska fyllas har kvalitativa egenskaper formulerats för 
redovisningens utformning. De ligger till grund för att redovisningens mål ska uppnås. Nedan 
beskrivs de kvalitativa egenskaperna som är relevanta för uppsatsen och Falkman (2000) 
menar att egenskaperna måste generaliseras för att tilltala så många beslutsfattare som 
möjligt.  
   
Den grundläggande egenskapen för redovisningen är att den ska vara relevant, vilket innebär 
att dess information skall vara användbar för att kunna ta beslut (Smith 2006). Relevant 
information anses enligt Falkman (2000) minska osäkerheten kring prognosen, kunna 
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användas till kontroll och uppföljning av verksamheten. Informationen måste också 
presenteras vid rätt tidpunkt för att vara relevant.  
 
Vidare är tillförlitlighet ytterligare en grundläggande egenskap som formulerats för att 
redovisningen ska spegla en korrekt bild av företagets ekonomiska situation (Smith 2006). 
Falkman (2000) anser att tillförlitlighet kan delas upp i verifierbarhet, validitet och neutralitet. 
Verifierbarheten betyder att det ska finnas någon form av bevis på mått så att sanningshalten 
kan stödjas, dvs. en stark koppling mellan redovisningen och verkligheten skapas genom att 
alla transaktioner kan styrkas (Smith 2006). Med validitet menas att redovisningen avbildar 
de aspekter av verkligheten som avses att återge (Smith 2006). För att informationen ska 
anses tillförlitlig anser Falkman (2000) att objektet som redovisas måste vara känt för 
redovisaren, annars handlar redovisningen endast om gissningar. I begreppet tillförlitlighet 
innefattas slutligen egenskapen neutralitet. Falkman (2000) beskriver begreppet som att 
informationen inte får influeras av personliga eller kollektiva intressen. Värdering av en 
tillgångs marknadsvärde sker av olika bedömare och kan leda till att tillgången värderas 
subjektivt, vilket kan resultera i att tillgången värderas olika.   
 
Den sista kvalitativa egenskapen som behandlas i denna uppsats är jämförbarhet.  
Jämförbarheten delas upp i två olika användningsområden, en där jämförelse görs mellan 
företag och en som görs över tiden (Smith 2006). Den grundläggande innebörden av 
begreppet är att lika händelser och tillstånd ska redovisas på samma sätt. Företag borde därför 
värdera intäkter och kostnader, som representerar likadana händelser, och tillgångar och 
skulder, som representerar likadan händelser, till samma belopp. För de aktieköpare som är 
intresserade av att investera i ett företag krävs det att de olika företagens redovisningsmått är 
jämförbara. Enligt Falkman (2000) blir informationen från redovisningen mer användbar om 
den kan jämföras med annan information.  
 
Dessa egenskaper syftar att tillsammans ge en rättvisande bild av företagets prestation och 
deras finansiella ställning. Holmström (2003) beskriver kortfattat rättvisande bild och menar 
att årsredovisningen ska ge en rättvisande bild av företagets ställning och resultat. Begreppet 
finns inskrivet i EG:s fjärde bolagsdirektiv och innefattar även att förvaltningsberättelsen ska 
ge en ”true and fair view”. 
 
Rättvisande bild är överordnat god redovisningssed vilket innebär att redovisningen kan 
avvika från seden om det är nödvändigt för att få en rättvisande bild av företagets ställning 
och resultat. Kravet på rättvisande bild kan också innebära att företagen måste avvika från 
rekommendationer skrivna av normgivande organ (Andersson 1999).     
    
Den svenska årsredovisningslagen krav på rättvisande bild gäller också balansräkningen, 
resultaträkningen och noterna (ÅRL 2 kap 3 §): 
   

Balansräkningen, resultaträkningen och noterna skall upprättas som en helhet och ge en 
rättvisande bild av företagets ställning och resultat. Om det behövs för att en rättvisande bild 

ska ges, skall det lämnas tilläggsuppgifter. Om avvikelse görs från vad som följer av 
allmänna råd eller rekommendationer från normgivande organ, skall upplysning om detta 

och om skälen för avvikelsen lämnas i en not. 
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3.4 Redovisningsprinciperna  
I detta avsnitt beskriver vi de redovisningsprinciperna som har koppling till vår frågeställning.   

3.4.1 Försiktighetsprincipen  
Enligt IASB räknas försiktighet som ett kriterium på tillförlitlighet. Smith (2006) menar 
vidare att principens innebörd är att man ska akta sig för att överskatta företagets resultat i 
redovisningen. Principen medför att tillgångar bör värderas försiktigt och endast vinster som 
realiserats före balansdagen ska beaktas. Vidare bör skulder och förluster inte undervärderas 
(Nilsson 2005). Vid värdering av tillgångar ska det lägsta värdet av anskaffningsvärdet och 
nettoförsäljningsvärdet väljas. Vid värdering av anläggningstillgångar väljs det lägsta av 
anskaffningsvärdet, reducerat med avskrivningar, och nyttjandevärdet (Smith 2006).  
 
Nilsson (2005) skriver att principen framförallt är ett resultat från borgenärsgruppens behov 
av skydd för sina utestående fordringar. Försiktighet i redovisningen motverkar att företagen 
urholkas på kapital och likvida medel genom utdelningar av orealiserade vinster, som sedan 
visar sig aldrig ha existerat.   
 
Försiktighetsprincipen har haft och har fortfarande stor betydelse i båda den kontinentala och 
den anglosaxiska redovisningstraditionen. I de länder som tillhört den kontinentala traditionen 
har dessutom en koppling mellan redovisning och beskattning bidragit till att förstärka 
användningen av en försiktig värdering (Smith 2006). 
 

3.4.2 Realisationsprincipen     
Enligt Nilsson (2005) är realisationsprincipen en mera konkret anvisning för att lösa de 
praktiska problem som uppkommer med anledning av periodiseringsprincipen.  
 
Principen tar fokus på när en inkomst eller utgift skall redovisas som en intäkt eller kostnad. 
Vidare har den en strikt tillämpning då det gäller att en intäkt eller kostnad ska redovisas först 
då en ägarövergång skett och att ett verifierbart värde kan fastställas. Den strikta 
tillämpningen medför ofta att värdeökningar på långfristiga tillgångar inte tillåts påverka den 
redovisade ställningen och resultatet. Motsvarande bedömning görs beträffande värde-
nedgångar på långfristiga skulder. Nilsson (2005) anser att tillämpningen förhindrar att 
orealiserade, svårbedömda och osäkra vinster redovisas. 
 

3.4.3 Kongruensprincipen  
Kongruensprincipen innebär att alla förändringar av eget kapital, utom utdelning och 
nyemission, kommer till uttryck i resultatet för perioden. Detta visar att principen har ett 
samband med bibehållandet av monetärt kapital (Smith 2006). Tekniskt sätt kan 
resultatförändringar föras direkt mot eget kapital och därför finns det ett behov av 
kongruensprincipen (Artsberg 2003). Tillämpning av principen medför att viktig information 
tillförs till läsarna av årsredovisningen (Artsberg 2003). 
 
Tillskillnad från bevarandet av det monetära kapitalet är bibehållandet av allmän köpkraft och 
fysisk kapacitet stridande mot kongruensprincipen. De strider mot principen därför att den del 
av förändringen av det egna kapitalet som krävs för att bevara den allmänna köpkraften och 
den fysiska kapaciteten inte påverkar det reala resultatet (Smith 2006). 
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En annan avvikelse från kongruensprincipen är vid omvärderingsmetoden av materiella 
anläggningstillgångar och materiella tillgångar. Den del som ökar det redovisade värdet efter 
omvärderingen redovisas direkt mot eget kapital och kommer inte till uttryck i resultatet. En 
sådan värdering vill bevara realisationsprincipen, men den redovisningen åsidosätter 
kongruensprincipen (Smith 2006). Aktiebolagslagen tillåter att redovisningen bryter mot 
kongruensprincipen om det är förenligt med god redovisningssed (Artsberg 2003). 
 

3.5 Normgivande organ  
De organ som påverkar den svenska redovisningen är både nationella och internationella. Vi 
ska här kortfattat beskriva ett av det viktigaste internationella normgivande organet och dess 
betydelse för det regelverk som behandlas i denna uppsats. 

3.5.1 International Accounting Standard Board 
IASB är en internationell privat organisation som bildades 1973 och har sedan dess arbetat för 
att förbättra och harmonisera världens redovisning. Förutom redan nämnda målsättning har 
även expertorganet som målsättning att publicera IFRS (Artsberg 2003). De, tillsammans med 
de äldre IAS-standarderna, ligger som grund till RR:s rekommendationer (Nilsson 2005). 
IASB:s betydelse har ökat under åren och är idag enligt Nilsson (2005) den helt dominerade 
normgivande organisationen. Det beror till stor del på att EU beslutade att från och med 1 
januari 2005 ska IFRS-reglerna gälla för noterade företag i medlemsländerna (FAR 2006). 
Nilsson (2005) anser att slaget om de europeiska företagen är så gott som vunnet i och med 
nämnda EU-beslut.   
 
IASB:s huvudman är en ideell förening med 19 stycken stiftare som kommer från hela 
världen, vilket är viktigt för dess oberoende. Enligt den s.k. Konstitutionen ska sex stiftare 
komma från Nordamerika, sex från Europa, fyra från Asien och tre från övriga världen. 
Förutom ett tillsynsansvar så är finansieringen av IASB:s verksamhet också en viktig uppgift. 
Finansieringen av verksamheten är till stor del beroende av donationer från internationella 
privata företag eller stora revisionsbyråer. Detta har lett till stora diskussioner om IASB:s 
oberoende och bristande objektivitet (Nilsson 2005).       
 
IASB består även av en styrelse, ett råd, en kommitté för tolkning av IFRS samt några 
centrala staber placerade i London (Nilsson 2005). 
 

3.5.2 Förvaltningsfastighet och rörelsefastighet 
Smith (2006) skriver att förvaltningsfastigheter är fastigheter, mark eller byggnad, som ägs i 
syfte att frambringa pengar i framtiden i form av hyresinkomster och/eller värdestegring på 
fastigheten. Enligt IAS 40 ska en förvaltningsfastighet endast redovisas som tillgång i 
balansräkningen om det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelarna kommer att 
komma företaget till handa. Ytterligare ett kriterium är att anskaffningsvärdet kan beräknas på 
ett tillförlitligt sätt. Exempel är mark som innehas för långsiktig värdestegring eller för 
obestämd tid (FAR 2006). 
  
Rörelsefastigheter är fastigheter som innehas för produktion och tillhandahållande av varor 
eller tjänster, lagring eller för administrativa ändamål. Exempel är fastighet som innehas för 
försäljning i den löpande verksamheten eller som köpts in för att säljas inom en snar framtid, 
samt fastigheter som används av de anställda är rörelsefastigheter (FAR 2006).    
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Skillnaden mellan förvaltningsfastighet och rörelsefastighet är att förvaltningsfastigheter ger 
upphov till kassaflöden som är oberoende av andra tillgångar som företaget äger. IAS 16 
Materiella anläggningstillgångar ska användas på rörelsefastighet på grund av att de 
genererar kassaflöden som även är hänförliga till andra tillgångar som används i produktionen 
(FAR 2006). 
 

3.6 IAS/IFRS  
IAS/IFRS är en internationell redovisningsstandard, som har sin grund i propositionen 
2004/05:24, och ska tillämpas av noterade företag vid upprättande av koncernredovisning. I 
propositionen föreslogs ändringar i årsredovisningslagen som ska tillämpas av finansiella 
företag. Sedan 1 januari 2005 är det IFRS, som EU antagit de, som gäller som redovisnings-
standard (FAR 2006). Nedan fokuserar vi på att beskriva redovisningen av värdeförändringar. 
Detta för att koncentrera oss på det som är relevant för vår problemformulering.   
 

3.6.1 IAS 40 Förvaltningsfastigheter 
IAS 40 Förvaltningsfastigheter tar upp hur förvaltningsfastigheter ska behandlas och vilka 
upplysningar som krävs i redovisningen. Enligt IAS 40 ska förvaltningsfastigheter alltid 
värderas till verkligt värde enligt ”verkligt-värde-metoden” (Smith 2006).   
 
Definition på verkligt värde enligt IAS 40: 
 

Verkligt värde är det belopp till vilket en tillgång skulle kunna överlåtas mellan kunniga 
parter som är oberoende av varandra och som har ett intresse av att transaktionen 

genomförs. 
 
Enligt Bengtsson (2006) motsvarar verkligt värde det belopp som en tillgång kan överlåtas 
till. Värdet får inte heller påverkas av särskilda villkor och omständigheter som t.ex. ovanlig 
finansiering, avtal eller utlovade villkor av personer som har anknytning till transaktionen 
(FAR 2006).   
 
En förvaltningsfastighet tas vid förvärvet upp till anskaffningsvärde inklusive eventuella 
omkostnader. Däremot kan värdering efter anskaffningstidpunkten ske till verkligt värde. 
Viktigt att poängtera är att om värdering sker till verkligt värde så ska samtliga 
förvaltningsfastigheter värderas till dess verkliga värde. Punkt 35 i IAS 40 tar upp 
värdeförändringar som behandlar vinst eller förlust vid förändringen av verkligt värde. 
Standarden säger att en värdeförändring ska redovisas i resultaträkningen för den period i 
vilken vinsten eller förlusten uppkommer. Det är inte nödvändigt att redovisa vare sig 
avskrivningar eller nedskrivningar eftersom värdeförändringen tar hänsyn till alla 
omständigheter som har skett under perioden. Enligt Smith (2006) kan omständigheterna som 
tas hänsyn till, förutom avskrivningar och nedskrivningar, vara förslitning eller efterfrågan på 
fastigheter.   
 

3.6.2 IAS 16 Materiella anläggningstillgångar    
IAS 16 är en standard som har till avsikt att fastställa hur materiella anläggningstillgångar, 
t.ex. mark, byggnader, flygplan eller maskiner, ska redovisas. Syftet är att användare av 
finansiella rapporter ska kunna ta del av företagets investeringar och dess förändringar.  
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Enligt anskaffningsvärdemetoden, punkt 30, ska en tillgång värderas till anskaffningsvärde 
med avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuell ackumulerad nedskrivning. Om det 
redovisade värdet är högre än återvinningsvärdet ska tillgången skrivas ned. Här hänvisas 
dock till IAS 36 Nedskrivningar.   
 
Ett alternativ till anskaffningsmetoden är omvärderingsmetoden i punkt 31. Metoden säger att 
tillgången ska omvärderas till verkligt värde om beräkningen kan ske på ett tillförligt sätt och 
avvikelsen mellan redovisat värde och verkligt värde är väsentlig (FAR 2006). Detta sker på 
bokslutsdagen. Vid omvärderingsmetoden används även avskrivningar och nedskrivningar. 
Detta är, enligt Smith (2006) den avsevärda skillnaden från verkligt-värde-metoden, där alla 
omständigheter som påverkat marknadsvärdet visas i periodens värdeförändring.      
 
Vid en eventuell ökning av det redovisade beloppet vid omvärderingsmetoden ska denna 
redovisas direkt mot eget kapital, under posten omvärderingsreserv, enligt punkt 39 i IAS 16. 
Ökningen ska dock redovisas som intäkt till den del den återför en värdeminskning. Kriteriet 
är att det är samma tillgång och att redovisningen tidigare skett i resultaträkningen. Om 
avskrivningar skett föregående år, och redovisas som kostnader, är det inte skäl till att 
redovisa omvärderingen som en intäkt i resultaträkningen (Smith 2006). 
 
Punkt 40 beskriver hur redovisningen ska gå till vid en värdeminskning. Om det redovisade 
beloppet minskar till följd av omvärderingsmetoden ska detta redovisas i resultaträkningen 
enligt följande:  

 
Värdeminskningens ska dock redovisas mot eget kapital, omvärderingsreserven, till den  

del det finns eventuellt befintligt kreditsaldo i omvärderingsreserven  
vad gäller den tillgången (FAR 2006). 

 
Enligt punkt 41 kan det belopp som förts till omvärderingsreserven överföras till balanserade 
vinster när värdeförändringen har realiserats (FAR 2006). 
 
I verkligt-värde-metoden påverkar orealiserade värdeförändringar resultatet oavsett om de är 
negativa eller positiva. I omvärderingsmetoden påverkar endast värdeökningar, om de inte 
kompenserar tidigare omvärderingar med negativ resultateffekt, och värdeminskningar, om de 
inte kompenserar tidigare omvärderingar med positiv resultateffekt, resultatet (Smith 2006). 
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4. Empiri  
 

I empiriavsnittet presenteras först respondenterna kort, vilket följs av det intervjumaterial vi har 
åstadkommit.   

 

4.1 Presentation av respondenterna 
Lars-Jonas Lundqvist, Auktoriserad revisor Lindebergs Grant Thornton 
Lindebergs Grant Thornton är det ledande revisions och konsultföretaget inriktat på ägarledda 
företag. Byrån erbjuder revision-, rådgivning-, redovisning-, skatterådgivning- samt corporate 
financetjänster. Lindebergs Grant Thornton har idag cirka 700 medarbetare i Sverige1. Lars-
Jonas har 27 års erfarenhet inom redovisning och har arbetat hos Lindebergs Grant Thornton 
sedan 1996. År 2001 erhöll Lars-Jonas högre revisorsexamen och har sedan dess varit 
verksam som auktoriserad revisor.    
 
Helen Lengström, Auktoriserad revisor Ernst & Young 
Ernst & Young inriktar sig mot revision, redovisning, affärsrådgivning samt skatte- och 
transaktionsrådgivning. Ernst & Young har 1 750 anställda i Sverige, fördelade på 72 kontor 
runt om i Sverige. Globalt har Ernst & Young 114 000 anställda2. Helen har arbetat på Ernst 
& Young i nio år och har sedan 2005 varit auktoriserad revisor. Hon arbetar i real estate-
gruppen mot publika bolag och har de senaste tre åren ägnat sig åt fastighetsbranschen. 
 
Bo Nordlund, redovisningsspecialist KPMG och  forskare KTH 
KPMG erbjuder tjänster inom revision, skatt och rådgivning. Som medlem i KPMG 
International ingår KPMG Sverige i ett nätverk med 113 000 medarbetare i 148 länder. I 
Sverige har KPMG 1 500 medarbetare på 60 orter runtom i landet3. Bo Nordlund har ett 
förflutet som fastighetsanalytiker inom bank, ekonomichef på ett fastighetsbolag samt varit 
auktoriserad revisor mellan åren 2000 – 2005. Idag arbetar Nordlund på KPMG som 
redovisningsspecialist inom fastighetsbranschen och forskar på KTH i Stockholm.   
 
Anders von Schéele, Godkänd revisor Öhrlings PriceWaterHouseCoopers  
Med sina 3000 medarbetare och 125 kontor är Öhrlings ledande i Sverige. Öhrlings erbjuder 
tjänster inom revision, redovisning, riskhantering och corporate finance. De verkar i 149 
länder och har totalt 140 000 anställda4. Anders är godkänd revisor och har sedan sex år 
tillbaka arbetat på Öhrlings PriceWaterHouseCoopers. I dagsläget arbetar han på 
fastighetsavdelningen.   
 
 
 

 

 
 

                                                 
1 www.lindebergs.se (2007-04-23) 
2 www.ey.se (2007-05-07) 
3 www.kpmg.se (2007-04-23) 
4 www.pwc.se (2007-05-07) 
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4.2 Empirisk data 
 

Vad anser du om IAS/IFRS-harmoniseringen? 
Lundqvist5: Det ställer den gamla redovisningen på ändan. Från den gamla 
anskaffningsvärdesprincipen med avskrivningar går vi nu mot en redovisning med verkliga 
värden som vi ska rätta oss efter. Det blir nytt och avigt för oss som arbetat med det gamla 
systemet. Men ger det en bättre bild av hur verksamheten ser ut så är det bra också. Tidigare 
var det svårare att skriva upp värdet på fastigheterna p.g.a. att det var styrt av strikta regler.  
 
Lengström6: Vi på Ernst & Young tycker generellt att det är väldigt bra med utvecklingen 
mot värdering till marknadsvärden, vilket ger en bättre rättvisande bild. Samma uppfattning 
har fastighetsbolagen eftersom de använder sig av verkligt-värde-metoden. Revisorn får sätta 
mer fokus på granskning av värderingarna och lägga mycket tid på att försöka bedöma 
värderingens rimlighet. Det händer att vi får ta hjälp av externa värderare eftersom det är en 
viktig aspekt. Viktigt att bedöma deras interna kontroll också.  
 
Nordlund7: Tanken är god och syftet är att skapa en effektiv kapitalmarknad genom ett 
gemensamt språk för att förmedla ekonomisk information. På ytan ser det väldigt bra ut, men 
under ytan finns det mycket kvar att arbeta med. Beroende på om landet tillhör kontinental 
eller anglosaxisk traditionen sker redovisningen på olika sätt. Ett exempel är Italien där 
värdering av verkligt värde sker väldigt försiktigt, dvs. italienarna värderar till verkligt värde, 
men inte fullt ut.  
 
von Schéele8: Bra, men generellt är det lite för mycket av allt. Om jag bara tar fokus på 
fastighetsredovisningen så har den blivit mer intressant jämfört med tidigare. Titta t.ex. på 
Fabege som säljer och köper fastigheter. Där är marknadsvärdet centralt för hur man ska 
värdera bolaget. Tidigare tittade man på det historiska anskaffningsvärdet, med 
avskrivningsprocent som är helt inaktuell. Det gjordes tidigare svårt för intressenter att göra 
sig en bild av företaget och detta har blivit lättare nu. Ett bolag som bara äger fastigheten för 
att generera hyresintäkter kan få många ovälkomna inslag av stora belopp i resultaträkningen 
som egentligen är ointressanta. 
 
 

Vad anser du om IAS 40 och dess redovisning av värdeförändringar enligt 
verkligt-värde-metoden? 

Lundqvist: Ur ett revisorsperspektiv blir det svårt att uttala sig om fastighetens verkliga värde. 
Jag ska bedöma om värdet som företaget redovisar i årsredovisningen är rimlig, vilket inte är 
helt lätt. Det blir dock lättare om marknaden fungerar. Det kommer att innebära mer arbete för 
revisorerna att granska underlaget vid värdering av speciella fastigheter. Det är svårt att 
bedöma fastighetens verkliga värde förrän den har sålts.  
 
Lengström: Jämfört med den historiska anskaffningsprincipen med avskrivningar, som 
egentligen inte säger någonting, så är redovisningen enligt verkligt-värde-metoden bättre. Förr 
kunde avskrivningstiderna vara alldeles för långa t.ex. 100 eller 200 år beroende på vilket 
fastighetsbolag det gäller.   
 
                                                 
5 Lars-Jonas Lundqvist Auktoriserad revisor Lindebergs Grant Thornton, intervju den 4 maj 2007. 
6 Helen Lengström Auktoriserad revisor Ernst & Young, intervju den 9 maj 2007. 
7 Bo Nordlund redovisningsspecialist KPMG forskare KTH, intervju den 14 maj 2007. 
8 Anders von Schéele Godkänd revisor Öhrlings PriceWaterHouseCoopers, intervju den 15 maj 2007. 
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Nordlund: Det här är ett väldigt kritiskt och omdiskuterat ämne, framförallt var i 
resultaträkningen som värdeförändringen ska redovisas. Min uppfattning är att majoriteten 
redovisar ovanför finansnetto i rörelsedelen, men några redovisar även under finansnetto. 
Personligen tycker jag redovisningen av värdeförändringar sätter fokus på fel poster. Det får 
stort genomslag i resultaträkningen och det kan diskuteras om värdeförändringen ska ha det 
fokus som det får i resultaträkningen.      
 
von Schéele: IAS 40 är ganska enkelt regelverk att arbeta med jämfört med andra områden. 
Jag tycker inte att införandet har medfört några praktiska problem. 
 
 

Vad tycker du om att orealiserade vinster/förluster redovisas i 
resultaträkningen? 

Lundqvist: Jag är en försiktig och kritisk revisor som inte tycker att orealiserade 
värdeförändringar ska redovisas i resultaträkningen. Om vi har en VD som är bonusstyrd så 
vill han trycka upp värdet på fastigheten och genom det förbättra resultatet. För att reglera att 
detta sker måste det finnas ett system som kontrollerar bonussystemet.   
 
Lengström: Det finns en risk med att redovisa på detta sätt men fördelarna överväger 
nackdelarna. Enligt IAS 40 så är värdeförändringen en del av årets resultat som vilken annan 
post som helst i resultaträkningen. Den intresserade måste ha klart för sig att detta bara gäller 
koncernredovisningen och inte juridiska personer, vilket inte ligger till för skatt. Vi och de 
som kommer i kontakt med oss är alla positiva till denna redovisning.  
 
Nordlund: I denna fråga är jag kluven då det finns både fördelar och nackdelar med att 
redovisa värdeförändringar i resultaträkningen. Det positiva är att det syns vilken stor 
påverkan och genomslagskraft värdeförändringarna har. Det negativa är att 
värdeförändringarna är oproportionerligt stora i förhållande till övriga poster. Psykologi och 
stämningen på marknaden får för stort utrymme. Det spelar då ingen roll hur bra företaget 
presterat om fastighetspriserna vänder nedåt. I detta avseende kan jag förstå ledningen som 
inte vill ha med värdeförändringar i resultaträkningen.    
 
von Schéele: Så länge värderingarna håller hög kvalité är det inga problem, det är först när 
kvalitén är dålig det blir problem. Att orealiserade vinster och förluster redovisas i 
resultaträkningen som princip tycker jag är rätt men det ställer höga krav på 
värderingsmännen. Nu när det är stora förändringar i marknadsvärdena på fastigheterna så 
hänger inte värderarna med. Det kan vi se när fastigheter säljs, som är värderade för ett halvår 
sen, och stora avvikelser från värderingen uppkommer. 
 
  

Enligt IAS 40 ställs inget krav på auktoriserad värderingsman. Kommer 
värderarens subjektiva värdering att lysa igenom vid verkligt-värde-
metoden, vilket påverkar beloppet på värdeförändringarna? 

Lundqvist: Ja, det kommer det att göra men ur ett revisorsperspektiv måste det finnas riktiga 
underlag att gå efter för att jag ska kunna godkänna värderingen. Det är inte bara att sätta upp 
ett ”finger i luften” utan det finns vissa metoder, som revisorer kan använda sig för att 
säkerställa värderingen på ett tillförlitligt sätt innan jag skriver på revisionsberättelsen. Min 
roll blir både revisor och auktoriserad värderingsman.    
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Lengström: Det finns en risk men jag tror att marknaden kommer att styra upp helt galna 
värderingar. Deras kurser på börsen kommer att svikta på grund av bristande förtroende från 
marknaden. Jag tror inte det behövs någon auktoriserad värderingsman p.g.a. detta, men för 
att få tillbaka marknadens förtroende måste företaget ta hjälp av extern värderare. 
 
Nordlund: All redovisningen blir i viss mån subjektiv trots att redovisningen i grund och 
botten ska vara objektiv, vilket även gäller fastighetsvärderarna. Det ställs höga krav på 
värderarens aktuella kunskap om marknaden och måste ha järnkoll på marknaden de är 
verksamma på. Visst kommer detta att påverka värdeförändringen eftersom en 10-procentig 
”felvärdering” kan utgöra ett helt års hyresintäkter. Jag tror att fokus kommer hamna på 
tilläggsinformationen och framförallt när marknaden börjar fluktuera. Branschen måste lära 
sig att ge tilläggsinformation som talar om hur värderingen har gått till och vilka parametrar 
vi tagit hänsyn till.  
 
von Schéele: Nej, det tror jag inte. Företagen använder sig oftast inte bara av interna värderare 
utan tar ofta hjälp av externa värderare exempelvis inför en rapport. Interna värderingar ligger 
ofta närmare sanningen jämfört med de externa. Tittar man på avvikelser på värdering och 
försäljningspris så kan det utläsas att de interna ligger närmare sanningen jämfört med de 
externa. Internt gör inte att värderingen är sämre men det är bra att ta hjälp av en extern också. 
Det är skönare som revisor att ha ett externt underlag för värderingen än ett internt när det 
gäller påskriften på revisionsberättelsen. Tror dock att revisorer i helhet kanske ifrågasätter 
den externa värderingen lite för lite. Det ska dock påpekas att de externa inte alltid har samma 
kunskap om fastigheterna som de interna har. 
 
 

Vad anser du om IAS 16 och dess redovisning av värdeförändringar enligt 
omvärderingsmetoden?  

Lundqvist: Det känns bättre att redovisa direkt mot eget kapital enligt omvärderingsmetoden i 
IAS 16. Resultaträkningen visar kassaflödet eller hur verksamheten utvecklas både negativt 
och positivt. Tas orealiserade värdeförändringar in i resultaträkningen visas något som inte är 
kassaflöde och då kan resultatet klara sig genom en omvärdering av fastigheterna.  
 
Lengström: Jag har inte samma kunskap om IAS 16 som IAS 40 och det beror på att alla 
fastighetsbolag använder sig av IAS 40. Enda gången jag kommer i kontakt med IAS 16 är 
om de har en egen fastighet eller tjänstebostad. Det är en liten del av fastighetsbeståndet som 
värderas enligt IAS 16, vilket har ett svårt regelverk. 
 
Nordlund: Då jag har erfarenhet av denna metod anser jag den väldigt opedagogisk och 
tekniskt krånglig. Den är egentligen en kvarleva från ett äldre regelverk och många trodde att 
IASB skulle ta bort den runt år 2002/2003, men det gjordes ingenting. IAS 16 säger att vi 
löpande kan värdera fastigheten till verkligt värde. I IAS 16 har vi en fysisk kapitalansats 
tillskillnad från IAS 40 som har en finansiell kapitalansats. Enligt IAS 16 ska vi dessutom 
göra en avskrivning. I en uppåtgående marknad ökar avskrivningsunderlaget vilket också ökar 
avskrivningsbeloppet. Jag tror dock att fokus kan flyttas från primärverksamheten om t.ex. 
verkstadsföretag redovisar sina rörelsefastigheter enligt IAS 40, vilket inte är önskvärt.   
 
von Schéele: Avskrivningar och omvärdering har jag lite svårt för. Generellt tycker jag att det 
är ett svårare regelverk jämfört med IAS 40. Men IAS 16 behandlar rörelsefastigheter och 
bygger på att det inte ska vara så stora svängningar i marknadsvärdet. 
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Vilka blir konsekvenserna av att redovisa direkt mot eget kapital istället 
för via resultaträkningen?    

Lundqvist: Jag föredrar att redovisa direkt mot eget kapital och slippa ”omvägen” via 
resultaträkningen. Jag tror att framtida investerare tittar långsiktigt och kommer därför att 
lägga fokus på balansräkningen.   
 
Lengström: Man slipper fluktuationerna i resultaträkningen.   
 
Nordlund: Vi straffar resultaträkningen hela tiden. Anta att omvärdering sker varje år, 
fastigheternas värde stiger och avskrivningar genomförs. Det kan sägas att vi då möter 
effekten av omvärderingen och resultaträkningen blir tyngre och tyngre i 
avskrivningshänseende.  
 
von Schéele: Negativa förändringar redovisas i resultaträkningen och positiva redovisas över 
eget kapital. Jag är inte förtjust i denna redovisning, antingen redovisas det över 
resultaträkningen eller över eget kapital. Generellt kan man säga att de som har många 
förvaltningsfastigheter väljer att marknadsvärdera alltihop och de som har industrier till större 
del använder sig av anskaffningsmetoden. Detta för att det är ofta svårare att värdera 
rörelsefastigheter. 
 
 

Tycker du att det är bra att det finns två olika värderingsmetoder eller 
föredrar du att det bara ska finnas en?  

Lundqvist: Jag ser ju helst att det enbart finns en metod för båda fastighetstyperna, men jag 
förstår att fastighetsbolagen vill ha IAS 40 så att de kan påverka sin resultaträkning.  
 
Lengström: Jag föredrar en metod, vilket är verkligt-värde-metoden.  
 
Nordlund: Enklare för alla parter om man följde tillvägagångssättet i IAS 40 och hade en 
metod för både rörelsefastighet och förvaltningsfastighet. Det som är viktigt att komma ihåg 
är att i IAS 40 är ”core business” fastigheter, men i IAS 16 är ”core business” att skapa 
mervärde i produktionen och inte på fastigheter. Jag kan förstå att man valt tillvägagångssättet 
i IAS 16 eftersom det inte är ”core businees” i dessa företagen. Min egna uppfattning är att 
omvärderingsmetoden kommer att försvinna så småningom. Det kommer dock att dröja innan 
det sker någon förändring.  
 
von Schéele: Metoderna riktar sig mot olika typer av fastigheter och jag ser inte det som något 
problem. 
 
 

Vilket är viktigast: att följa kongruensprincipen som verkligt-värde-metoden 
i IAS 40 eller att visa upp en rättvisande bild?  

Lundqvist: Som jag sagt ovan föredrar jag att redovisa direkt mot eget kapital och i detta fall 
tycker jag det är ännu viktigare att följa ”rättvisande bild”. Enligt ÅRL ska en rättvisande bild 
kunna styrkas och det har blivit allt viktigare genom åren. Även om jag anser att den gamla 
metoden är bekvämare så tycker jag att en rättvisande bild bör ha företräde. 
 
Lengström: Att följa verkligt-värde-metoden i IAS 40 ger enligt mig en rättvisande bild trots 
att värdeförändringarna redovisas i resultaträkningen. 
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Nordlund: Som regelverket är skrivit är det ingen tvekan om att vi ska ha en kongruensprincip 
eftersom det är lika viktigt att tjäna pengar på värdeförändring som på hyror i 
fastighetsbranschen. Värdeförändringen hör hemma i resultaträkningen i en sådan modell. 
Med hänsyn till brist på perfekt information så är det tveksamt om det i teorin perfekta 
regelverket fungerar i verkligheten.   
 
von Schéele: Vad man kan fråga sig då är om det ger en rättvisande bild att utelämna 
värdeförändringarna, jag tycker inte det. Kan det då vara rättvisande bild om det är en stor 
nedgång på fastighetsmarknaden och bara uppvisa kostnaderna som har en avskrivning som 
baseras på ett anskaffningsvärde som man köpte för hundra år sen. Jag vill ha verkligt värde. 
Tycker inte att rättvisande bild och värdeförändringarna står emot varandra. Påpekar återigen 
att det ställs högre krav på värderarna. 
 
 

Vilken metod, verkligt-värde-metoden eller omvärderingsmetoden, ger mest 
rättvisande bild enligt dig? Vilken föredrar du? 

Lundqvist: Omvärderingsmetoden ger mest rättvisande bild av resultatet. Jag föredrar det 
gamla systemet med avskrivningar av gammal vana. Det blir en process att sätta sig in de nya 
reglerna och hur företagen ska gå tillväga. Det gamla känns bekvämt och jag anser att det 
fungerar men det nya kommer att bli vana så småningom.  
 
Lengström: Som jag nämnt innan så tycker jag verkligt-värde-metoden. 
 
Nordlund: Jag ser inga problem i att det finns två metoder. I den teoretiska världen anser jag 
att verkligt-värde-metoden i IAS 40 ger den mest rättvisande bilden eftersom det är 
fastighetsbranschens ”core business” att tjäna pengar på hyra och värdeförändringar. Jag 
tycker omvärderingsmetoden är bra i den aspekten där företag äger fastigheten, men 
fastigheten inte är ”core business”. I gemene mans synsätt är omvärderingsmetoden svår att 
förstå.    
 
von Schéele: Verkligt värde enligt IAS 40 tycker jag ger mest rättvisande bild och den är mer 
pedagogisk och lättare att förstå sig på. 
 
 

Vad tror du att intressenterna föredrar: redovisning via resultaträkningen 
eller direkt mot eget kapital i balansräkningen?  

Lundqvist: Majoriteten av aktieägarna är intresserade av att företaget visar ett högt disponibelt 
resultat. De vill ha så stor utdelning som möjligt, vilket regleras via ABL. Då föredras en 
redovisning via resultaträkningen. Detta beror naturligtvis på aktieägarens intresse i företaget. 
Däremot tror jag att banken helst ser en redovisning direkt mot eget kapital eftersom de är 
intresserade av vilket kassaflöde verksamheten har.  
 
Lengström: Vad investerarna tittar på är jag inte insatt i. Övriga intressenter, som t.ex. mindre 
aktieägare, tittar nog på resultaträkningen. Bankerna borde vid det här laget vara så upplysta 
om de nya reglerna att de är med på vad som händer. 
 
Nordlund: Beror på vilken sorts användare man tillhör, men överlag har inte redovisningen 
via resultaträkningen något brett stöd i verkligheten. Ledningen vill visa att man är duktig på 
att skapa mervärde för aktieägarna, vilket inte värdeförändringar är. Ytterligare en anledning 
till att de inte vill ha med värdeförändringen i resultaträkningen är att de inte kan påverka 
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faktorerna som styr marknaden. Börsbolagen har väldig fokus på resultaträkningen, vilket 
förvånar mig, trots att IFRS har en klar balansräkningsansats och att en korrekt 
förmögenhetsredovisning är viktig. Aktieägare har fokus på både resultaträkningen och 
balansräkningen, men påverkas naturligtvis av stora vinster. Det är en indikator på att 
företaget går bra. I fastighetsbranschen pratar man alltid om substansvärden. Om börsvärdet 
och skulderna adderas får vi en total balansräkning och jämför med vad fastigheterna är 
värderade till. Om marknaden betalar mer än vad fastigheterna är värderade till uppstår ett 
substanspremium. Råder omvänt förhållande uppstår en substansrabatt. Många 
fastighetsbolag räknar ut ett substansvärde och jämför det med börsvärdet i årsredovisningen. 
Analytiker vill inte ha med värdeförändring i resultaträkningen.  
 
von Schéele: Huvudsaken för intressenterna är att det finns en marknadsvärdekorrigering och 
att alla bolagen gör likadant. Vidare tror jag inte det spelar stor roll om den redovisas i 
resultaträkningen eller mot eget kapital i balansräkningen. Efter implementeringen av IAS 40 
kunde vi notera att fastighetsbolagen inte hade likadana resultaträkning. Detta resulterar i att 
det blir mycket svårt för de intressenter som vill jämföra olika bolag. I slutänden tror jag dock 
att intressenterna föredrar redovisning via resultaträkningen. 
 
 

Enligt omvärderingsmetoden ”döljs” värdeförändringarna i eget kapital. 
Finns det någon etiskt aspekt på denna redovisning ur ett 
intressentperspektiv?  

Lundqvist: Värderingen ska visas via not så värdeförändringen döljs inte. Större företag har 
större möjlighet att dölja det. 
 
Lengström: Har intressenten inte tillräcklig kunskap försvinner det bland alla andra 
justeringar som görs i eget kapital. Det blir mer och mer viktigare att t.ex. aktieägarna är 
pålästa eftersom redovisningen blir allt mer komplicerad och sätter större krav på revisorerna 
och intressenterna. 
 
Nordlund: Med användandet av omvärderingsmetoden hamnar fokus på den primära 
verksamheten, t.ex. verkstadsindustri, vilket är bra.   
 
von Schéele: Jag påpekar återigen att kraftiga värdeminskningar/ökningar ska skrivas med i 
förvaltningsberättelsen. Tror att det är svårt att dölja värdeförändringarna i eget kapital 
eftersom förändringen av fastigheten ska notas upp. Intressenter som saknar kunskap om 
årsredovisningar skulle ha svårare att upptäcka värdeförändringar om det redovisas i eget 
kapital. Jag tror dock att de intressenter som finns är mer insatta och pålästa. 
 
 

Finns det en risk att branschen använder verkligt-värde-metoden i  IAS 40 
för att utjämna fluktuationer i balans- och resultaträkning och uppnå 
önskvärt resultat?  

Lundqvist: Ja, det tror jag. Jag är misstänksam som revisor men jag tror det finns goda 
möjligheter att de jämnar ut toppar och dalar för att uppnå ett önskvärt resultat. Stora 
värdeförändringar är lättare att peka på men mindre justeringar är svåra att upptäcka och visa 
på.  
 
Lengström: Företagen kan inte gå tillbaka till anskaffningsvärde om fastigheten en gång 
värderats enligt verkligt-värde-metoden. Det finns en risk speciellt när utvecklingen för 
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branschen börjar gå nedåt i framtiden. Denna nedåtgående utveckling har inte visat sig ännu 
men då ska det bli intressant att se om bolagen tar sina kostnader. Under år 2006 gick 
fastighetsvärdena upp 10-procent.  
 
Nordlund: Ja, det finns en risk och denna problematik finns i verkligheten. Många 
undersökningar som handlar om ”valuation smoothing” visar på detta. Många affärer 
genomförs idag i paketerade bolagsförsäljningar, vilket försvårar ortsprismodellen. Det blir 
svårt att hitta bra prisobservationer i lagfartsregister.     
 
von Schéele: Fastighetens driftsnetto är så litet jämfört med en omvärdering. Där jag tror att 
det kan finnas en risk är om företagen har stora realiserade förluster och de försöker jämna ut 
resultatet genom att värdera upp fastigheten. 
 
 

Hur tror du värderingen kommer att påverkas vid en eventuell framtida 
marknadsnedgång? Kommer bolagen att redovisa värdeminskningen och 
redovisa sin kostnad?  

Lundqvist: I frågan ligger lite av kärnpunkten i hela problemet med marknadsvärdering. 
Eftersom styrelse och VD kommer att vilja ha ett bra resultat så vill de värdera fastigheten så 
högt som möjligt. Om det skulle vara så att det är en allmän marknadsnedgång så ska värdet 
på fastigheter skivas ned. Om detta sker i resultaträkningen kommer det att bli svårare för 
företagsledningen att göra detta då det påverkar årets resultat. Det borde vara lättare att ta 
denna mot balansräkningens egna kapital. Bolagen måste redovisa värdeminskningen och ta 
kostnaden. Problemet bli ju vad som är rätt marknadsvärde eftersom revisorn vill ha ett lågt 
värde och företagsledningen ett högt värde. 
 
Lengström: Det kan jag inte spekulera i men det ska bli intressant och se om 
fastighetsbolagen gör det direkt. 
 
Nordlund: Det kommer bolagen att göra förr eller senare, men frågan är hur lång tid det 
kommer att ta. Det som händer vid en marknadsnedgång är att det sker en eftersläpning på 
fastighetspriserna. Det kommer inte att ske några försäljningar och då inga noteringar om 
transaktioner på marknaden. Risken är stor att man ligger kvar på samma fastighetsvärde ett 
tag för det är inget roligt att redovisa så stora kostnader. År 2005 uppgick 
värdeförändringarna till 80 % av hyresintäkterna, d.v.s. nästan lika stora. 
 
von Schéele: Ja det tror jag, de har inget att välja på. Det finns ingen utväg och eftersom 
värderingen även bygger på externa värderare så går det inte att skruva allt för mycket på 
modellerna och ligga kvar på höga värden.  
 

 
IAS/IFRS "verkligt-värde-revolutionen" sätter fokus på balansräkningen 
och skapar en mindre viktig resultaträkning. Kommer resultaträkningen 
att förlora i betydelse i framtiden och vad kommer det att innebära? 

Lundqvist: Ja, om redovisningen sker enligt IAS 40 kommer resultaträkningen få minskad 
betydelse eftersom orealiserade vinster/förluster redovisas i resultaträkningen. Om 
redovisningen däremot sker enligt IAS 16 kommer resultaträkningen fortfarande att vara ett 
viktigt kapitel i dels hur verksamheten går och dels hur mycket kassaflöde den genererar. Jag 
tror också att kassaflödesanalysen kommer att bli viktigare för att verkligen visa vad som är 
pengar. 
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Lengström: Jag kan inte ge något svar på detta men det beror på vad intressenterna vill ha för 
nyckeltal. Det är möjligt att intressenterna går över till balansräkningens nyckeltal.   
 
Nordlund: Resultaträkningen har redan förlorat i betydelse eftersom IFRS har en 
balansansats. Jag tror dock inte det har slagit igenom på användarsidan, som fortfarande tittar 
mycket på resultaträkningen. Många företag vill fortfarande beskriva sin verksamhet utifrån 
kassaflödesanalysperspektiv men resultaträkningen är absolut ingen kassaflödesrapport. Allra 
minst nu när värdeförändring tas med i resultaträkningen.  
 
von Schéele: Jag tror inte att resultaträkningen kommer att förlora i betydelse. Jag tycker inte 
att orealiserade vinster är ointressanta. Det bli mer komplicerat att förstå sig på vad de gör 
men tror inte att den blir mer ointressant eller att den skulle förlora i betydelse. Måste se det 
som en helhet ändå oavsett hur man gör. 
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5. Analys  
 

I analysen behandlar vi empirin med stöd av referensramen. Kapitlet är indelat i underrubriker 
för att öka förståelsen.    

 

5.1 Omvärderingsmetoden eller verkligt-värde-metoden?  
IASB:s reglering har medfört att fastighetsbranschen fått två nya standarder att arbeta efter, 
IAS 40 och IAS 16. Viktigt att poängtera är att IAS 40 vänder sig mot förvaltningsfastigheter 
och IAS 16 mot rörelsefastigheter. Till övervägande del tycker respondenterna att en 
harmonisering av redovisningen har lett till en mer rättvisande bild av fastigheternas värde. 
Nordlund anser att syftet är mycket bra, men det finns mycket kvar att arbeta med.  
 
Verkligt värde metoden i IAS 40 säger att förvaltningsfastigheter alltid ska värderas till sitt 
verkliga värde. När en diskussion förs om IAS 40 och verkligt-värde-metoden med respektive 
respondent är de positivt inställda. De menar att metoden och dess redovisning ger en mer 
rättvisande bild av fastighetens värde, men det framförs dock några tveksamheter med 
metoden. Lundqvist anser att metoden medför extra arbete för revisorerna, då det sätter högre 
krav på granskning av att värderingen är korrekt. Lundqvist resonemang om tillförlitliga 
värderingsunderlag är en faktor som bidrar till att värderingens sanningshalt kan stödjas och 
leder till att verifierbarheten upprätthålls. En fördel med verkligt-värde-metoden, tycker 
Lengström, är att de långa avskrivningstiderna försvinner. Ett problem, enligt Nordlund, är 
var värdeförändringar ska redovisas i resultaträkningen.  
 
För att ge redovisningen tillförlitlighet krävs det att underlagen för värderingen är verifierbara 
och neutrala. Eftersom IAS 40 inte ställer krav på auktoriserad värderingsman så menar 
Lundqvist att revisorn får två roller, både revisor och värderingsman. Lengström tror att de 
företag som gör fel värderingar kommer att få ett bristande förtroende från marknaden, vilket 
resulterar i sviktande börskurser. En felvärdering av fastigheten ger inte intressenterna någon 
relevant information och kan inte ligga till grund för beslut. Det är svårt att upprätthålla en 
neutral redovisning, vilket poängteras av Nordlund genom att redovisningen i viss mån alltid 
blir subjektiv.  
 
Omvärderingsmetoden i IAS 16 reglerar redovisningen av rörelsefastigheter och säger att 
fastigheten ska omvärderas om värdet avviker väsentligt från redovisat värde. Våra 
respondenter tycker att redovisningen av fastigheter enligt denna metod är svårbegriplig. Von 
Schéele har svårt för regelverket som hanterar både avskrivningar och omvärdering samtidigt. 
Metoden är opedagogisk och tekniskt krånglig, framhäver Nordlund, och pekar på att 
avskrivningskostnaden ökar vid en uppåtgående marknad. Lundqvist tycker det känns bättre 
att redovisa direkt mot eget kapital enligt omvärderingsmetoden i IAS 16. Han är skeptisk till 
att orealiserade värdeförändringar redovisas i resultaträkningen. 
     

5.2 Orealiserade värdeförändringar i resultaträkningen 
Värdeförändringarna redovisas i verkligt-värde-metoden efter kongruensprincipen, som säger 
att alla förändringar i eget kapital förutom utdelningar och nyemissioner kommer till uttryck i 
resultatet för perioden. Detta val av redovisning strider mot realisationsprincipen som IAS 16 
bygger på. Realisationsprincipen innebär att inga förändringar ska redovisas i 
resultaträkningen förrän de är realiserade. Von Schéeles åsikt om orealiserade 
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värdeförändringar är att de inte är några problem så länge värderingarna håller hög kvalité och 
anser att värdeförändring är ett naturligt inslag i resultatet för fastighetsbolag. Att ledningen 
inte vill ha redovisning av värdeförändringen i resultaträkningen kan Nordlund förstå p.g.a. 
att de påverkas av yttre faktorer som psykologi på marknaden. Ett år då företaget presterat ett 
bra resultat kan försvinna enbart genom att marknadspriserna på fastigheter sjunker och 
vinsten äts upp av värdeminskningen. Lundqvist var av helt annan åsikt angående 
företagsledningens inställning till orealiserade värdeförändringar i resultaträkningen. Det 
finns risk, enligt Lundqvist, att en företagsledning som är bonusstyrd utnyttjar systemet för att 
öka resultatet och öka sin bonus.  
 
En lösning för att slippa orealiserade värdeförändringar i resultaträkningen skulle kunna vara 
att redovisa direkt mot eget kapital, redovisningen skulle då följa realisationsprincipen. 
Lengström anser att vi skulle slippa fluktuationer i resultaträkningen men föredrar IAS 40:s 
verkligt-värde-metod. Enligt Nordlund skulle redovisningen straffa resultaträkningen vid en 
marknadsuppgång eftersom resultaträkningen skulle bli tyngre i avskrivningshänseende.  
 
Som vi tidigare nämnt följer redovisningen av värdeförändringar i verkligt-värde-metoden 
kongruensprincipen. Frågan vi ställde oss i upptakten till uppsatsen var om detta gav en 
rättvisande bild av företagets resultat. Von Schéele tycker inte att kongruensprincipen och 
rättvisande bild kan ställas mot varandra i detta fall. Han tycker att det ger en rättvisande bild 
om värdeförändringarna inkluderas. Även Nordlund är inne på detta spår då han anser att det 
är lika viktigt för fastighetsbolagen att tjäna pengar på värdeförändringar som på hyror. 
Däremot anser Nordlund att med hänsyn till brist på perfekt information är det tveksamt om 
det i teorin perfekta regelverket fungerar i verkligheten.   
 
Respondenternas uppfattningar om resultaträkningens framtida betydelse går isär. 
Orealiserade vinster/förluster redovisas i resultaträkningen och Lundqvist tycker därför att 
resultaträkningen kommer att minska i betydelse. Von Schéele är av en helt annan uppfattning 
och tror att resultaträkningens betydelse kommer att leva vidare, eftersom han inte anser att 
orealiserade vinster inte är ointressanta. Resultaträkningen blir enligt honom mer komplicerad 
att förstå sig på. Resultaträkningen har redan förlorat i betydelse enligt Nordlund eftersom 
IFRS har en balansansats. Vidare tror han dock inte att det har slagit igenom på 
användarsidan, som fortfarande tittar mycket på resultaträkningen.  
 

5.3  Redovisningens inverkan på branschen och intressenterna  
Ett viktigt perspektiv att ta hänsyn till är vilken redovisning intressenterna föredrar. Detta 
eftersom redovisningen syftar att ge marknaden och intressenterna information om företagets 
ställning och resultat. Intressentmodellen säger att det finns ett beroende förhållande mellan 
intressenten och företaget. Enligt modellen krävs det också att det finns en jämvikt mellan 
bidragen de ger varandra.   
 
Vilken metod, via resultatet eller mot eget kapital, som intressenterna föredrar har 
respondenterna delade meningar om. Det beror helt och hållet på vilket intresse och koppling 
de har till företaget. Nordlund menar att företagsledningen inte vill ha redovisning via 
resultaträkningen p.g.a. värdeförändringar påverkas av yttre faktorer, t.ex. psykologi på 
börsen, som inte företagsledningen kan påverka. Vilken redovisning aktieägarna föredrar 
svarar samtliga respondenter att de tror att merparten tittar på resultaträkningen. Aktieägare 
som vill ha stora utdelningar tittar på resultatet säger Lundqvist. Vi kan se ytterligare en 
koppling till intressentmodellen i avseendet att varje intressent vill ha olika sorters 
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information och gynnas på varierande sätt. Von Schéele kopplar ihop sitt svar med den 
kvalitativa egenskapen jämförbarhet. Begreppet innebär att aktieägaren ska kunna jämföra 
information mellan fastighetsbolagen och perioderna. Vidare kan det utläsas att 
respondenterna är överens om att IAS/IFRS-reglerna ställer högre krav på intressenternas 
kunskap om redovisning. Att en redovisning via eget kapital skulle gömma värdeförändringar 
är därför knappast troligt, menar von Schéele, då en årsredovisning läses av personer med 
kunskap. Det är viktigt att visa värdeförändringarna i årsredovisningen med hjälp av noter 
menar både Lundqvist och von Schéele. Detta styrks av ÅRL och är ett kriterium för att 
uppnå en rättvisande bild av perioden.  
 
I IAS 40 finns det utrymme för s.k. valuation smoothing vilket innebär att dalar och toppar 
jämnas ut mellan perioderna. Detta används för att skapa en stabil resultatutveckling. 
Respondenterna var ganska eniga om att det fanns en risk för fenomenet. Von Schéele tror att 
risken är stor eftersom driftnettot på fastigheten är så litet jämfört med en värdeförändring. 
Nordlund ansåg att det redan existerade i företagen och stödjer detta med undersökningar han 
läst.  
 
Ända sedan införandet av IAS 40 har fastighetspriserna stigit, säger både Lengström och 
Nordlund. Lengström menar att föregående år steg priserna 10 procent på fastigheter. I dessa 
tider kan vi förstå att fastighetsbolagen är nöjda med en redovisning via resultaträkningen, 
eftersom resultaten ökar. Vad händer om en eventuell allmän marknadsnedgång inträffar? 
Enligt respondenterna så kommer fastighetsbolagen att redovisa sina kostnader tillslut. 
Möjligtvis inte direkt, men tillslut måste bolagen ge med sig. Nordlund förklarar att det sker 
en eftersläpning på marknaden. Då priserna sjunker är ingen benägen att sälja och inga 
noteringar om transaktioner sker. Lundqvist anser att frågan tar upp kärnpunkten till 
problemet med marknadsvärdering. Vid en marknadsuppgång är fastighetsbolagen snabba 
med att plocka hem orealiserade vinster i förväg, vilket strider mot realisationsprincipen. En 
viktig aspekt för att uppnå relevans i redovisningen är att informationen ska minska 
osäkerheten i en framtida prognos. 
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6. Slutsats  
 

I det avslutade kapitlet diskuterar vi de slutsatser vi kan dra utifrån vår analys samt vårt 
empiriavsnitt. Vi fortsätter diskussionen med att ge kritik till vårt eget arbete. Avslutningsvis 
ger vi förslag till fortsatt forskning.    

 

6.1 Resultat 
Syftet med denna uppsats var att beskriva redovisningen av förvaltningsfastigheter och 
revisors åsikter om IAS 40 angående redovisningen av värdeförändringar. Vidare ville vi 
undersöka om redovisningen av värdeförändringen enligt verkligt-värde-metoden i IAS 40 är 
det bästa sättet eller om omvärderingsmetoden i IAS 16 är att föredra. För att besvara syftet 
har vi tagit hjälp av problemformuleringen. 
 
Vad anser revisorer angående redovisningen av värdeförändringar enligt omvärderings-
metoden i IAS 16 respektive verkligt-värde-metoden i IAS 40? 
 
Utifrån respondenternas svar kan slutsatsen dras att de har en positiv inställning till vad 
harmoniseringen inneburit. Respondenterna är speciellt nöjda med vad den förändrade 
redovisningen har medfört för fastighetsbranschen. Det nya regelverket visar en mer rättvis 
bild av fastigheternas verkliga värde.    
 
Utformningen av IAS 40 tycker de tillfrågade är både enkel och pedagogisk. Regelverket 
fungerar bra i teorins värld, men är svårare att omsätta i praktiken. Framförallt är det 
värderingen av fastigheterna som ställer till problem, vilket ställer högre krav på revisorn som 
måste utvärdera värderingens rimlighet. Personen som utför värderingen måste ha stor 
kunskap om marknaden och vara neutral i sin värdering. Verkligt-värde-metodens fördelar är 
att den utelämnar anskaffningsvärdet och de långa avskrivningstider som principen medför.  
 
Omvärderingsmetoden enligt IAS 16 anses av respondenterna vara mer opedagogisk och 
tekniskt krånglig. Detta då en positiv omvärdering ska redovisas direkt mot eget kapital, 
medan en negativ omvärdering redovisas via resultaträkningen. Detta förutsätter att inga 
tidigare omvärderingar har skett på fastigheten. Regleringen med avskrivningar är ett annat 
inslag som anses förlegad och tillhöra det gamla regelverket. Regleringens fördel är att 
orealiserade värdeförändringar inte hamnar i resultatet.   
 
Hur påverkar nuvarande regelverk branschen och intressenterna? 
 
Intressenterna påverkas olika beroende på vilken intressentgrupp som studerar redovisningen. 
Finansieringskällorna, exempelvis banken, borde besitta kunskap och vara pålästa för att klara 
av komplexiteten i det nya regelverket. Aktieägare med mindre kunskap om redovisning 
inspireras av resultaträkningen och det kan upplevas att värdeförändringar döljs i 
redovisningen. Årsredovisningen riktar sig dock inte till gemene man utan till personer som 
förstår informationen och det ekonomiska språket. Företagsledningen åsikter om 
värdeförändringar i resultaträkningen kan ses från två olika perspektiv. En ledning som är 
bonusstyrda ser helst att redovisningen sker i resultaträkningen, vilket innebär att resultatet 
ökar i goda tider. Det andra perspektivet är den ledningen som helst inte ser en redovisning 
via resultaträkningen. De kan då finnas en risk att företagets prestation kommer i skymundan 
och värdeförändringar tar för stort utrymme.  
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Regelverkets inverkan på branschen kommer till sin spets vid en eventuell allmän nedgång av 
fastighetspriserna, och det kan vara först då som regleringen utnyttjas. Vid en nedgång 
kommer redovisningen av kostnader att förskjutas. Dels på grund av marknadseffekter och 
dels av den orsaken att fastighetsbolagen inte vill visa dåligt resultat, vilket beror på att 
värdeförändringen äter upp det positiva driftnettot. Branschen kan även utnyttja regleringen 
genom att stabilisera resultatutvecklingen med hjälp av värderingen och värdeförändringar på 
fastigheterna.      
 
Visar nuvarande redovisning av värdeförändringar i förvaltningsfastigheter en rättvisande 
bild av resultatet? 
 
Nuvarande regelverk ger en rättvisande bild av företagets verksamhet, eftersom det finns två 
olika metoder att tillämpa. Två principer för att uppnå en rättvisande bild av periodens resultat 
är realisations- och kongruensprincipen. Företag med förvaltningsfastigheter bör fortsätta 
följa kongruensprincipen för att visa ett rättvisande resultat, eftersom värdeförändringar är en 
naturlig del av verksamheten. För att uppnå ett rättvisande resultat i företag som äger 
rörelsefastigheter bör realisationsprincipen fortsätta att tillämpas, eftersom fokus flyttas från 
värdeförändringarna till verksamhetens primära prestation.   
 
Hade det varit önskvärt med en metod, angående redovisningen av värdeförändringar, för 
både rörelsefastighet och förvaltningsfastighet? 
 
En metod för båda typer av fastigheter skulle innebära att fokus flyttas från den primära 
verksamheten. I valet av två metoder skulle de tillfrågade föredra verkligt-värde-metoden. 
Slutsatsen vi kan dra är dock att regelverket inte borde förändras. Enligt respondenterna skulle 
det vara önskvärt att behålla båda metoder i framtiden.  
 
Det viktiga är identifiera vad företagets primära verksamhet syftar till. Verkligt-värde-
metodens reglering angående redovisning av värdeförändringar lämpar sig bäst i 
fastighetsbolag där den primära verksamheten är att tjäna pengar på fastigheter.  
Värdeförändringar ses då, tillsammans med hyresintäkter, som ett naturligt inslag i resultatet 
för perioden. Företag som äger rörelsefastigheter och följer omvärderingsmetoden har som 
primärt syfte att skapa mervärde i produktionen, där fastigheten ses som en förutsättning för 
produktionen. Detta innebär att produktionen ska stå i fokus och vi ser det som en fördel med 
en redovisning direkt mot eget kapital. Värdeförändring på fastighet får då inte fokus i 
resultatet utan företagets prestation för perioden lyfts fram.  
      

6.2 Förslag till framtida uppsatsförfattare 
Under uppsatsens gång har flera intressanta problem dykt upp som vi inte har kunnat ta 
hänsyn till. Ett intressant ämne vi stötte på är om den subjektiva värderingen kommer att lysa 
igenom när fastighetsmarknaden vänder nedåt. En annan intressant vinkling på ämnet är om 
företagsledningen medvetet använder värdeförändringar som medel att uppnå högre resultat 
för att åstadkomma högre bonus. Det hade även varit intressant att undersöka vad berörda 
parter i fastighetsbolagen anser om regleringen av värdeförändringarna och möjligtvis jämföra 
med revisorers åsikter.  
  
Vi hoppas ovanstående förslag kan inspirera och hjälpa framtida uppsatsförfattare.   
 

 31 
 



7. Trovärdighetsdiskussion 
 

Här diskuterar vi uppsatsens trovärdighet utifrån begreppen validitet och reliabilitet.   
 

 
För att få information med mer djup valdes den kvalitativa metoden, och vi samlade in data 
genom intervjuer. Vi anser att giltigheten av vår empiri är hög eftersom vi intervjuat personer 
med kompetens inom området som studerats. Belägg som styrker att vår empiri är giltig är att 
kvalitativa metoder ofta får hög intern giltighet. Det som kan tilläggas är att alla respondenter 
inte har lika lång erfarenhet av fastighetsbranschen. Vi tycker att vi mätt det vi önskat mäta 
och att empirin är relevant för att besvara vår problemformulering. Vidare kan det diskuteras 
om vi ställde de mest ultimata och vinklade frågorna för att få de mest önskvärda svaren. 
 
Det som talar emot att genomföra personliga intervjuer är intervjueffekten, vilket innebär att 
intervjuarens närvaro kan påverka respondentens svar. Vi kanske omedvetet har styrt 
respondenten i enstaka frågor där denne varit osäker på frågans innebörd. Fördelen med vår 
närvaro vid intervjun har varit att vi kunnat studera respondentens kroppsuttryck och 
reaktioner. Vid våra telefonintervjuer föll dock intervjueffekten bort vilket resulterade i att 
kroppsuttryck och reaktioner inte kunde studeras. Att de som vi intervjuat har varit av samma 
åsikt i några frågor styrker empirins reliabilitet. Vid intervjutillfällena användes en diktafon, 
samtidigt som anteckningar fördes av den person som inte utförde intervjun. Detta för att i 
lugn och ro kunna föra en dialog under intervjun, men även för att i efterhand kunna 
sammanställa empiriavsnittet korrekt. Vi anser att tillvägagångssättet med bandupptagning 
och kompletterande anteckningar styrker trovärdigheten i denna undersökning.         
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Bilaga 1 
 
 
 
 
 
 

Intervjumall 
 
 

 Respondent  

 Befattning/revisionsbolag 

 Erfarenhet/bakgrund  

 
IAS/IFRS-standarderna  

 Vad anser du om IAS/IFRS-harmoniseringen? 

 
IAS 40 - Property Plan  

 Vad anser du om IAS 40 och redovisning av värdeförändringar enligt verkligt-värde-

metoden?  

 Vad tycker du om att orealiserade vinster/förluster redovisas i resultaträkningen? 

 Enligt IAS 40 ställs inget krav på auktoriserad värderingsman. Kommer värderarens 
subjektiva värdering att lysa igenom vid verkligt-värde-metoden, vilket påverkar 
beloppet på värdeförändringarna? 

 
IAS 16 - Property, Plant and equipment  

 Vad anser du om IAS 16 och dess redovisning av värdeförändringar enligt 

omvärderingsmetoden?  

 Vilka blir konsekvenserna av att redovisa direkt mot eget kapital istället för i 

resultaträkningen?   

 
Jämförelse mellan IAS 40 och IAS 16 

 Tycker du att det är bra att det finns två olika värderingsmetoder (verkligt-värde-

metoden och omvärderingsmetoden) eller föredrar du att det bara ska finnas en?  

 Vilket är viktigast: att följa kongruensprincipen som verkligt-värde-metoden i IAS 40 

eller att visa upp en rättvisande bild?   

 Vilken metod, verkligt-värde-metoden eller omvärderingsmetoden, ger mest 

rättvisande bild enligt dig? Vilken föredrar du? 

 

 



Intressenterna  

 Vad tror du att intressenterna föredrar: redovisning via resultaträkningen eller direkt 

mot eget kapital i balansräkningen? 

 Enligt omvärderingsmetoden ”döljer” man värdeförändringarna i eget kapital. Finns 

det någon etiskt aspekt på denna redovisning ur ett intressentperspektiv? 

 Finns det en risk att branschen använder IAS 40 för att utjämna fluktuationer i balans- 

och resultaträkningen och uppnå önskvärt resultat?   

 Hur tror du värderingen kommer att påverkas vid en eventuell framtida 

marknadsnedgång? Kommer bolagen att redovisa värdenedgången och ta sin kostnad? 

 IAS/IFRS "verkligt-värde-revolutionen" sätter fokus på balansräkningen och skapar en 

mindre viktig resultaträkning. Kommer resultaträkningen att förlora i betydelse i 

framtiden och vad kommer det att innebära? 
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