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Sammanfattning 

Titel: Verkligt värde, skakar grunderna för redovisningen av förvaltningsfastigheter  
Nivå: Kandidatuppsats i företagsekonomi, VT-13 

Författare: Andreas Pettersson & Marcus Sundberg  

Datum: 2013-05-27 

Syftet med studien var att undersöka attityden till verkligt värde och hur fastighetsbolag 

i Västra Götaland skulle gå tillväga vid framtagandet. 

1 januari 2014 kommer det nya regler för svensk redovisning vid namn K-regelverket.  

Det nya regelverket är framtaget av bokföringsnämnden som har influerats av det 

globala regelverket IFRS. Studien riktade in sig mot större onoterade fastighetsbolag i 

Sverige, dessa bolag berörs av huvudregelverket K3 som är principbaserat. Regelverket 

saknar tydliga definitioner och praxis, därför finns det en osäkerhet bland bolagen. 

Hittills har förvaltningsfastigheter enbart bokförts med anskaffningsvärde, K3 

regelverket kräver att fastighetsbolagen även skall redovisa verkliga värdet i not. 

För att ta reda på vad fastighetsbolagen tyckte, utfördes både en intervju- och 

enkätundersökning. För att understödja redovisningen och framtagandet av verkligt 

värde finns ett antal grundläggande redovisningsprinciper och ett kvalitativt ramverk. 

Den teoretiska referensramen presenterar dessa principer och egenskaper samt en 

djupgående diskussion om vad verkligt värde är. Empirin kommer från kommunala 

fastighetsbolag som diskuterar fördelar och nackdelar med det nya regelverket. De flesta 

var positivt inställda till verkligt värde, men uttryckte att det skulle bli ett stort initialt 

arbete för att anpassa sin redovisning efter det nya K3-regelverket. 
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Summary 

Titel: Verkligt värde, skakar grunderna för redovisningen av förvaltningsfastigheter  
Level: Bachelor’s Thesis in business, Spring-13 

Authors: Andreas Pettersson & Marcus Sundberg  

Date: 2013-05-27 

The purpose of the study was to examine the process of how to bring forth fair value, 

and property companies in Västra Götaland attitudes towards the subject.  

January 1, 2014, will new rules for Swedish accounting named K-regelverket take 

place. The new framework was developed by the bokföringsnämnden which have been 

influenced by the global IFRS standards. The study focused on larger unlisted property 

companies in Sweden, these companies are affected by the main regulatory K3 which is 

principle-based. The regulatory framework lack clear definitions and praxis, therefore is 

there an uncertainty among companies. So far, investment properties only been 

accounted with historical cost value, K3 regulations require that the properties also give 

an account for their fair value. 

To examine the property companies’ attitudes, the study conducted both an interview 

and questionnaire survey. To support accounting of fair value are there a number of 

basic accounting principles and a qualitative framework. The theoretical framework 

presents these principles and characteristics as well as a profound discussion of what 

fair value is. The empirical data comes from municipal property companies, discussing 

the advantages and disadvantages of the new regulations. Most were in favor of fair 

value, but expressed that it would be a great initial work to adjust its accounting for the 

new K3-regelverket.
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1  Inledning  

Inledningen förklarar bakgrunden till valda ämne, för att ge läsaren en djupare 

förståelse för hur redovisningen utvecklats över tid. Problemdiskussionen tar upp 

svårigheter som leder fram till studiens syfte och ligger till grund för inriktningen hos 

den valda teoretiska referensramen. 

1.1 Bakgrund 

Externredovisning är en avspegling av de behov som redovisningen ska fylla, den har 

främst utvecklats och reglerats på nationell nivå. Detta innebär att det finns stora 

skillnader mellan länders finansiella rapporter. Det blir svårare för kunder, intressenter 

och ägare att jämföra mellan företag och olika länder.  

Pga. globaliseringen har intresset från intressenter ökat behovet av en mer harmoniserad 

redovisning (Marton m.fl. 2012). 

IASB (International Accounting Standard Board) är en ideell stiftelse som strävar efter 

att harmonisera och standardisera redovisningen globalt, så kallad konvergens. Ett led i 

detta arbete har varit framtagandet av IFRS (International Financial Report Standars), 

som har antagits av EU som en förordning. IASB är en oberoende organisation som inte 

är bunden av yttre påverkan (Marton m.fl. 2012). 

 

IFRS Foundation målsättning är att utveckla principbaserade redovisningsstandarder 

av hög kvalitet som är begripliga och som kan upprätthållas samt accepteras globalt 

(Marton m.fl. 2012, s.8). 

Det är idag ca 100 länder som kräver eller tillåter att IFRS tillämpas (Marton m.fl. 

2012) Syftet är att ge vägledning och stöd för olika parter i redovisningssystemet och 

för att intressenter lättare ska kunna fatta beslut och prognostisera framtiden. En 

årsredovisning ska framförallt vara relevant, tillförlitlig och jämförbar.  

Full IFRS är till för de stora noterade bolagen, medan mindre företag har fått en 

förenklad version som kallas IFRS för SME (Small and medium-sized enteties) Den 

förenklade versionen bygger på samma principer och kvalitativa egenskaper som full 

IFRS, men utformandet är inte lika krävande och kostsamt för företagen. EU har ej 

angett IFRS för SME om en förordning, vilket innebär att nationer inte behöver använda 

sig av denna standard om de ej vill (Deaconu m.fl. 2012). 

Intensiteten kring forskningen om SME har ökat kraftigt under de senaste åren. Pga. att 

majoriteten av verksamheter ligger inom detta spann, ca 95 procent av alla företag. 

Dessa verksamheter täcker en stor del av världens export och sysselsättning (Deaconu 

m.fl. 2012). 

SME har blivit aktiva spelare på världsmarknaden, därför finns det ett gemensamt 

intresse att även bland denna grupp av företag använda sig av IFRS för SME som 

standard (Deaconu m.fl. 2012) 
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I Sverige är det bokföringsnämnden (BFN) som har till uppgift att utforma 

redovisningsregler, speciellt då för onoterade bolag. BFN ger ut allmänna råd angående 

hur bokföringslagen (BFL) och årsredovisningslagen (ÅRL) ska tillämpa och tolkas 

(Marton m.fl. 2012) 

Tidigare har onoterade svenska företag kunnat välja att följa en mängd olika 

redovisningsnormer, kravet har dock alltid varit att följa ÅRL och BFL. BFN inledde 

2004 ett normgivningsarbete för att minska de stora redovisningsalternativen som fanns 

tillgängliga för svenska företag. K-regelverket växte fram och som idag delas in i 4 

kategorier, K1-K4, där omsättning, antal anställda och balansomslutning, styr 

omfattningen av redovisningen. 

Huvudregelverket kommer hamna under kategorin K3, som har baserats och influerats 

av IASB standard IFRS för SME. Där redovisningens kvalitativa egenskaper kommer 

vara samma, BFN har dock valt att inte anamma hela regelverket utan har gjort en del 

modifikationer, T ex. att inte använda verkligt värde fullt ut för förvaltningsfastigheter 

(Marton m.fl. 2012). 

Redovisning är till får att återskapa företags ekonomiska situation och avspegla 

verkligheten med hjälp av siffror. Redovisningen måste hålla en viss kvalitet för att ge 

användbar finansiell information, därför har det under en längre period arbetats fram ett 

kvalitativt ramverk för redovisning. Det grundläggande ramverket består av relevans 

och tillförlitlighet. Redovisningen har på senare år blivit mer inriktad till utgå från ett 

investeringsperspektiv, detta har medfört att relevansen har fått en större betydelse inom 

det kvalitativa ramverket.   

The needs of investors are assumed to be to make resource allocation decisions which 

will be served by providing information to help present and potential investors and 

creditors and others to assess the amounts, timing and uncertainty of the entity’s future 

cash inflows and outflows (Whittington, 2008, s.143). 

När fokus flyttades från tillförlitlighet till relevans, påverkades även synen på hur 

tillgångar och skulder värderas. Denna frågeställning har gamla anor, tidigt under 1900-

talet användes en form av verkligt värde, kallat nuvärde. Tillgångar och skulder 

värderades till nuvärde under denna tidsepok, och denna redovisningsmetod fick bära 

hundhuvudet för 1929 års börskrasch. Därefter lagstadgades det att verkligt värde inte 

fick praktiseras, istället användes motpolen anskaffningsvärde. Förbudet varade mellan 

1930 – 1980. Då kapitalmarknadsforskningen under 1980- 1990 påvisade att 

finansmarknaden beter sig rationellt, att marknadspriser är bestående och pålitliga. Detta 

gjorde att synen på anskaffningsvärde och verkligt värde förändrades (Ramanna, 2013).  

FASBs och IASBs regelverk har på senare år till viss del använt verkligt värde, 2005 

användes IFRS i ca 100 länder. 2008 års finanskris väckte återigen diskussionen om 

verkligt värde. Då kritiker menar på att övervärderade finansiella instrument och 

fastigheter låg till grund för kraschen (Ramanna, 2013). 

1.1.1 Bakgrund till kategoriseringen 

Det finns diskussioner om hur bolag skall vara ägda, många bolag i Sverige ägs utav 

staten medan de flesta företagen är privatägda. Det finns förespråkare för båda 

alternativen, de som förespråkar privatägda företag menar att resurser fördelas och 

används mer effektivt än vid statligt ägande. Incitamentet för att vara så effektiv som 
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möjligt för privata aktörer är att det genererar maximal vinst. De företag som inte är 

effektiva nog, försvinner från marknaden. Bolag som ägs av staten brukar finnas till för 

att tjäna ett högre syfte, inte enbart för maximal avkastning. Ofta skall de understödja 

befolkningens behov och generera allmännytta till en rimlig kostnad, till förmån för 

vinstmaximering. Resurserna används inte alltid effektivt, men en större mängd av 

befolkningen får nyttja resursen, vilket ökar det ekonomiska värdet (Krutilla, 1983). 

Fastigheter har historiskt sett under de senaste århundradena fluktuerat mycket i värde, 

bubblor har uppstått och försvunnit. I Sverige har fastighetspriserna stigit sedan mitten 

av 1990-talet, i svenska dagstidningar har det spekulerats mycket ifall det i nuläget råder 

en bostadsbubbla i Sverige. Främst debatteras priserna i storstäderna, där ökningen varit 

större än i övriga landet. 

Regler för hur förvaltningsfastigheter skall värderas enlig IFRS, hittas i IAS 40. 

Fastighetsbolag skall enligt IAS 40 värdera sina tillgångar, antingen till verkligt värde 

eller anskaffningsvärde, dock rekommenderar IASB värdering till verkligt värde. 

Fastigheterna värderas årligen för att årsredovisningen skall visa relevant information 

(Nellessen & Zuelch, 2011). 

1.2 Problemdiskussion 

Redovisning har historiskt sett utvecklats nationellt, vilket har inneburit stora skillnader 

i redovisningen mellan olika länder (Marton m.fl. 2012, s.21). 

IASB har tagit på sig rollen att minska och eliminera dessa olikheter. Stora steg i detta 

arbete har tagits, främst genom EUs antagande av full IFRS för noterade bolag samt 

konvergensprojektet med FASB (Financial Accounting Standards Board). Utifrån full 

IFRS har IFRS för SMEs utvecklats, som är riktad mot 95 % av världens alla bolag. 

Med dessa förutsättningar har IFRS för SMEs en bred marknad framför sig och har 

potential att bli den världsledande redovisningsstandarden (Bohusova, 2011). 

Ett standardiserat och harmoniserat regelverk är till för investerar, användare och andra 

intressenter. Företagens redovisning skall bli mer jämförbar mellan varandra så att 

investerare och ägare lättare skall kunna fatta beslut. Eftersom IFRS för SMEs inte är 

antagen som en förordning av EU, lämnas ett val och spelrum till varje enskild nation 

(Bohusova, 2011).  

Samma redovisningslösningar är att föredra, då olika lösningar skapar svårigheter i det 

internationella utbytet av affärsinformation (Sacer m.fl. 2009). De nationella 

tolkningarna påverkas av kulturella, sociala och politiska faktorer inom landet, samt hur 

utvecklat respektive lands redovisningsnormer är. Länder som befinner sig i 

utvecklingsfasen saknar ofta egna nationella redovisningsprinciper, vilket gör att de 

adopterar IFRS för SMEs utan någon nationell tolkning. De länder, såsom Sverige, som 

har välutvecklade redovisningsprinciper samt en historia inom den nationella 

redovisningen inför sällan IFRS för SMEs rakt av, utan anpassar regelverket till 

nationens behov (Bohusova, 2011).  

I Sverige påbörjades ett förändringsarbete 2004 då BFN konstaterade att regelverket och 

normerna för onoterade företag inte längre var ändamålsenlig. Under denna period hade 

den internationella redovisningen utvecklats åt ett annat håll, resultatet blev 

förordningen om full IFSR som togs vid 1 januari 2005. BFN arbetade efter detta fram 

K-regelverket. (BFN, 2004a) 

http://search.proquest.com.ezproxy.server.hv.se/indexinglinkhandler/sng/au/Krutilla,+John+V/$N?accountid=14825
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En av utgångspunkterna vid utformningen av K3-regelverket har varit IFRS för SMEs, 

men också sambandet mellan redovisning och beskattning, befintlig normgivning samt 

tillämpad redovisningspraxis. (BFN, 2012a) 

Sverige går alltså emot trenden av en global harmonisering, vilket innebär att 

jämförbarheten bland intressenter minskar och K3-företagen tappar konkurrenskraft på 

den globala marknaden (Deaconu m.fl. 2012). 

Enligt kongruensprincipen så skall förändringar i balansräkningen, t ex. värdeökning/ 

minskning av en fastighet, synas i resultaträkningen. Detta medför att användningen av 

verkligt värde kan påverka årets resultat väldigt mycket. 

Lundqvist1 menar att försiktighetsprincipen är struken i IFRS, syftet är att informationen 

ska understödja beslutsfattande. Redovisningen bygger mer på egna bedömningar, IFRS 

anser att ansvaret med försiktighet ligger hos varje enskilt företag. Anledningen till att 

försiktighetsprincipen togs bort, var att den fick för stort fokus och var ett hinder för 

relevansen i redovisning. 

K-regelverket är influerad av IFRS, men är fortfarande styrt av ÅRL, där är fortfarande 

försiktighetsprincipen en viktig del. Redovisningen ska baseras på tillförlitliga värden. 

1.2.1 Problemdiskussion om kategorierna 

Företag som är privatägda har som övergripande mål att generera maximalt med 

avkastning till ägarna, så länge företaget håller sig inom lagar och etiska normer. Vid 

användningen av värderingsprincipen, verkligt värde, påverkas resultatet beroende på 

vilket värde som tillgång bedöms ha. Bedömningen till verkligt värde skall vara så 

objektiv som möjligt, men det är ett antal subjektiva bedömningar som ligger till grund 

för bedömningen. När subjektivitet kommer in i redovisningen försvinner lite av 

tillförlitligheten och bedömningar gör det möjligt att styra resultatet (Fahnestock & 

Bostwick, 2011, Nellessen & Zuelch, 2011). 

Fastighetsbranschen är en relativt homogen grupp med tanke på tillgångstruktur och 

löpande verksamhet. Trots detta finns det avsevärda skillnader i värderingar av 

fastigheter. Beroende på marknadstrender, uppgång eller nedgång, blir bedömningen av 

värdet på förvaltningsfastigheter olika. Strukturen på fastighetsmarknaden påverkar 

objektiviteten negativt, detta ökar den subjektiva bedömningen (Nellessen & Zuelch, 

2011). 

1.3 Forskningsfråga 

Vilken attityd har onoterade fastighetsbolag, mot hur förvaltningsfastigheter skall 

redovisas enligt k3-regelverket? 

 

                                                 
1 Pernilla Lundqvist redovisningsspecialist Ernst & Young, föreläsning 4 mars 2013. 
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1.4 Syfte 

Syftet med studien är att få kunskap i vad större2 svenska onoterade fastighetsbolag 

tycker om verkligt värde, vad som påverkar attityden och varför den är som den är. 

                                                 
2 Ett företag som uppfyller mer än ett av följande villkor är ett  

större företag 

a)medelantalet anställda i företaget har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till 

mer än 50,  

b) företagets redovisade balansomslutning har för vart 

och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått  

till mer än 40 miljoner kronor,  

c) företagets redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till 

mer än 80 miljoner kronor. (ÅRL 1:3) 
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2 Metod 

Metoden redogör för det tillvägagångssätt och metodval som använts vid insamling av 

data och information, som senare har använts för att uppnå studiens syfte. En 

diskussion förs även om studiens validitet, reliabilitet och källkritik. För att inte studien 

ska bli för bred och omfattande diskuteras avgränsningar, alternativmetod och 

bortfallsanalys. 

Studien kommer använda sig av kvantitativ och kvalitativ data, detta kallas, mixad 

metod.  I studien kommer den kvantitativa datan bestå av enkäter, den kvalitativa datan 

av intervjuer. Svaren från intervjuerna och enkäterna används sedan för att jämföra och 

säkerställa fastighetsbolags attityder till redovisningsprinciperna. Vi använder denna 

metod för att de två datakällorna överlappar varandra, genererar en högre 

förklaringsgrad och bidrar till en bättre förståelse för sambandet mellan beroende och 

oberoende variabler (Tashakkori & Teddlie 1998).  

Studiens forskningsfrågor och hypoteser om värderingsprinciper har skapats utifrån en 

positivistisk ansats. Syftet med en positivistisk ansats är att testa och förklara de 

hypoteser som skapats i studien. Positivismen har sin utgångspunkt i naturvetenskapen 

och bygger på säker kunskap. Den empiriska delen i studien analyseras utifrån den 

teoretiska referensramen för att förklara attityden till verkligt värde och vad som 

påverkar den. Studien har därför en deduktiv ansats. (Bryman & Bell 2007). 

Vi använder oss av en mixad metod för att verifiera svaren får de olika datakällorna. 

Om svaren stämmer överens, har vi med olika tillvägagångssätt fått samma resultat, är 

informationen giltig och därmed ökar tillförlitligheten. Studien får en mer nyanserad 

och helhetsinriktad uppfattning om de värderingsprinciper som studeras (Tashakkori & 

Teddlie 1998, Holme & Solvang 1997). 

2.1 Datainsamling 

Studien behandlar primärdata i form av intervjuer och enkäter som beskrivs mer i detalj 

nedan. Sekundärdata har hämtats främst från vetenskapliga artiklar som berör ämnet, 

samt facklitteratur, branschtidningar, experters utlåtande om svenska och internationella 

regelverk.  

Vi har hämtat vetenskapliga artiklar från databasen ABI Inform, sökord som använts är 

fair value, cost value, book value, IFRS för SME, conceptual framework, impairment 

test, property plants, IAS 40, relevance och reliability. 

Sekundärdatan används för att skapa en teoretisk referensram som sedan ligger till 

grund för tolkningen av primärdatan (Bryman & Bell 2011) 

2.1.1 Kvalitativ studie 

Bokföringsnämndens K3 och IFRS för SME är nya regelverk, som är inriktade mot 

samma målgrupp. Bokföringsnämnden har till viss del valt att gå ifrån IASBs standard 

om verkligt värde, till anskaffningsvärde inom vissa områden.  

Den kvalitativa delen av studien består av djupgående intervjuer, vid intervjuerna får vi 

ut respondenternas tankar, attityder och resonemang som ligger grund för deras 

tolkning. Detta ger forskarna en klarhet i vad respondenterna tycker (Dalen 2007). 
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En utgångspunkt är att antalet informanter inte kan vara för stort, eftersom både 

genomförandet av intervjuerna och bearbetningen av dem är en tidskrävande process. 

Samtidigt måste det intervjumaterial som samlats in vara av en sådan kvalitet att det 

utgör tillräckligt underlag för tolkning och analys. (Dalen, 2007, s.54) 

2.1.2 Kvantitativ studie 

Syftet med vår kvantitativa del är att från ett stickprov kunna ge en bild av hela 

populationen, samt att jämföra resultatet från undergrupper i stickprovsundersökningen. 

Studiens syfte är att svara på de hypoteser som satts upp. Vi ska studera sambandet 

mellan synen på verkligt värde som är den beroende variabeln, utifrån oberoende 

variablerna kunskapsnivå och fastighetstyp. En kvantitativ studie kan statistik 

säkerställa resultat och därmed göra studien mer generaliserbar. Ett större stickprov med 

fler personer/ företag desto bättre och säkrare värde nås, detta ökar studiens validitet. 

(Olsson & Sörensen 2007). 

Det kvantitativa arbetet börjar med insamling av rådata, som senare bearbetas genom ett 

statistikprogram. Rådatans information kommer från enkätundersökningen, som ska 

återspegla syftet med studien. Dataprogrammet SPSS använts i studien för att 

processera rådatan. SPSS räknar ut om det finns några samband/ skillnader i stickprovet 

som senare kan generaliserar på vald population (Olsson & Sörensen 2007). 

Det finns olika datanivåer, som delas in i fyra kategorier, nominal, ordinal, intervall och 

kvotdata. Nivåerna har olika kvalitativa egenskaper där respektive nivå har en mängd 

olika tester för att undersöka stickprovet. Studien undersöker åsikter och attityder och 

då behövs en skala för att rangordna dessa, till detta används en likertskala, datanivå 

ligger på ordinalnivå. Svaren rangordnas utan någon ekvidistans mellan stegen, enligt 

den statiska läran (Olsson & Sörensen 2007). 

Datan som erhålls från enkäterna ligger på ordinaldatanivå, det innebär att individer/ 

grupper kan rangordnas efter en skala. Det går inte att räkna fram kvoter och 

medelvärden, detta utesluter statistiska regressionsanalyser. Istället ligger fokus på 

medianen och därför fungerar icke parametriska test (Olsson & Sörensen 2007). 

2.1.3 Diskussion om datainsamling 

Tanken med att använda en mixad metod är att förstärka tillförlitligheten i resultatet. 

Den kvalitativa delen ligger i fokus och tankarna och åsikterna som framkommer är 

viktiga i studien. Under intervjuer finns risk för olika bias, där individens subjektiva 

bedömningar inte framkommer. Ett sätt att minimera dessa bias är att komplettera 

studien med en enkätundersökning, som konfirmerar eller förkastar resultatet från 

intervjuerna. Mixad metod ökar därför tillförlitligheten och generaliserbarheten i 

studien. 

2.2 Urval av forskningsområde 

Studien riktar in sig mot större svenska aktiva onoterade fastighetsbolag som har 

förvaltningsfastigheter som huvudsyssla, eftersom dessa verksamheter påverkas direkt 

av bokföringsnämndens nya K3 regelverk. Andra förutsättningar i urvalet, är att söka 

upp verksamheter där huvudsysslan är förvaltningsfastigheter, att företagen sköter sin 

bokföring själva samt att de befinner sig geografiskt i Västra Götalands län. 
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Motivet till att vi valde fastighetsbranschen är för att K3 tar upp verkligt värde för 

förvaltningsfastigheter och finansiella instrument. Fastigheter är den enda icke-

finansiella tillgången som berörs utav verkligt värde. I Sverige idag är det bostadsbrist, 

vi ser det som ett samhällsproblem, därför är vi intresserade av att veta mer om 

branschen. 

2.3 Val av intervjupersoner 

Syftet med en kvalitativ studie är att skapa en djupgående förståelse, därför är urvalet av 

respondenter avgörande. Urvalet måste stå i relation till syftet med studien, för att 

respondenterna skall uppnå de kriterier som efterfrågas används ett selektivt urval.  

De kriterier som ställts upp för intervjupersonerna är att de skall vara verksamma inom 

större onoterade fastighetsbolag, vara väl insatta i företagets redovisning, ha gedigen 

kunskap om redovisning och befinna sig på en sådan position att de kan utöva 

inflytande på organisationen. 

För att säkerställa svaren från den kvalitativa delen, kommer enkäter delas ut till varje 

intervjuperson och en eller flera kollegor inom respektive bolags ekonomiavdelning. 

Urvalet för den kvalitativa studien är selektivt, därmed kommer enkätens respondenter 

begränsas till de utvalda företagen.  

Det är årsredovisningar som ligger till grund för det selektiva urvalet, där ägarkategorin 

och företagens egenskaper jämförs. 

2.3.1 Tillvägagångssätt 

För att söka upp företag inom populationen användes Affärsdata, som är ett register 

över Sveriges verksamheter och årsredovisningar. Sökningen startade med att 

undersöka hur många företag inom Sveriges gränser som uppfyller kriterierna för att 

vara ett större onoterat aktiebolag inom fastighetsbranschen. Det gav ett resultat på ca 

500 bolag. När sökningen senare smalnades av till de avgränsningar som gjorts i 

studien, verksamheter placerade i Västra Götalands län och större onoterade aktiebolag 

inom fastighetsbranschen. Reducerades populationen till ca 50 fastighetsbolag, där sex 

verksamheter valdes utifrån årsredovisningar, dessa passade studien bäst.  

Företagen kontaktades via telefon. Beroende på gensvar bokades intervjuer, som skedde 

på respektive företags lokaler, för att det gav intervjupersonerna en tryggare miljö.  

I samband med intervjuerna tänkte vi dela ut 20 enkäter, där tilltänkta kollegor 

förväntades svara på var sitt exemplar. Det var intervjuerna som låt i fokus, men svaren 

från enkätundersökningen skulle säkerställa slutsatsen kring attityderna till verkligt 

värde. 

Årsredovisningar ligger till grund för den kategorisering och indelningen av 

fastighetsbolagen, vid skapandet av de oberoende variablerna. 

2.3.2 Intervjuförfarandet 

Den kvalitativa studien bestod av fyra stycken intervjuer, där varje intervju tog cirka 45 

minuter, i samband med intervjun genomfördes även studiens enkätundersökning. 

Utförandet skedde på intervjupersonens valda plats, en miljö som respondenten känner 

sig bekväm i genererar en bättre dialog (Bryman & Bell 2011). 
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Tre av intervjutillfällena utfördes under avslappnade förhållanden, där 

intervjupersonerna bjöd på kaffe och i stora luftiga lokaler. Samtalen upplevdes som en 

diskussion mer än en strikt intervju. En av dessa intervjuer förvandlades till en 

fokusgrupp, då kollegor gav sig in och medverkade i diskussionen.  

Den fjärde intervjun var inte alls lika avslappnad och lättsam som de övriga tre. 

Intervjun genomfördes på ett litet kontor som gav en instängd känsla och samtalet 

upplevdes kort och koncist. Det var mer en strikt intervju än en diskussion. 

För att undvika allt för ledande frågor och att intervjun blir för styrd, får respondenterna 

prata fritt kring frågorna, detta genererar en djupare förståelse. Om respondenterna 

svarar undvikande eller inte ger tillräckligt med information kan följdfrågor förekomma 

som förbättrar förståelsen. För att få ut så mycket som möjligt från varje intervju, 

används ett semi-strukturerat tillvägagångsätt. Frågor och dess upplägg förbereds innan 

intervjutillfällena, med utgångspunkt i forskningsfrågorna, hypoteserna och den 

teoretiska referensramen, men följs inte strikt (Bryman & Bell 2011).  

När det gäller intervjuer, är studien beroende av mottagarens välvilja för att få in 

resultatet (Holme & Solvang 1997). 

2.3.3 Intervjusituation A 

Intervjun med företag A genomfördes på respondent A´s kontor, stämningen var 

avslappnad och i samband med intervjun kom Vd:n och driftschefen med i diskussionen 

och bildade en fokusgrupp. Respondent A arbetar som ekonomichef och har 

huvudansvaret för redovisningen i fastighetsbolag A. Respondenten har studerat 

ekonomi och data på högskola och har tidigare jobbat inom andra branscher med 

ekonomifrågor. Företaget är ett kommunalt fastighetsbolag och har både bostäder och 

lokaler i sin verksamhet. 

Intervjupersonen har varit på en del informationskurser, har studerat och läst 

branschtidningar, artiklar samt PwCs K3 i praktiken. Detta har lett till att respondenten 

anser sig ha en god bild och kunskap om hur verkligt värde skall redovisas och tas fram. 

2.3.4 Intervjusituation B 

Intervjun med företag B genomfördes i ett konferensrum i bolagets lokaler. Stämningen 

var avslappnad, respondent B arbetar som ekonomichef och har huvudansvaret för 

redovisningen i fastighetsbolag B, varit aktiv inom branschen i ca 10 år. Respondenten 

har studerat ekonomi på högskolenivå och har tidigare även drivit en revisionsbyrå. 

Företaget är ett kommunalt fastighetsbolag och har både bostäder och lokaler i sin 

verksamhet. 

Intervjuperson anser sig ha goda kunskaper om ämnet, ”det har blivit mycket läsande 

och dividerande kring detta, men idag sitter jag inne på rätt kunskap”. Respondenten 

håller själv i föreläsningar och utbildar intern och extern personal om de nya 

redovisningsprinciperna. Trots de goda kunskaperna anser respondenten att mer 

riktlinjer från SABO och BFN vore att föredra, båda organisationerna har lämnat ut 

liknande yttrande om principerna. ”Men längre än såhär vill de inte gå, det är 

avsiktligt. Eftersom det är fastighetens specifika karaktär som fäller avgörandet av 

värderingen”.  
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2.3.5 Intervjusituation C 

Intervjun med företag C genomfördes i ett konferensrum i företagets lokaler. 

Stämningen var avslappnad, respondent C arbetar som ekonomichef och har 

huvudansvaret för redovisningen i fastighetsbolag C. Respondenten har en 

civilekonomexamen och har tidigare jobbat som revisor och inom bilindustrin. 

Fastighetsbolaget är kommunalägt och består nästan enbart av bostäder. 

Intervjupersonen anser sig inte vara fullärd, men kunskaperna idag är ganska bra, jag 

vet vad de nya redovisningsprinciperna och K3 handlar om. ”Jag har året på mig för att 

få mer kunskap”.  

Respondenten samlar in kunskap från diskussioner med andra branschkollegor, läser 

branschtidningar, artiklar och funderar.  

2.3.6 Intervjusituation D 

Intervjun med företag D genomfördes på respondent D´s kontor, stämningen var ganska 

tillknäppt. Respondent D arbetar som ekonomichef och har huvudansvaret för 

redovisningen i fastighetsbolag D. Respondenten har studerat ekonomi universitet och 

började på företaget direkt efter avslutade studier. Företaget är ett kommunalt 

fastighetsbolag som enbart har lokaler i sin verksamhet. 

Respondenten anser sig inte ha tillräckligt med kunskap om ämnet, ”jag har försökt läsa 

PwC´s K3 i praktiken men inte hunnit igenom den, läst lite andra nyhetsbrev mm”. 

Respondenten väntar på fler riktlinjer och praxis från BFN angående hur det nya 

regelverket ska appliceras i redovisningen.  

2.3.7 Bearbetningsmetod av intervjuerna 

Intervjuerna spelades in, materialet transkriberades och processerades för att få en 

djupare förståelse för vad som diskuterats i intervjuerna. Processen avslutades med att 

relevant information presenterades i empirin. Arbetets tillvägagångssätt är att koppla 

samman vald teori med empiri, för att besvara forskningsfrågorna i en slutsats. 

2.4 Enkätförfarandet 

Enkäten lämnades ut i samband med intervjuerna, när vi var på plats. Detta ökade 

benägenheten för svar på enkäterna. Tanken var att dela ut 20 enkäter till medarbetare 

på de besökta fastighetsbolagen. Så blev inte fallet, eftersom det var för få personer som 

arbetade med det nya k3-regelverket på de besökta fastighetsbolagen. Totalt svarade 10 

personer på var sin enkät.  

En enkät som är dåligt utformad, när det gäller språk, struktur och omfattning ökar 

risken för bortfall. För att öka svarsviljan kommer enkäten hållas kort och koncist, med 

enbart frågor om det som är relevant. (Holme & Solvang 1997).   

Vi har skapat enkätfrågorna utifrån den teoretiska referensramen, så de skall återspegla 

och besvara de hypoteser som satts upp. Frågor som behandlar attityder blir alltid 

ledande på endera vis, påverkan måste minimeras. Vi har därför skapat, positivt och 

negativt laddade frågor, på detta vis kan påverkan minskas (Holme & Solvang 1997).   

För att fånga attityder i en enkät, utformas svarsalternativen utifrån en likertskala, 

skalan fångar upp hur respondenternas attityder och rangordnar dessa attityder. Detta 
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innebär att respondenterna får svara på slutna frågor, svaren begränsas till en skala 

mellan 0-10 (Bryman & Bell 2011). 

 

2.4.1 Val av statistiska tester 

Den deskriptiva statistiken används för att beskriva det insamlade materialet och 

förklara lägesspridningen. Sedan skapas två index utifrån frågorna 2-10, eftersom vi vill 

att helheten av enkätens frågor ska kunna ge ett resultat av attityden mot verkligt värde 

och anskaffningsvärde. Varje person kommer få ett resultat på indexet mellan 0-60 

(Holme & Solvang 1997, Olsson & Sörensen 2007). 

Den första frågan på enkäten är en kunskapsfråga, som delar in respondenterna i två 

grupper, hög kunskap och låg kunskap om verkligt värde. Respondenterna erhåller en 

kunskapspoäng mellan 0-10, där under fem är låg och över fem är hög kunskap. 

Företagen delas även in i kategorin fastighetstyp (Holme & Solvang 1997, Olsson & 

Sörensen 2007). 

För att undersöka ifall det finns någon signifikant skillnad i attityd till verkligt värde 

mellan kategorierna används ett ickeparametriskt test, Mann Whitneys rangsummatest. 

Rangsummatestet visar ett p-värde utifrån asymptotisk inferens då det passar in bra på 

små stickprov, är denna signifikansnivå under 5, förkastas nollhypotesen (Holme & 

Solvang 1997, Olsson & Sörensen 2007).  

Vi väljer att använda Mann Whitneys rangsummatest eftersom testet fungerar i 

situationer där två oberoende variabler ställs mot varandra, där H0 är att det inte finns 

någon skillnad i attityd mellan grupperna. Datan behöver inte vara normalfördelad och 

fungerar även på små stickprov. Mann Whitneys rangsummatest kan inte påvisa storlek 

på attitydskillnader, utan visar om det finns en skillnad eller inte mellan de två 

oberoende variablerna fastighetstyp och kunskapsnivå. 

Mann Whitneys test utförs på indexet om verkligt värde och de två kontrollfrågorna, 11-

12 i enkäten. Resultaten jämförs och analyseras, vid likvärdiga resultat säkerställs 

indexets trovärdighet, och förbättrar generaliserbarheten i studien. 

2.4.2 Kausalitet och typ I & II fel 

(Oberoende)  (beroende) egen bild 

Statistiken i studien skall undersöka hur oberoende faktorer påverkar den beroende 

faktorn. Det gäller att diskutera och undersöka det kausala sambandet mellan faktorerna. 

I vår studie vill vi förklara hur attityden till verkligt värde påverkas av de oberoende 

faktorerna (Olsson & Sörensen 2007). 

När slutsatser dras utifrån statiska tester finns det alltid en risk för typ I och typ II fel. 

Typ I fel innebär att en sann nollhypotes förkastas till förmån av alternativhypotesen, 

typ II fel innebär att en falsk nollhypotes antas, då den egentligen borde förkastas 

(Olsson & Sörensen 2007). 
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2.5 Pilotstudie 

För att få en förförståelse om branschen och för att testa våra intervju och enkätfrågor, 

gjordes en pilotstudie på ett mindre fastighetsbolag. Detta företag var inte helt okänt för 

forskarna. Diskussionen var hypotetisk, eftersom detta företag inte påverkas av K3. 

Efter diskussioner med både handledare och feedback från pilotstudien, omarbetades 

främst enkätfrågorna för att passa studiens syfte bättre.  

I diskussionen med det mindre fastighetsbolaget framkom även att det finns en skillnad 

mellan bostäder och lokaler. Där framförallt hyresrätter har en mycket högre 

uthyrningsgrad än lokaler. Det innebär att marknadssituationen uppfattas olika för 

bostäder och lokaler. 

Pilotstudien var informell och kommer inte analyseras vidare. 

2.6 Metodkritik 

2.6.1 Validitet 

Validitet innebär att en studie undersöker det som är tänkt att undersökas. Validitet för 

en studie kan delas upp i två delar, intern och extern validitet. Intern validitet handlar 

om undersökningens metod passar för att undersöka det som avses, extern validitet 

handlar om ifall slutsatsen kan generaliseras. Studier strävar alltid efter att uppnå en så 

hög validitet som möjligt (Bryman & Bell, 2011). 

Vid användandet av intervju som metod, behövs det ur validitetsperspektiv beaktas 

huruvida frågorna som ställs kan ge information nog att besvara syftet. Respondenten 

måste besitta den kunskap som krävs för att ge användbar information, samt att under 

intervjusituationen ges möjligheten att utveckla svaren. Därför har vi valt att intervjua 

ekonomichefer under semistrukturerade förhållanden (Bryman & Bell 2011). 

Vi kommer inte skicka ut frågorna i förväg, då studien undersöker resonemanget och 

tankarna vid framtagandet av svaren. Ifall intervjupersonen getts tillfälle till granskning 

av frågorna, är det möjligt att svaren redan är uttänka och en viss del av resonemanget 

uteblir. Genom att ställa kontroll- och följdfrågor ökar sannolikheten att frågorna mäter 

det som avsetts. Detta ger en hög intern validitet (Bryman & Bell 2011). 

Enbart en kvalitativ undersökning tappar lite extern validitet, eftersom det enbart är ett 

fåtal företag som deltar. Vilket innebär att slutsatsen om hela populationen blir svår att 

generalisera Eftersom populationen i studien består av 50 fastighetsbolag och 

stickprovet består av sex företag och 20 enkäter. Använder vi en mixad metod för att 

öka styrkan och generaliserbarheten i studien som ökar den externa validiteten 

(Tashakkori & Teddlie 1998, Bryman & Bell 2011). 

2.6.2 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om studiens resultat blir desamma om studien skulle genomföras 

igen. Saker som minskar reliabiliteten är tillfälligheter och slumpartade händelser. I en 

intervjustudie har den som intervjuar en stor påverkan på resultatet, ett standardiserat 

utförande ger en högre reliabilitet. Enkäterna som används i studien ökar reliabiliteten, 

via de statistiska testerna, utesluts tillfälliga och slumpartade händelser (Bryman & Bell 

2011).  
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Intervjuerna är semistrukturerade med en öppen diskussion med respondenten, detta 

drar ner tillförlitligheten då frågorna ej är standardiserade. Diskussionen är ändå styrd 

av forskarna, eftersom ett förarbetat frågeformulär ligger som grund, så intervjuerna 

liknar varandra och därmed ökar tillförlitligheten. För att undvika intervjuarbias, som 

innebär att respondenten blir påverkad av intervjuaren, har forskarna agerat neutralt vid 

diskussionerna (Dalen 2007).   

För att undvika onormalt och stressat beteende hos respondenterna kommer intervjuerna 

ske på respektive organisations anläggning. Dessa platser anses av forskarna, vara lugna 

och utan störande moment. För att öka tillförlitligheten kommer intervjuerna spelas in 

med hjälp av en diktafon, för att få en så bra och sanningsenlig tolkning av svaren som 

möjligt (Dalen 2007).   

Hög reliabilitet innebär att olika oberoende mätningar av samma fenomen ska ge samma 

eller ungefärliga resultat. Ett noggrant tillvägagångssätt ökar reliabiliteten, därför 

kommer en pilotstudie användas, intervju och enkätfrågorna testas i förväg. För att reda 

ut om någon fråga är svårförstådd eller är på fel plats, detta ökar tillförlitligheten i 

studien (Olsson & Sörensen 2007, Holme & Solvang 1997). 

2.6.3 Källkritik  

Med ”källa” menas ursprunget till vår kunskap… Allt som vi bygger vår kunskap på är 

kunskapskällor. Källkritikens uppgift är att värdera dessa källor och bedöma deras 

trovärdighet (Thuren 2007 s.9) 

Källan ska vara trovärdig och inte vara missvisande, att den verkligen är vad den utger 

sig för att vara och är äkta. Vid utvärdering av en källa, skall det säkerställas om 

författarens oberoende och att inget egenintresse styrt resultatet. Ju närmare i tiden 

källan och den faktiska händelsen är, desto trovärdigare är källan. Den ska även stå för 

sig själv, inte vara referat av andra källor eller vara en avskrift. (Thuren 2007) 

Primärdatan i studien kommer från intervjuer och enkäter, medan sekundära källor 

främst kommer från vetenskapliga artiklar. Dessa är kritiskt granskade för att säkerställa 

tillförlitligheten och relevansen för vår forskning. 

Intervjuer genomförs för att undersöka respondenters tankar, åsikter och attityder, risken 

är att den intervjuade döljer information. Vi ser ingen anledning till varför 

respondenterna skulle vilja dölja någon information, eftersom ämnet handlar om 

redovisningsprinciper, som inte är något känsligt område. 

Den informationen som erhålls via intervjuerna granskas och stäms av med hjälp av den 

kompletterande kvantitativa studien, detta gör att respondenternas svar i intervjuerna 

blir kontrollerade och därför mer trovärdiga. Forskarna är insatta i redovisning och har 

kritiskt granskat de källor som använts, därför anser vi att källorna är tillförlitliga och 

relevanta för studien. 

2.7 Avgränsning 

BFN har arbetat fram ett nytt normgivande regelverk för Sverige som kallas K-

regelverket, där de har blivit influerade av IASB nya internationella regelverk IFRS. 

Inom regelverken finns det avgränsningar beroende på företagens storlek och 

omsättning. Studien kommer rikta in sig mot populationen större företag inom Västra 
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Götaland, där IASBs IFRS för SMEs och BFN huvudregelverk K3 är de styrande 

regelverken. 

Båda regelverken är väldigt grundläggande och har en bred omfattning, studien kommer 

därför avgränsas mot de värderingsprinciper som skiljer respektive regelverk åt. Enligt 

K3 ska de flesta tillgångar och skulder tas upp till anskaffningsvärde där försiktighet 

och tillförlitlighet är grundstenar. IFRS för SMEs slopar försiktigheten till viss del och 

fokuserar mer på verkligt värde och relevans.  

Studien avgränsar sig till vad större svenska aktiva onoterade fastighetsbolag inom 

Västra Götaland, anser om dessa värderingsprinciper, speciellt verkligt värde. 

Attityder och åsikter hos den enskilda individen kan bero på många olika saker, t ex. 

personlighetsdrag eller någon form av yttre påverkan. Studien syftar till att undersöka 

vad fastighetsbolag i stort anser om de nya redovisningsprinciperna och ifall det finns 

någon skillnad i attityd beroende av inre och yttre faktorer.  

De yttre faktorerna i studiens fall är ägarstruktur och vilken fastighetstyp som företaget 

har som huvudsysselsättning, medan den inre faktorn är kunskapsnivå. Studien kommer 

inte gå in på om individers personlighet påverkar attityden till de olika 

värderingsprinciperna. Genom att använda flera företag, ett antal respondenter inom 

varje företag och varje kategori, minimeras risken att individers personlighet påverkar 

slutsatsen.  

2.8 Bortfallsanalys 

Bortfallsanalysen diskuteras bortfallet i studien, varför det uppstod och vad som skulle 

kunna göras annorlunda. 

Syftet med studien var att ta reda på vad fastighetsbolag tycker om verkligt värde som 

redovisningsmetod. En underkategori i syftet var att studera inre och yttre faktorers 

påverkan på attityden till verkligt värde. 

De yttre faktorerna kommer från omvärlden, här var tanken att undersöka om geografisk 

placering och ägarkategori påverkade bolagets attityd. Detta fick revideras under 

arbetets gång eftersom många tänkta företag valde att inte deltaga i studien.  

Det fanns en mängd olika förklaringar till varför fastighetsbolagen inte valde att deltaga. 

Flertalet av de privata fastighetsbolagen uppgav att de inte hade tid för tillfället eller 

saknade rätt kunskap idag. Inom denna grupp större onoterade fastighetsbolag är den 

privata sektorn väldigt liten jämfört med andelen kommunala bolag. Vi blev väldigt 

utlämnade till de få tilltänkta privata företag som fanns tillgängliga och studien var 

väldigt beroende av deras deltagande.  

Eftersom de privata onoterade större fastighetsbolagen valde att inte deltaga, påverkade 

detta även frågan om geografisk placering, då alla tänkta privata större aktörer var 

placerade i Göteborg. I kontakten med kommunala fastighetsbolag i Göteborg avböjde 

även dessa, pga. för dålig kunskap om de nya värderingsprinciperna och hur de ska 

redovisas. Många av de fastighetsbolag som avböjde att deltaga var intresserade av 

studiens resultat, för att öka den egna kunskapen om k3-regelverket. 
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Det stora bortfallet från göteborgsområdet och de privata aktörerna, reducerade studiens 

hypoteser och population. I studiens början bestod populationen av både kommunala 

och privatägda fastighetsbolag, ca 50 stycken.  

Den reducerade populationen består utav 23 kommunala fastighetsbolag i Västra 

Götaland utanför göteborgsområdet. Hypotesen som behandlade storstad/ småstad togs 

bort ifrån studien och hypotesen angående ägarkategori är obesvarad utifrån de privata 

bolagens perspektiv. Från den nuvarande populationen, bestående av 23 bolag, valde 

fyra stycken fastighetsbolag att ställa upp i studien. Studien hade som mål att undersöka 

åtta onoterade fastighetsbolag i Västra Götaland, så bortfallet blev fyra företag och 

därmed cirka 10-15 enkäter. 

Totalt intervjuades fyra ekonomichefer och tio enkäter erhölls utifrån vald population.   

2.9 Alternativmetod 

Eftersom studien fick stora bortfall och hade svårt att få till intervjuer med tänkta 

respondenter, mestadels beroende på tidsbrist och okunskap. En alternativ väg att gå är 

att ändra studiens metodval, från intervjuer i fokus till massutskick av enkäter. Detta 

hade troligtvis genererat ett ökat gensvar beroende på att enkäter kräver mindre tid än 

intervjuer, och de tillfrågade blir inte lika utsatta som under en intervju. Forskarna anser 

att metoden med massutskick inte hade kunnat undersöka resonemangen och tankarna 

kring attityden till verkligt värde hos fastighetsbolag som studien syftar till. Den 

alternativa metoden hade enbart gett en indikation på attityden och skillnaden mellan 

olika faktorer. 

Ett annat sätt att lösa problemet med bortfallet är att öka populationen och gå utanför 

Västra Götaland. Beroende på gensvar skulle det gå att generalisera slutsatsen till en 

större population. För att resultatet av en sådan studie ska bli bra, krävs en längre 

tidsplan, fler intervjuer och enkäter. 
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3 Bakgrund teoretisk referensram 

I bakgrundsteorin kommer svenska grundläggande redovisningsprinciper presenteras. 

Principerna används för att tolka empirin utifrån ett svenskt redovisningsperspektiv. 

För att redovisningen skall hålla en tillräcklig standard och god kvalitet behövs det 

lagar och regler som upprätthåller kvaliteten. Redovisningen är ett omfattande område 

som används av alla bokföringsskyldiga. Det är därför svårt att i detalj beskriva hur 

redovisningen skall utföras vid varje specifik situation. Därför har det utvecklats ett 

antal övergripande redovisningsprinciper, som har till uppgift att likrikta och uppehålla 

kvaliteten.  

3.1 God redovisningssed 

Enligt 2 kap. 2§ ÅRL (SFS 1995:1554) skall finansiella rapporter upprättas på ett 

överskådligt vis och i enlighet med god redovisningssed. God redovisningssed innebär 

att vissa sakkunniga och ansedda organisationer, tolkar och utformar praxis av rådande 

lagar. Tolkningarna och praxisen utgör sedan normen för hur redovisningen praktiseras 

av bokföringsskyldiga. I Sverige anses BFN som normbildare. (Prop. 1998/99:130) 

3.2 Rättvisande bild 

Enligt 2 kap. 3§ ÅRL (SFS 1995:1554) ”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 skall ges, skall det lämnas 

tilläggsupplysningar.” 

BR, RR och noter skall upprättas som en helhet och ligga till grund för den finansiella 

rapporteringen. Finns det annan relevant information som ökar förståelsen av BR och 

RR skall sådan information lämnas i tilläggsupplysningarna.  

Rättvisande bild saknar definition, men utgör ett överordnat krav, att läsaren ska få en så 

riktig bild av företagets ekonomiska situation som möjligt (Prop. 1995/96:10). 

I ÅRL framgår att det grundläggande redovisningsprinciperna kan frångås om det finns 

särskilda skäl. Dock måste skälen och effekterna av detta bedömas och beskrivas av 

företagen i not. 

3.3 Försiktighetsprincipen 

Enligt 2 kap. 4§ ÅRL (SFS 1995:1554) ”Värderingen av de olika posterna och, i 

förekommande fall, delposterna skall göras med iakttagande av rimlig försiktighet.” 

Med rimlig försiktighet menas att tillgångar skall värderas lågt och skulder högt, 

värdering får inte ske med allt för osäkra antaganden. Enligt försiktighetsprincipen blir 

det svårare att motivera uppskrivningar av tillgångar, medan nedskrivningar blir lättare. 

Tanken med försiktighetsprincipen är att intressenter skall skyddas ifrån falska och 

optimistiska värderingar.  

Om det finns osäkerhet eller risker runt en tillgång/ skuld skall en rimlig försiktighet 

användas. 
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3.4 Kongruensprincipen 

Kongruensprincipen innebär att förändringar som kan hänföras till BR, i form av 

värdeförändringar hos tillgångar/ skulder, skall innan det påverkar det egna kapitalet 

redovisas i RR.  Eftersom RR har blivit en viktig informationskälla för intressenter, som 

fattar beslut utefter den information som finns tillgänglig. Om resultatet inte hade 

påverkats av värdeförändringar hade beslut tagits på felaktiga grunder (Fahnestock & 

Bostwick, 2011).   

3.5 Nedskrivning 

När det finns indikation på om en tillgångs värde, både materiella och immateriella 

tillgångar, är lägre än det bokförda värdet, skall det utföras ett nedskrivningstest. 

Indikationer kan vara förhöjda marknadsräntor och avkastningskrav som påverkar 

diskonteringsfaktorn som används vid värderingen av tillgången. Det kan vara 

betydande förändringar i marknadsförutsättningarna, ekonomisk eller juridiskt, och det 

kan komma ny teknik som innebär att den gamla blir föråldrad (Månsson & Stralström 

2012). 

För att inte en nedskrivning ska ske, så behöver återvinningsvärdet vara högre än det 

bokförda värdet. Återvinningsvärdet är det verkliga värdet minus försäljningskostnader. 

Diskonteringsräntan som framtida kassaflöden ska beräknas med, ska vara 

marknadsmässig. Tidigare accepterades en diskonteringsränta som enbart innehöll en 

avkastning som täckte lånekostnader för det specifika bolaget. I dagsläget skall en 

marknadsränta användas, oberoende vad ägarna tycker (Månsson & Stralström 2012). 
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4 Teoretisk referensram 

I detta kapitel redovisas bakgrundsteori och den teoretiska referensramen, som 

tillsammans med inledningen ligger till grund för valda forskningsfrågor och hypoteser. 

Referensramen bygger på vetenskapliga artiklar som tar upp relevanta diskussioner om 

redovisningsprinciper och kvalitativa egenskaper, som är intressanta för 

förvaltningsfastigheter. 

4.1 Insamling av litteratur 

De vetenskapliga artiklarna har hämtats från databasen ABI Inform, sökord som använts 

är fair value, cost value, book value, IFRS för SME, conceptual framework, impairment 

test, property plants, IAS 40, relevance och reliability. 

Problem som dök upp vid informationssökningen om verkligt värde, var att mycket av 

litteraturen riktar in sig mot finansiella tillgångar. Forskarna har läst en stor mängd 

vetenskapliga artiklar, som till slut gav upphov till den informationsbank som 

presenteras i den teoretiska referensramen. Teorierna riktar sig mot IFRS, men K3-

regelverket har antagit teorierna om verklig värde, därmed är artiklarna relevanta för 

studien och Sverige.  

Speciellt svårt var det att hitta artiklar om nedskrivning på icke finansiella tillgångar och 

de svenska grundläggande redovisningsprinciperna, som god redovisningssed, 

rättvisande bild mm. 

Problemen med de svenska redovisningsprinciperna löstes genom att använda svenska 

lagar och propositioner från databasen Karnov, och litteratur som tar upp ämnet. 

Nedskrivningsdiskussionen är ingen stor del av studien, därför anser forskarna att 

relevant litteratur som tar upp ämnet är okej att använda till denna diskussion. Teorin 

som bygger på lagar och litteratur presenteras i den förempiriska studien. 

Studien undersöker attityden, hur större svenska onoterade fastighetsbolag ser på 

införandet av verkligt värde i det nya K3-regelverket gällande förvaltningsfastigheter. 

Därför anser forskarna att de grundläggande redovisningsprinciperna och de nya 

kvalitativa egenskaperna är relevanta för studien. Dessa faktorer påverkar användande 

av verkligt värde och reglerar hur värdet ska tas fram. 

Hela studien kretsar kring vad onoterade fastighetsbolag anser om verkligt värde, därför 

behövs en tydlig bild av vad verkligt värde är, hur det ska tas fram och en diskussion 

kring problematiken. Anskaffningsvärde ligger med som en motvikt till verkligt värde 

och svensk redovisningen har historiskt byggt på denna princip. 

Teorin om de yttre faktorerna skapar en bild av vad som kan tänkas påverka attityden 

hos fastighetsbolag. 

Forskarna i denna studie vill skapa en bild av vad verkligt värde innebär för svensk 

redovisning. 
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4.2 Redovisningens kvalitativa egenskaper 

Målet med en finansiell rapportering är att understödja investerare och intressenter med 

finansiell information, så kallad externredovisning. Redovisningen är anpassad för 

externa parter, då de interna beslutsfattarna har bättre och mer specifik information 

tillhanda.  

För att informationen i finansiell rapportering skall vara användbar och följa en viss 

struktur, måste rapporteringen följa vissa generella egenskaper. För att undvika dålig 

kvalitet på finansiella rapporter, har ett kvalitativt ramverk arbetats fram. Ramverket 

består av fundamentala kvalitativa egenskaper, relevans och tillförlitlighet. De 

fundamentala egenskaperna kompletteras av de förstärkande kvalitativa egenskaperna, 

jämförbarhet, verifierbarhet, tidsaspekt och förståelse (Gore & Zimmermann, 2007).  

4.2.1 Fundamentala egenskaper 

Syftet med de fundamentala egenskaperna är att identifiera användbar information och 

sålla bort överflödig information. Information som anses användbar identifieras via tre 

steg. Den information som presenteras i en finansiell rapport, skall beskriva ekonomiska 

händelser som är till gagn för intressenter, de relevanta i händelsen skall anges och 

avspeglingen av händelsen skall återges korrekt.  

4.2.2 Relevans 

Information kan anses relevant när den kan ligga som grund för beslutsfattande hos 

intressenter. Relevant information används för att prognostisera framtida utfall och ska 

minska osäkerheten i sådana skattningar. De framtida utfallen byggs utifrån direkta 

vinstprognoser om hur företaget presterar i nuläget, relevant information bygger på 

aktuell dagsinformation. Men det utesluter inte vikten av de relevanta i historisk data, 

som kan minska osäkerheten av skattningarna. Genom att upplysa hur väl tidigare 

skattningar överensstämt med utfallet (Tasios & Bekiaris, 2012, Whittington, 2008). 

Information som kan anses vara betydande och väsentlig för intressenters 

beslutsfattande, måste särredovisas. Då utelämnandet av sådan information kan komma 

att påverka beslutet i fråga. Vad som menas med betydande och väsentlig information är 

onormala, ovanliga och sällan förekommande händelser som påverkar resultatet. (Tasios 

& Bekiaris, 2012). 

4.2.3 Tillförlitlighet 

Informationen som anges i en finansiell rapport måste återspegla en ekonomisk 

händelse på ett korrekt vis. Kriterierna för en tillförlitlig information är: ett ekonomiskt 

fenomen ska vara fullständigt, neutralt och fri från fel.  

Fullständig skildring innebär att all information som är nödvändig för intressenters 

förståelse av en ekonomisk händelse, ska presenteras från företagens sida (Tasios & 

Bekiaris, 2012, Whittington, 2008). 

Den redovisningsinformation som presenteras får inte valts ut selektivt eller presenteras 

på ett sätt som försöker ge en missvisande bild. T.ex. påverka intressenters 

beslutsfattande i en given riktning. Information som helt återspeglar verkligheten utan 

några intentioner och vinklingar beskrivs som neutral. 
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När informationen är fri från fel så har det inte skett några utlämnanden eller fel i 

beskrivningen av den ekonomiska händelsen (Tasios & Bekiaris, 2012, Whittington, 

2008). 

4.2.4 Förstärkande egenskaper 

De förstärkande egenskaperna ska komplettera de fundamentala egenskaperna, de ska 

hjälpa till att särskilja användbar information från mindre användbar. 

De förstärkande egenskaperna består utav: jämförbarhet, verifierbarhet, tidsaspekt och 

förståelse. 

Syftet med jämförbarhet är att få en effektivare marknad, där finansiella rapporter ska 

kunna jämföras mellan företag, samt att det inom samma företag ska gå att jämföra 

mellan olika tidsperioder. För att jämförbarheten ska uppnås finns det ett antal 

hjälpmedel, t.ex. konsekvent tillämpning och uniformitet.  

Användare ska kunna verifiera att informationen är återgiven på ett korrekt sätt, och 

olika beslutsfattare, oavsett kunskap om fenomenet, ska komma fram till samma 

generella slutsats (Whittington, 2008). 

Tidsaspekten innebär att information måste presenteras vid rätt tidpunkt för att den ska 

vara användbar, för att information inte ska bli en ickefråga vid beslutsfattande kan den 

inte vara för sen. 

Förståelse innebär att redovisningsinformation klassificeras, karaktäriseras och 

presenteras på ett tydligt och konsekvent sätt, så användare kan förstå innebörden. Detta 

är inte för gemene man, utan det krävs gedigna kunskaper om redovisningsområdet för 

att förstå finansiella rapporter. (Tasios & Bekiaris, 2012). 

4.2.5 Diskussioner om kvalitativa egenskaper 

De kvalitativa egenskaperna gynnar användningen utav verkligt värde som har hamnat i 

korselden. Whittington (2008) menar att diskussionen istället borde handla om de 

kvalitativa egenskaperna.  

I det kvalitativa ramverket anses relevans viktigare än tillförlitlighet, men båda behövs 

för att redovisningen skall vara användarvänlig. Antagandet av de nya kvalitativa 

egenskaperna har tystat kritikerna som tidigare ansåg att verkligt värde var relevant men 

inte tillförlitligt (Whittington, 2008) 

Verifierbarheten bygger på delar av termen objektivitet, där oberoende observatörer ska 

komma till samma eller likartade slutsatser. Strikt objektiv syn kräver noggrann 

skattning och pålitliga bevis. IASBs definition kräver enbart att likartade generella 

slutsatser nås, därmed krävs inte en helt objektiv syn (Whittington, 2008).  

4.3 Värderingsprinciper 

IASB förespråkar relevant redovisningsinformation, som skall underlätta för 

intressenters framtida beslut. För att få information så relevant som möjligt, bör 

marknadsmässiga värderingar ligga som grund. Dock inskränker detta på 

tillförlitligheten, som bygger på transaktioner och verkliga händelser. Tillförlitlighet 

kräver oberoende, kontrollerbar och opartisk räkenskapsinformation. Det gäller att hitta 

en bra balans mellan relevans och tillförlitlighet (Nellessen & Zuelch, 2011). 
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4.3.1 Verkligt värde 

Verkligt värde tar sikte på att de finansiella rapporterna skall vara så relevanta som 

möjligt, under lång tid fanns det ingen klar definition om hur verkligt värde skulle tas 

fram. 

IASB har arbetat fram en definition, för verkligt värde. Definitionen lyder som följande: 

Fair value is the amount for which an asset could be exchanged between 

knowledgeable, willing parties in an arm’s length transaction (IASB 2006a s.3). 

Definitionen menar att det verkliga värdet består av, till vilket pris en tillgång kan 

säljas/köpas mellan två kunniga, oberoende parter. IASB har tagit fram tre metoder som 

skall användas vid tillgångars bedömning till verkligt värde. De tre metoderna 

rangordnas utefter tillförlitligheten (Whittington, 2008, & Laux & Leuz, 2009).  

4.3.2 Verkligt värdes värderingsnivåer 

Nivå 1:  

Identiska objekt på en aktiv marknad, ligger till grund för värderingen av bolagens 

tillgångar och skulder. Bolagen behöver här inte justera eller göra egna bedömningar 

om värdet, utan jämför helt enkelt med marknaden. Det svåra ligger i bedömningen om 

vad som klassificerar en aktiv marknad.  

Nivå 2:  

Nivå två liknar den högre nivån, men objekten som ligger till grund för värderingen av 

bolagets tillgångar och skulder behöver inte vara identiska, utan enbart likartade. 

Aktiviteten på marknaden enligt denna nivå är något nedtonad, och behöver inte klassas 

som aktiv. I denna nivå krävs en aktiv bedömning av en intern eller extern 

värderingsman, som gör en justering utifrån observationen av ett likartat objekt. 

Nivå 3: 

I nivå tre används ingen jämförelse med andra objekt, då de saknas. Värderingen utgår 

ifrån värdet av framtida kassaflöden, justerat med en diskonteringsränta, detta är en 

nuvärdesberäkning3. Diskonteringsräntan skall inte vara företagets egna interna, utan ha 

sin grund i vad som är en bruklig marknadsmässig ränta för den specifika marknaden 

(Fahnestock & Bostwick, 2011, Nellessen & Zuelch, 2011). 

Hierarkin av värderingsnivåerna är sådan, finns det en högre nivå att tillgå, måste den 

användas. Tillförlitligheten och relevansen är högre i nivå 1 än nivå 2, osv. Detta beror 

på att vid varje ökning av nivå behövs fler subjektiva bedömningar göras. (Fahnestock 

& Bostwick, 2011).   

4.3.3 Diskussion kring verkligt värde 

Laux & Leuz (2009), Nellessen & Zuelch (2011) påpekar att, när verkligt värde baseras 

på andra faktorer, som inte är objektiva, finns det oro att informationen istället baseras 

på subjektiva bedömningar. Det kan medföra att informationen blir vilseledande och 

tappar tillförlitlighet. Dessa subjektiva bedömningar ökar svårigheterna att jämföra 

mellan företagen och ökar fluktuationen av tillgångars värde.  

                                                 
3 Se bilaga 1 om nuvärdesberäkning 
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Även om IASBs värderingskriterier om verkligt värde används för att ta fram och skapa 

ett objektivt och korrekt verkligt värde. Det innebär inte alltid att det finns köpare till 

detta värde. Andra variabler påverkar intressenters köpvillighet än enbart priset, såsom 

rådande riskbenägenhet och osäkerhet på marknaden. Här fallerar IASBs definition av 

verkligt värde, då korrekt värderade objekt inte alltid kan ingå i någon transaktion 

mellan två oberoende parter (Easley & O’Hara, 2010). 

4.3.4 Anskaffningsvärde 

Historiskt värde (anskaffningsvärde) har länge använts som standard världen över. 

Diskussioner har förts ifall denna värderingsmetod är relevant eller inte. 

Anskaffningsvärde är baserad på både historiskt anskaffningsvärde och 

försiktighetsprincipen. Historiska anskaffningsvärdet är värdet på de likvida medlen 

som erlades vid förvärvet av tillgången. Anskaffningsvärdet påverkas av avskrivningar 

och eventuella nedskrivningar. Värderingsmetoden är objektiv till sin natur eftersom 

den stöds av en inträffad transaktion och själva metoden är ganska lätt att använda och 

förstå (Cozma, 2009).  

Den vanligaste avskrivningsmetoden är periodisering av nyttjaperioden, där lika stora 

kostnader fördelas varje år, detta kallas en linjär metod. Avskrivningen påverkar 

periodens resultat, hur stora avskrivning som ska göras varje år är en subjektiv 

bedömning, det bygger på tillgångens tänkta nyttjaperiod. Nyttjandeperioden påverkas 

av slitage och hur föränderlig marknaden är på den tillgång som investerats i, 

teknikbranschen har kort nyttjandeperiod medan fastighetsbranschen har lång. 

Anskaffningsvärde justerat med avskrivningar och eventuella nedskrivningar är det 

bokförda värdet (Marton m.fl. 2012).  

4.3.5 Fördelar och nackdelar med verkligt värde. 

Under 1990-talet har den finansiella informationen gått ifrån att helt vara baserad på 

anskaffningsvärde till en blandad modell med verkligt värde. Ett av skälen var att möta 

efterfrågan från investerare och myndigheter (Argilés m.fl, 2011). 

Verkligt värde speglar förändringar i tillgångarnas värde bättre än anskaffningsvärde, 

med tanke på den globaliserade marknaden och den ökade betydelsen av relevant 

information för intressenter. Information som är baserad på verkligt värde anses mer 

relevant än information som är baserad på anskaffningsvärde (Laux & Leuz, 2009). 

Förespråkare menar att verkligt värde reflekterar nuvarande marknadssituation, ger 

tidsenlig information, ökar öppenheten och uppmuntrar korrigerande åtgärder för att 

återspegla marknaden. Kritiker påstår istället att verkligt värde minskar öppenheten, 

tillgångar som är tänkta att ägas under en längre tid kan ge missvisande information och 

minska relevansen I tider då den rådande marknaden beter sig irrationellt, återspeglar 

inte marknadspriset det fundamentala värdet. (Laux & Leuz, 2009). 

Watts (2003) menar att värderingar till verkligt värde är föremål för mer manipulation 

och följaktligen är sämre än anskaffningsvärdet som är mer tillförlitligt. Han hävdar att 

alla försök att förhindra ett konservativt synsätt är dömt att misslyckas. Då han hävdar 

att oavsett hur pålitliga och noggranna värderingar enskilda företag gör, kan de inte 

mäta sig mot marknaden när det kommer till marknadsmässiga värderingar. 
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4.3.6 Fördelar och nackdelar med anskaffningsvärde 

Anskaffningsvärde anses ge en mer tillförlitlig bild av den ekonomiska händelsen, 

eftersom den bygger på inträffade transaktioner. Anskaffningsvärde har kritiserats för 

att informationen är irrelevant, det är svårt att fatta beslut för intressenter utifrån detta 

synsätt. Desto längre ifrån anskaffningstidpunkten som informationen baseras på, 

minskar relevansen. Tillgångens historiska anskaffningsvärde har inte blivit justerat 

efter inflation eller andra marknadshändelser, detta ger en felaktig bild av tillgången 

(Cozma, 2009). 

4.4 Förvaltningsfastighet 

En förvaltningsfastighet är en icke finansiell tillgång. Med en icke finansiella tillgång 

menas, ett fysiskt objekt som har ett värde baserat på nuvarande marknadsvärde. För 

tillfället är förvaltningsfastigheter den enda icke finansiella tillgången inom 

redovisningen som värderas till verkligt värde. Som förvaltningsfastighet ingår mark 

och byggnader som har till avsikt att inbringa hyresintäkter eller innehas för 

värdeökning.   

När förvaltningsfastigheter skall värderas enligt verkligt värde, är utgångspunkten 

investerares och intressenters efterfrågan när fastighetens värde bedöms. 

Förvaltningsfastigheter skall värderas utifrån den maximala och optimala användningen, 

om objektet inte används fullt, ut skall ändå värdet bedömas utifrån maximal 

användning. Detta beror på att förvaltningsfastighetens värde är högre för 

marknadsintressenter, än värdet för det specifika fastighetsbolaget (Nellessen & Zuelch, 

2011).  

Nellessen och Zuelch (2011) påpekar att värderingar av förvaltningsfastigheter kommer 

bygga på den tredje nivån av värderingsnivåerna. De argumenterar för att fastigheter är 

en heterogen grupp, befinner sig på en mindre aktiv marknad och att det finns en 

avsaknad av transparens i genomförda affärer.  

Den tredje nivån bygger på en högre grad av subjektiva bedömningar som ökar 

osäkerheten vid värdering av fastigheter. Problemet blir ökad volatilitet4 på 

fastigheternas redovisade värde, detta kommer enligt kongruensprincipen i sin tur 

påverka de redovisade resultatet. Företag får då orealiserade vinster eller förluster. 

Orealiserade vinster eller förluster innebär ingen förändring av de likvida medlen förrän 

fastigheten säljs. Pga. okunskap hos ekonomer och företagsledningar som saknat 

kunskap och förståelse om effekten av kongruensprincipen, har besluts fattas på 

felaktiga grunder (Fahnestock & Bostwick, 2011).   

4.5 Yttre faktorer 

Företag som är privatägda har som övergripande mål att generera maximalt med 

avkastning till ägarna, så länge företaget håller sig inom lagar och etiska normer. Vid 

användningen av värderingsprincipen, verkligt värde, påverkas resultatet beroende på 

vilket värde som tillgång bedöms ha. Bedömningen till verkligt värde skall vara så 

objektiv som möjligt, men det är ett antal subjektiva bedömningar som ligger till grund 

för bedömningen. När subjektivitet kommer in i redovisningen försvinner lite av 

                                                 
4 Volatilitet innebär en förändring av en tillgångs värde. 
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tillförlitligheten och bedömningar gör det möjligt att styra resultatet (Fahnestock & 

Bostwick, 2011, Nellessen & Zuelch, 2011). 

Fastighetsbranschen är en relativt homogen grupp med tanke på tillgångstruktur och 

löpande verksamhet. Trots detta finns det avsevärda skillnader i värderingar av 

fastigheter. Beroende på marknadstrender, uppgång eller nedgång, blir bedömningen av 

värdet på förvaltningsfastigheter olika. Strukturen på fastighetsmarknaden påverkar 

objektiviteten negativt, detta ökar den subjektiva bedömningen (Nellessen & Zuelch, 

2011). Utvecklingen på fastighetsmarknaden i storstäderna har skiljt från övriga Sverige 

(SCB 2013). 
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5 Analysmodell 

I analysmodellen diskuteras hur den valda teoretiska referensramen och inledning har 

analyserats för att skapa forskningsfrågor och hypoteser. 

God redovisningssed och rättvisande bild har länge legat som grund för svensk 

redovisning, under dessa ligger försiktighetsprincipen som har format svensk 

redovisning under lång tid. När BFN tog fram det nya K-regelverket, som bygger på 

IFRS, i och med detta ändrades försiktighetsprincipen och kvalitativa egenskaper för 

redovisningen infördes. Förändringarna är till för att främja externa intressenters 

beslutsfattande, informationen i årsredovisningar ska idag styras av både de gamla 

normerna och de nya kvalitativa egenskaperna.  

Diskussioner har uppstått i och med förordningen av IFRS. Whittington (2008) menar 

att de kvalitativa egenskaperna går att ifrågasätta, de är inte så självklara som 

normgivarna vill ha det till. Innebörden av de kvalitativa egenskaperna blir en 

tolkningsfråga.  

Tidigare normer var präglade av en försiktig syn, nu har detta tonats ner en aning där 

den nya försiktigheten anges att en rimlig försiktighet ska iakttas. Denna utveckling från 

BFN beror främst på intagandet av de kvalitativa egenskaperna. Tillsammans har denna 

utveckling skiftat tyngden mer mot relevansen i redovisningen och ska återspegla 

verkligheten bättre. Förändringarna har öppnat vägen för användningen av verkligt 

värde inom redovisningen. 

Eftersom det inte finns någon praxis som beskriver hur den nedtonade försiktigheten 

och de kvalitativa egenskaperna ska tolkas. Det innebär att en osäkerhet har smugit sig 

in bland fastighetsbolagen om hur de ska ta fram och redovisa verkligt värde på 

fastigheterna. 

 Diskussion ovan har legat till grund för utformningen av den första 

forskningsfrågan. 

Fastighetsbranschen har länge använt anskaffningsvärde och avskrivningar som 

redovisningsmetod. I och med det nya K3-regelverket måste förvaltningsfastigheter 

redovisas och värderas till verkligt värde, informationen ska lämnas i not. Verkligt 

värde används för att det anses vara relevant för intressenter.  

Förvaltningsfastigheter finns på en marknad där det sker få transaktioner, de 

transaktioner som sker ger ingen bra uppfattning om det verkliga värdet. Då 

förvaltningsfastigheter är en heterogen grupp där noterade transaktionspriser inte 

återspeglar övriga fastigheters värde.  

Nellessen & Zuelch (2011) säger att de nästan alltid blir den tredje värderingsnivån som 

används vid värdering av förvaltningsfastigheter. Fahnestock & Bostwick (2011) 

påpekar att den tredje nivån baseras på subjektiva bedömningar. 

Vid användningen av den tredje nivån, som bygger på subjektiva bedömningar, ökar 

arbetsbördan, kunskapsbehovet och kostnader för fastighetsbolagen. 
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 Diskussion ovan har legat till grund för utformningen av den andra 

forskningsfrågan. 

I inledningen diskuteras att K3-regelverket är nytt, det är oklart hur utbredd kunskapen 

är om verkligt värde i fastighetsbranschen. Detta har legat till grund för H2. 

De företagsspecifika faktorerna fångas upp i urvalsprocessen. De yttre faktorerna5 

baseras på Nellessen & Zuelch (2011) diskussion om uppgång eller nedgång av 

marknaden och dess påverkan av efterfrågan av olika typer av fastigheter, Krutilla 

(1983) påvisar att kommunala och privata ägare har olika mål.  

 Diskussion ovan om de företagsspecifika faktorerna har forskningsfråga tre och 

hypotesen H3y2 skapats. 

Vid jämförandet av årsredovisningar upptäcktes att kommunala bolags syfte ofta är att 

vara ortens… ”ledande fastighetsbolag, som bidrar till utvecklande miljöer för 

näringsliv, utbildning, forskning och offentlig verksamhet” (Trollhättans Tomt AB, 

2012). Kommunala fastighetsbolag finns till för att utveckla, stödja närområdet och i 

viss mån generera vinst. Privatägda fastighetsbolags syfte är att maximera vinsten. 

Avkastningskravet från bolagens ägare är alltså olika.  

I pilotstudien diskuterades de företagsspecifika faktorerna. Under diskussionen 

framkom det att konjunkturen och marknadssituationen påverkar värdet av olika 

förvaltningsfastigheter. Det framkom att bostäder inte är så konjunkturkänsliga, då 

uthyrningsgraden och efterfrågan är stor. Lokaler är mer konjunkturkänsliga och 

påverkas mer av marknadssituationen. Denna diskussion har legat till grund för 

hypotesen H3y1. 

 Fjärde forskningsfrågan och H1 är generella frågor och besvaras av helheten av 

studien. 

5.1 Forskningsfrågor och hypoteser 

1. Påverkar tolkningen av redovisningens grundprinciper och kvalitativa 

egenskaper, synen på verkligt värde? 

2. Hur skall fastighetsbolagen gå tillväga för att värdera sina förvaltingsfastigheter 

enligt verkligt värde? 

3. Privatägda fastighetsbolag är mer positivt inställda till verkligt värde som 

redovisningsmetod än kommunalt ägda. 

H1: Svenska kommunala fastighetsbolag är inte positivt inställda till verkligt värde som 

redovisningsmetod. 

H2: Kunskapsnivån om verkligt värde påverkar inte attityden till verkligt värde. 

                                                 
5 Y = Yttre faktor 
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H3y1: Fastighetsbolagens huvudinriktning, lokaler eller bostäder, påverkar inte attityden 

mot verkligt värde som redovisningsmetod. 

H3y2: Privatägda fastighetsbolag är mer positivt inställda till verkligt värde som 

redovisningsmetod än kommunalt ägda. 

4. Är stora onoterade kommunalt ägda fastighetsbolag positivt inställda till hur 

förvaltningsfastigheter ska redovisas enligt K3?  
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6 Empiri 

I empirin presenteras en sammanställning av genomförda intervjuer och enkäter från 

respektive fastighetsbolag. 

6.1 Intervju fastighetsbolag A 

6.1.1 Redovisningsmetod 

Respondenten tycker att BFNs väg som de valt gällande redovisningen av 

förvaltningsfastigheter är bra. Intervjupersonen påpekar att det kommer bli lättare att 

jämföra mellan bolag då fastigheternas marknadsvärde redovisas. Eftersom det bokförda 

värdet i dagens läge sällan återspeglar fastigheternas verkliga värde. Många av bolagets 

fastigheter har ägts under en lång tid. Vi har 5 fastigheter som är helt avskrivna, alltså är 

det bokföra värdet noll.  

Respondenten anser att BFN har tagit ett bra beslut när de inte antog hela IFRS koncept 

angående hur förvaltningsfastigheter ska redovisas. Det är bra att verkligt värde återges 

i årsredovisningen, men det räcker gott i not.  

6.1.2 Svårigheter med verkligt värde 

Det är svårt att ta fram det verkliga värdet, det tillkommer ett flertal subjektiva 

bedömningar. Konjunkturen och riskbedömningen påverkar varje enskilt objekt, men de 

metoder vi kommer använda oss av är taxerings och ortsmetoden. Taxeringsmetoden 

använder sig av fastighetens taxeringsvärde/0,75 som schablonmässigt ska återspegla 

det verkliga värdet. I ortsmetoden tittar vi på den geografiska placeringen samt hur den 

ekonomiska situationen ser ut i nuläget och i framtiden. Våra värderingar jämförs sedan 

med vad externa värderingsmän anser våra fastigheter är värda. Dessa har stämt överens 

ganska bra, vi är dock något försiktigare i vår bedömning om verkligt värde på våra 

fastigheter än vad de externa värderingsmännen är. 

Det svåra är att bedöma hur marknadsläget kommer se ut i framtiden, värderingen utgår 

inte enbart utifrån dagsläget utan en prognos om framtiden måste göras. Den 

föränderliga marknaden och ränteläget påverkar våra kalkyler. I kalkylerna måste vi 

göra bedömningar om hur vårat kassaflöde kommer se ut, hyror, underhåll och 

driftkostnader är faktorer som vi måste ta hänsyn till. 

Vi tror att olika fastighetsbolag skulle värdera samma fastighet till samma värde, 

eftersom de flesta använder samma modell för att räkna fram det verkliga värdet. Men 

det kan skilja lite beroende på vilket syfte respektive bolag har och vilka siffror de vill 

visa upp. 

6.1.3 Nyttan med verkligt värde 

Branschen i stort kommer dra nytta av att kunna jämföra årsredovisningar mellan 

bolagen, informationen bygger på relevanta siffror. Blir lite benchmarking hur vi ligger 

till jämfört med andra bolag, speciellt de kommunala bolag som är med i SABO. Men 

eftersom det är nya regler nu, som innebär att alla fastighetsbolag ska fungera på samma 
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sätt oavsett om de är privat eller kommunalägda. Det ska bli intressant att jämföra även 

mellan privatägda fastighetsbolag om det är på lika villkor. 

Det blir även lättare att veta vad de olika fastigheterna är värderade till, detta borde 

underlätta vid en köp och säljsituation. Personen spekulerar i att avkastningen tidigare 

räknats från bokfört värde, men i framtiden när de verkliga värdena är fastställda är det 

bättre att räkna avkastningen på detta värde istället. Respondenten anser att verkligt 

värde ger en mer rättvisande bild av företaget än anskaffningsvärde som 

redovisningsmetod. 

6.1.4 Nedskrivning och nybyggnation 

Ett problem som dem ser är bostadsbristen i området, efterfrågan är hög medan utbudet 

är lågt, lägenheterna är i princip alltid uthyrda. De uttrycker att det finns behov av att 

bygga nya hyreslägenheter. De säger att det ständigt letar efter möjligheter till 

nybyggnationer och utför ständigt olika projektkalkyleringar. Vid kalkyleringen så 

räknas projektet på en tidshorisont av 10 år. I samråd med en konsult har vi ansett att 

det är en översiktlig horisont. En längre tidsperiod än detta gör det svårt att bedöma 

inflationen och räntan på marknaden. De flesta projekten är dock svåra att räkna hem på 

10 år. 

Kostnaderna för att bygga nya hyreslägenheter är väldigt höga, oftast är de så pass höga 

att när nybyggnationen är klar, så är marknadsvärdet på fastigheten lägre än kostnaderna 

vi haft på det nya projektet. Detta gör att fastigheten i fråga måste skrivas ner nästan 

omedelbart efter den är färdigställd. För att undvika en direktnedskrivning måste 

hyrorna sättas efter kostnaden vi haft på projektet, det skulle innebära orimligt höga 

hyror. I dagsläget kan vi få ut cirka 900 kr/kvm/månad, medan vid nybyggda lägenheter 

skulle hyran behöva vara cirka 3 gånger så hög.  

Det verkliga värdet på fastigheten är lägre än byggnadspriset. Inför varje projekt som vi 

tar oss an är det viktigt att ”veta marknadspriset och göra en bedömning om det är värt 

att investera i det nya projektet”. Visar investeringskalkylen ett positivt resultat under 

en översiktlig horisont, så finns det inget nedskrivningsbehov utan det kan vara en sund 

investering iallafall. 

Det låga verkliga värdet påverkar nyinvesteringar av lägenheter negativt, det är dåligt ur 

ett samhällsekonomiskt perspektiv. 

6.1.5 Lokaler kontra bostäder 

Vi har både bostäder och lokaler i vår verksamhet, det är två helt olika marknader där 

bostäder i princip alltid är 100 % uthyrda och trycket är inte minskande. Lokaler 

däremot är mer konjunkturberoende och är inte alls så eftertraktade som bostäder. 

Lokaler värderas på samma sätt som bostäder, det svåra ligger i uthyrningsgraden och 

den ökade risken som detta genererar, därför måste vi räkna med en högre 

diskonteringsränta på lokaler jämfört med bostäder. Idag har vi helt tomma lokaler mitt 

i centrum, där läget är perfekt för att bedriva någon form av verksamhet, men det finns 

inget intresse. 

6.1.6 Kommunalt kontra privatägda fastighetsbolag 

Kommunala bolag spekulerar inte i objekt som har för hög risk, även om det skulle 

kunna finnas en vinstpotential och en värdestegring över tid. Däremot skulle vi kunna 
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investera i mark och tomter för att bygga nya bostäder och öka allmännyttan. Privata 

bolag som bedriver verksamheten i ett vinstsyfte skulle kunna köpa på sig tomter om de 

anser att inom en överskådlig tid kunna sälja med vinst. Privata bolag har en annan syn 

när det gäller risk kontra avkastning än vad vi har i kommunala bolag. ”Vårt huvudsyfte 

som kommunalt bolag är att förvalta och tillhandahålla bostäder och lokaler för 

stadens invånare”. 

6.2 Intervju fastighetsbolag B 

6.2.1 Redovisningsmetod 

Respondent B tycker liksom A, att redovisa både verkligt värde och anskaffningsvärde 

är rätt melodi. Det är viktigt för läsare och intressenter att veta och kunna se vilka 

värden som finns i bolaget. 

 I dagsläget är våra fastigheter bokförda till en viss nivå, medan det verkliga värdet är ca 

50 % högre. ”Sitter ni på en bankstol och skall låna ut pengar, då är det en ´sjuherrans´ 

skillnad, att låna ut pengar på övervärdet istället”. Respondenten påpekar att det 

tidigare internt haft koll på marknadsvärden på fastigheterna, men arbetar på att 

förbättra dessa värderingsmodeller för att få fram mer pricksäkra marknadsvärden.  

De förändringar som skett av de grundläggande redovisningsprinciperna (ex: 

nedtoningen av försiktighetsprincipen och de nya kvalitativa egenskaperna), gör att den 

bokföringstekniska redovisningen kommer att närma sig marknadsvärdet. Detta 

kommer främja verkligt värde i all redovisning. 

Det kommer bli ett ökat initialt arbete, ”vi kommer få en rätt så tuff höst, vi ska värdera 

om alla gamla fastigheter till verkligt värde… det ska knackas in och bedömas på 

tillförlitligt sätt, så arbetslösa kommer vi inte på ekonomiavdelningen”. 

6.2.2 Svårigheter med verkligt värde 

Det är svårt att ta fram det verkliga värdet, det tillkommer ett flertal subjektiva 

bedömningar. Konjunkturen och riskbedömningen påverkar varje enskilt objekt, det 

gäller att hitta rätt marknadsmässiga diskonteringsränta. Beroende på hur marknaden ser 

ut, geografisk placering, bostäder eller lokaler är faktorer som påverkar varje enskilt 

objekt. Det är stor skillnad på marknadens krav på avkastning beroende på om 

fastigheten ligger i storstäder eller i småstäder. Jämförs en bostadsfastighet med en 

industrifastighet så skiljer det mycket på slitaget och därför krävs en högre avkastning 

på en industrilokal. Det föreligger även större risk på fastigheter som ligger i 

ytterområden än i centrum, detta påverkar diskonteringsräntan. För att få fram rätt 

diskonteringsränta måste ett par antaganden och ett par subjektiva bedömningar göras, 

dessa måste givetvis stämma överens med vad marknaden tror. 

Respondenten tror att trots alla subjektiva bedömningar som måste göras, att de flesta 

bolagen skulle göra en likvärdig värdering av en och samma fastighet. ”Marknaden är 

ändå ganska överens om vilka krav och räntor som skall sättas på vilken fastighet, dels 

kan man titta i backspegeln hur affärerna har gått och hur marknaden i stort ser ut”. 

Ett antal värderingsinstitut gör kontinuerliga bedömningar av marknaden, i 

bedömningarna undersöks respektive städers ´temperatur´. Vilket ger en vägledning vid 

företagets egna värderingar. 
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När det gäller tillvägagångssätt att få fram verkliga värden på fastigheter, så beskriver 

respondent B nästan exakt samma metod som respondent A. Värderingsmodellen 

bygger först på egna antaganden om fastigheternas specifika karaktär och vilka faktorer 

som påverkar värdet, sedan görs en bedömning om det verkliga värdet. Detta värde 

jämförs sedan gentemot vad externa värderingsmän anser fastigheterna är värda. 

Fastighetsbolag B är även de lite mer försiktiga i sina bedömningar om fastigheternas 

verkliga värde än vad de externa värderingsmännen är. Vi ligger under, men differensen 

är såpass liten att den är mer till vår fördel, ”Vi hissar inte siffror utan de är relevanta 

med viss försiktighet… detta gör att vi kan säkerställa, att vi gör på rätt sätt och att 

värdena stämmer”. 

För revisorernas del så är själva systemet och redovisningsmallen som är viktig, det är 

den som skapar en säkerhet och det är härifrån som det verkliga värdet tas fram. Deras 

uppgift blir att säkerställa vårt system inte visar felaktiga värden på våra fastigheter 

gentemot marknaden.  

6.2.3 Nyttan med verkligt värde 

Branschen i stort kommer dra nytta av att kunna jämföra årsredovisningar mellan 

bolagen, såsom belåningsgrader och soliditet. Informationen bygger på relevanta siffror. 

Blir lite benchmarking hur vi ligger till jämfört med andra bolag, speciellt de 

kommunala bolag som är med i SABO.  

Nu när det verkliga värdet skall redovisas i årsredovisningen så har vi fått tänka till lite 

extra. ”Att redovisa verkligt värde vid sidan av de bokföringsmässiga värdena är ett 

absolut måste, det är ju det verkliga värdet som är det korrekta. Detta värde bör du ta 

hänsyn till när du gör någon form av bedömning av företaget”. 

Respondenten anser att verkligt värde ger en mer rättvisande bild av företaget än 

anskaffningsvärde som redovisningsmetod. ”Det verkliga värdet är ´the hard stuff´ allt 

borde kretsa kring detta egentligen… det skall förhoppningsvis bli bättre jämförelse 

mellan bolagen”. 

6.2.4 Anskaffningsvärde 

Anskaffningsvärdet redovisar för vad företaget en gång köpt fastigheten till, den ger 

ingen relevant information idag. Det bokföra värdet idag för varje fastighet är 

anskaffningsvärdet minus 2 % årlig avskrivning. Avskrivningen på hela fastigheten 

baseras på en exakt ´livslängd´, ”ska vi prat om rättvisande redovisning skall 

bokföringen skapa en bild av verksamheten för läsaren…..det nuvarande systemet gör 

inte det”. Nu när en fastighet kan delas upp i olika komponenter i redovisningen och 

specifika avskrivningstider sprids ut på varje del, återspeglar avskrivningsbeloppet mer 

det verkliga beloppet. 

Redovisningen i Sverige bygger sina system utifrån anskaffningsvärde, ”jag kan inte se 

att vi skulle kunna jobba på något annat vis”. Det är så många faktorer i omvärlden som 

kontinuerligt förändras, det verkliga värdet utifrån dessa faktorer skulle ge en väldigt 

hoppig resultaträkning. ”Fluktuationer i balansräkning är inte att fördra, de blir nog ett 

EKG som hos en hjärtpatient”.   
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6.2.5 Nedskrivning och nybyggnation 

”Det är problem i hela Sverige, det är svindyrt att bygg, finns inga subventioner idag”. 

Därför blir byggnadspriset väldigt högt, priset per kvm för att bygga är betydligt högre 

än vad vi kan räkna hem i inkomster per kvm på 10 år. Detta medför att nybyggnationer 

ofta leder till nedskrivningar. Vid projekteringen jobbas det mycket med att hitta ett bra 

kassaflöde, hyresnivån är svår att förändra, då den sätts i samråd med 

hyresgästföreningen. Det vi kan jobba med är kostnaderna, där det lättaste sättet att 

sänka energikostnaderna i dagsläget. Det är en väldig hävstångseffekt, för varje extra 

krona i kassaflödet påverkar nedskrivningen med 15 kronor. ”Det gäller att finräkna på 

allt, där sänkta energikostnader är det lättaste sättet att påverka nedskrivningen”. 

Enligt både respondent A och B, är det svårt att räkna på en längre tidshorisont än 10 år, 

eftersom osäkerhetsfaktorerna ökar. ”Det är svårt att bedriva bostadsprojekt idag, detta 

är något som borde göras något åt eftersom det är bostadsbrist i Sverige idag”. 

6.2.6 Lokaler kontra bostäder 

Både respondent A och B talar om att det inte finns någon skillnad värderingsmässigt 

mellan lokaler och bostäder. ”systemmässigt ser jag inga konstigheter, borde fungera på 

samma sätt”. Båda är inne på att det är samma faktorer som påverkar värdet, men det 

skiljer sig åt i uthyrningsgrad, risk och slitage. 

Det svåra blir att värdera skolor, bibliotek etc. dessa är väldigt svåra att värdera och 

värdet baseras enbart på det långa kontraktet. ”En skola är inte värt ett öre om det inte 

bedrivs skola i fastigheten”. Vi kommer inte att lägga så stor vikt vid att värdera dessa 

lokaler mer än att klara nedskrivningskravet. 

6.2.7 Kommunalt kontra privatägda fastighetsbolag 

Både respondent A och B talar om att det finns en skillnad i syftet mellan privatägda 

och kommunalägda fastighetsbolag. Respondent B säger ”vi har till uppgift att 

tillhandahålla bostäder i ett långsiktigt perspektiv… medan privata bolag ska tjäna 

pengar om vi skall vara ärliga, det är naivt och tro något annat”. 

”Subjektiva bedömningar är en variabel som man kan skruva på för att få ett finare 

kassaflöde, jag tror det är viktigt att man förklarar tankarna och tillvägagångssättet vid 

bedömningen av verkligt värde… Det gäller att hålla sig inom lagens ramar”.  

6.3 Intervju fastighetsbolag C  

6.3.1 Redovisningsmetod 

Respondent C tycker liksom A och B, att redovisa både verkligt värde och 

anskaffningsvärde kommer ge en bättre bild av verksamheten. Respondenten anser att 

läser och intressenter inte får tillräckligt med information idag. ”En läsare får faktiskt 

inte tillräckligt med upplysningar idag”. Respondenten tycker att en årsredovisning ska 

vara öppen, och vid införande av verkligt värde blir redovisningen mer öppen. Idag har 

bolaget en massa övervärden som inte syns i årsredovisningen, för att ge läsarna en 

rättvisande bild, ”då får vi nog klämma fram övervärdena också”.  

Respondenten har inte funderat så mycket över de nya kvalitativa egenskaperna och 

förändringen i grundprinciperna. Men respondenten påpekar att de nya regelverket är 
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mer principbaserat, och saknar tydliga tillvägagångssätt. BFN ger oss ramar att förhålla 

oss inom, jag hade hoppats att SABO skulle smalna av dessa ramar något. Som det ser 

ut nu så kommer det inte att ske, utan vi får själva lista ut hur vi ska redovisa våra 

fastigheter till verkligt värde. ”Det finns inget facit, ingen som kan tala om för mig att 

jag gjort fel, visst vi måste vara överens med revisorn, men att han ska slå mig på 

fingrarna att jag gjort helt fel i värderingen… det blir svårt”. 

6.3.2 Svårigheter med verkligt värde 

Fastighetsbolag C beskriver samma process när verkligt värde tas fram som 

Fastighetsbolag A och B, de räknar på nuvärdet genom kassaflöde och 

diskonteringsränta. Respondent C säger att diskonteringsräntan tas fram utifrån 

programmet Datcha, programmet räknar fram en marknadsmässig diskonteringsränta 

utifrån marknadssituation, aktiv marknad och avkastningskrav som senare appliceras på 

nuvärdeskalkylen.  

Respondenten för en diskussion om varför värdet beräknas via en nuvärdesanalys. 

Respondenten påpekar att det är svårt att urskilja marknadsvärdet på fastigheter genom 

att kolla på gjorda transaktioner. ”du paketerar fastigheten i ett bolag… men ändå ser 

man inte korrekta priset, det registreras aldrig någonstans vad man betalar för 

fastigheten”.  

Fastighetsbolag C gör redan interna marknadsvärderingar på sina fastigheter, ”lägga 

ytterligare lite tid på detta är ingen stor grej”, kommer inte medföra några stora 

kostnader. Vi har programmen och vi lämnar redan ut en handfull fastigheter på 

externvärdering varje år, för att testa om vår modell fungerar mot marknaden. ”det 

kommer bli roligt att arbeta fram en förbättrad modell”. Vid tidigare bedömningar med 

den enklare modellen, har jämförelsen mellan företagets marknadsvärderingar och de 

externa värderingsmännens skiljt sig lite åt, då ”den externa värderingen brukar hamna 

10% högre ungefär, det är ändå såpass att den verifierar att våran metod inte är helt 

uppåt väggarna”. 

Respondenten C beskriver samma problem som respondent A och B, risk och 

uthyrningsgrad. Det som respondent C belyser utöver dessa faktorer, är en viss 

problematik hur kassaflödet ska beräknas. Vissa delar i kassaflödet såsom hyresnivåer 

är självklara eftersom de sätts efter förhandlingar med hyresgästföreningen. Men om 

inte fastighetsbolaget driver verksamheten på ett optimalt sätt, vilket generar relativt till 

marknaden för höga kostnader. Borde kanske schablonmässiga kostnader för 

fastigheterna användas, när kassaflödet beräknas. ”Man ska inte väga in sin egen 

intjäningsförmåga, det ska inte vara nyttjandevärdet utan det ska vara ett objektivt 

marknadsvärde”.  

6.3.3 Nyttan med verkligt värde 

I våra fastigheter finns det övervärden som idag inte redovisas externt, den interna 

värderingsmodellen har gett oss ganska bra upplysningar om vad våra fastigheter 

egentligen är värda. Men det är inte förens efter årsskiftet som även externa intressenter 

kan ta del av denna information. Bolaget har lån både med kommunal borgen och 

pantbrevslån, ”det är klart att kreditinstitut är intresserade av att veta vad våra 

fastigheter egentligen är värda”. Det kommer bli lättare att jämföra årsredovisningar 

mellan fastighetsbolagen, ”jag går gärna in och kollar hur det går för andra företag i 

branschen och de tittar antagligen på mig också”. Respondenten berättar att när han 
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och branschkollegor träffas, diskuteras och jämförs ofta nyckeltal. Nyckeltalen i 

dagsläget baseras på bokförda värden, ”istället borde vi sätta nyckeltalen efter det 

verkliga värdet… direktavkastning på bokförda värden säger egentligen ingenting”. 

Respondenten anser att verkligt värde borde finnas i not, och ger en mer rättvisande 

bild. 

6.3.4 Anskaffningsvärde 

Respondenten tycker att anskaffningsvärde är bra att ha med sig, hela redovisningen 

bygger på denna princip, ”sen är det frågan om det egentligen är intressant att veta vad 

vi köpt fastigheten för”. Många äldre kåkar är redan avskrivna vilket gör det svårt att 

jämföra, eftersom tiden påverkar tillgångens bokförda värde, ”det går varken att 

jämföra mellan eller inom företaget”.  

6.3.5 Nedskrivning och nybyggnation 

Respondent C beskriver samma problem som A och B gällande nybyggnationer och det 

hotande nedskrivningskraven. ”Jag tycker att man kan lösa det med argument, så man 

slipper nedskrivning, räkna fastigheter på 10 år, det säger sig själv, de är inte byggda 

att betala av sig på 10 år. Det är många fastigheter som är över 100 här i staden”. 

6.3.6 Kommunalt kontra privatägda fastighetsbolag 

Respondent C beskriver samma saker som A och B. Skillnaden i dennes diskussion är 

att ”det krävs en del subjektiva bedömningar vid framtagandet av verkligt värde längs 

med vägen, väljer man några av ytterskalorna hela vägen och jämför, så kommer det 

nog skilja en del på slutet… om det står och väger mellan 2 värden kanske den privata 

väljer den högre medan kommunala väljer den lägre”. 

6.4 Intervju fastighetsbolag D 

6.4.1 Redovisningsmetod 

Respondenten tycker inte att BFNs väg som de valt gällande redovisningen av 

förvaltningsfastigheter i K3-regelverket är bra. Respondenten uttrycker ”Vi kommer inte 

kunna redovisa verkligt värde på något bra sätt, vad jag förstår, kan man inte ta fram 

det verkliga värdet på fastigheten på ett bra sätt då kan man slippa undan”. 

Respondenten nämner att i deras fastighetsbestånd finns det mycket allmännyttiga 

lokaler, såsom skolor, brandstationer mm. ”Hur sätter man marknadsvärdet på dessa”. 

Respondenten vill gå in och jämföra årsredovisningar med hur andra fastighetsbolag har 

värderat och redovisat sina fastigheter enligt K3, men anser att det är viktigare att kunna 

jämföra inom företaget över tid. Respondenten tycker inte att verkligt värde är relevant 

eftersom marknaden fluktuerar väldigt mycket, därför är anskaffningsvärde ett bättre 

alternativ. Redovisningen är tänkt att återspegla verkligheten, ”det finns ingen 

jättemarknad för de fastigheter vi har… detta är inte för våra fastigheter” därför anser 

respondenten att verkligt värde inte återger en rättvisande bild. 

6.4.2 Svårigheter med verkligt värde 

Vid värdering till verkligt på fastigheter blir det alltid subjektiva bedömningar som 

avgör. Marknaden fluktuerar och rör på sig ständigt, respondenten vet därför inte vilka 
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antagandet som måste göras för att få fram det verkliga värdet på sina fastigheter. 

Benämner först och främst svårigheter med att värdera skolor, museum och 

brandstationer, men anser även att det är svårt att värdera deras kontorslandskap. Är inte 

tillräckligt insatt i det nya principerna för att kunna göra en korrekt bedömning. 

Respondenten tror inte att olika fastighetsbolag skulle värdera samma fastighet till 

likartade värden, eftersom fastighetsbolagen har olika förutsättningar. Marknaden är 

större i storstäder vilket gör det lättare att bedöma värdet, samtidigt så är det skillnad i 

avkastningskrav mellan kommunala och privata fastighetsbolag.  

6.4.3 Nyttan med verkligt värde 

Respondenten anser inte att verkligt värde är relevant, men hypotetiskt så skulle 

”långivare och kreditinstitut som läser vår årsredovisning få nytta av att veta det 

verkliga värdet”. Det finns dolda värden i fastighetsbolag D som inte syns idag, 

resultatet hålls nere med så stora avskrivningar som är möjligt.  

6.4.4 Anskaffningsvärde 

”Anskaffningsvärde är det man skaffat fastigheterna för”, det är lätt att tillämpa och det 

ger kontinuitet på redovisningen. Hela det svenska redovisningssystemet bygger på 

anskaffningsvärde, det är väldigt tillförlitligt. Respondenten anser att anskaffningsvärde 

ligger närmast det egna fastighetsbolaget och är mest relevant. ”Känner mig väldigt 

bekväm med anskaffningsvärde”. 

6.4.5 Nedskrivning 

Respondenten uttrycker att de idag gör värderingar på fastigheter, så att det inte ska 

föreligga något nedskrivningsbehov. ”Värderingen går väldigt enkelt till, vi gör en 

avkastningsberäkning från bokfört värde”. Idag använder företaget en 

diskonteringsränta på 4 procent, när de beräknar värdet på sina fastigheter. 

Fastighetsbolaget D maximerar avskrivningarna på anskaffningsvärdet, både för att 

sänka resultatet och för att minska risken för nedskrivning. 

6.4.6 Kommunalt kontra privatägda fastighetsbolag 

Respondent D för samma resonemang som alla föregående fastighetsbolag. Att det finns 

skillnader i syfte mellan privatägda och kommunalägda fastighetsbolag. ”Vårt syfte är 

att vara ett näringspolitiskt instrument och sköta de kommunala 

verksamhetsfastigheterna på ett bra sätt, medan privatägda fastighetsbolag har ett mer 

vinstsyfte”. 

Respondenten anser att verkligt värde inte ger någon nytta för deras fastighetsbolag men 

att privatägda kommer ha mer nytta av att använda verkligt värde i sin årsredovisning. 

”Marknadsvärdering är inget för oss, utan mer för privatägda och den typen av företag, 

men för kommunala bolag är det irrelevant… Det är överflödigt med en kommunal 

ägarstruktur, finns ingen relevans eftersom det inte är något köp och sälj marknad”. 
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6.5 Deskriptiv statistik från enkäter 

Totalt svarade 10 respondenter från de fyra bolagen som deltog i studien. Det är 

intervjupersonerna samt ett par kollegor som svarat på enkäterna, resultatet av deras 

enkätsvar presenteras nedan. 

 
 

Den inledande delen på enkäten bestod av ett kunskapstest om verkligt värde, testet 

delade in respondenterna i två kategorier låg kunskap och hög kunskap. De med låg 

kunskap om verkligt värde, fick under 5 poäng av totalt 10, medan de som hamnade i 

kategorin med hög kunskap fick över 5 poäng.  

 

Uppdelningen blev att 60 % av de svarande hamnade i kategorin hög kunskap, medan 

resterande 40 % hade sämre kunskap. 
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Fastighetsbolagen är indelade i två kategorier, utefter bolagets huvudsysselsättning, 

detta för att vissa av fastighetsbolagen hade både lokaler och bostäder i sin verksamhet. 

Totalt deltog 10 respondenter och är uppdelade efter 30 % lokaler och 70 % bostäder. 

 

Utifrån enkätfrågorna 4-10 skapades ett index mellan 0-60 poäng, för attityden mot 

verkligt värde. Detta index jämförs sedan mot frågorna 11 och 12 som är kontrollfrågor. 

 

 

 
Boxplottarna visar att indexpoängen till verkligt värde är lägre hos respondenterna med 

låg kunskap jämfört med de som har hög kunskap om verkligt värde.  

Medianen för kategorin låg är 23,5 och för kategorin hög ligger medianen på 36,5, det 

skiljer 13 enheter mellan hög och låg.  
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Boxplottarna visar att indexpoängen till verkligt värde är lägre hos respondenterna med 

huvudsysselsättning lokaler jämfört med bostäder.  Medianen för kategorin lokal är 

25,00 och för kategorin bostad ligger medianen på 34,00, det skiljer 9 enheter mellan 

kategorierna lokaler och bostäder.  

 

 

Fråga 11 är en kontrollfråga som visar hur positivt inställda respondenterna är till 

verkligt värde. Det vanligaste svarsalternativet på frågan är sju på en tiogradig skala. 

Denna skala har sedan delats in i 3 kategorier, det visar sig att enligt denna fråga så är 

80 % positivt inställda till verkligt värde, medan enbart 10 % är neutrala respektive inte 

positivt inställda. 

 

 

Fråga 12 är en kontrollfråga som för vilken redovisning vilken redovisningsmetod 

respondenterna föredrar att använda. Det vanligaste svarsalternativet på frågan är 

svarsalternativ sju på en tiogradig skala. Denna skala har delats in i 3 kategorier, det 

visar sig att enligt denna fråga så föredrar 80 % att använda verkligt värde som 

redovisningsmetod, medan 10 % är neutrala respektive för anskaffningsvärde. 

6.6 Sammanfattning av deskriptiv statistik 

Utifrån den deskriptiva statistiken finns tendenser till att läget i indexpoängen mellan 

både kunskap och fastighetstyp skiljer sig åt. De som har god kunskap verkar vara mer 

positiva till att använda verkligt värde i redovisningen än de med låg kunskap. 

Detsamma gäller mellan bostäder och lokaler, där bolagen med bostäder som 

huvudsysselsättning verkar vara mer positivt inställda till verkligt värde. 

 

Fråga 11: 

Hur positiv är du till verkligt värde? 

Frekvens Procent 

 

Inte positiv 1 10,0 

Neutral 1 10,0 

Mycket positiv 8 80,0 

Totalt 10 100,0 

Fråga 12: 

Denna redovisningsmetod föredrar jag att 

använda? 

Frekvens Procent 

 

Anskaffningsvärde 1 10,0 

Neutral 1 10,0 

Verkligt värde 8 80,0 

Totalt 10 100,0 
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7 Analys 

I analysdelen diskuteras empirin utifrån den teoretiska referensramen och förs även en 

diskussion om forskningsfrågorna, som sedan leder fram till en slutsats. Analysdelen 

delas upp i två delar, en del där intervjuerna diskuteras och en del där statiska tester 

presenteras och analyseras.    

7.1 Analys av kvalitativ data 

7.1.1 Redovisningens grundprinciper och kvalitativa egenskaper 

För att informationen i finansiell rapportering skall vara användbar och följa en viss 

struktur, måste rapporteringen följa vissa generella egenskaper. För att undvika dålig 

kvalitet på finansiella rapporter har ett kvalitativt ramverk arbetats fram. Ramverket 

består av fundamentala kvalitativa egenskaper, relevans och korrekt återgivande. De 

fundamentala egenskaperna kompletteras av de förstärkande kvalitativa egenskaperna, 

jämförbarhet, verifierbarhet, tidsaspekt och förståelse (Gore & Zimmermann, 2007).  

En av de kvalitativa egenskaperna är jämförbarhet, som syftar till främjandet av en 

effektiv marknad. Detta ska ske genom jämförbarhet framförallt mellan företag, men till 

viss del även inom företaget över tid (Gore & Zimmermann, 2007). 

Respondenterna A, B och C är överens om att det är viktigt att kunna jämföra 

information mellan bolag, därför hamnar verkligt värde i fokus. Respondent A uttrycker 

att det bokförda värdet sällan återspeglar fastigheternas verkliga värde. Respondent D är 

inte överens med resterande, utan anser att det är viktigare att information skall kunna 

jämföras inom bolaget över tid.  

Bland respondenterna finns det en skillnad i hur de tolkar egenskapen jämförbarhet. De 

tre som är positivt inställda till verkligt värde anser att det är viktigare att kunna jämför 

mellan företag, medan den fjärde tycker det är viktigare att kunna jämföra utvecklingen 

över tid inom ett och samma bolag. Respondent A uttrycker det som ”för oss i 

branschen ska det vara lättare att kunna jämföra årsredovisningar med andra bolag, vi 

kan då genomföra lite benchmarking, för att se hur vi ligger till”.  

Forskarna tycker det är viktigt för externa intressenter att kunna jämföra mellan bolag 

och över tid. Det finns osämja om vilket av de två perspektiven som är mest relevant 

även bland forskarna., det påvisar svårigheten med den kvalitativa egenskapen 

jämförbarhet.  

7.1.2 Relevans och tillförlitlighet ur perspektivet rättvisande bild 

Whittington (2008) och Tasios & Bekiaris (2012)  säger att information kan anses vara 

relevant när den kan ligga som grund för beslutsfattande hos intressenter. Relevant 

information används för att prognostisera framtida ekonomiska utfall, information 

bygger på aktuell dagsinformation. Tillförlitligheten hos informationen ligger i en 

objektiv återspegling av en ekonomisk händelse. 
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Kritiker påpekar att när verkligt värde baseras på andra faktorer, som inte är objektiva. 

Finns det oro att informationen istället baseras på subjektiva bedömningar. Det kan 

medföra att informationen blir vilseledande och tappar tillförlitlighet. Dessa subjektiva 

bedömningar ökar svårigheterna att jämföra mellan företagen och ökar fluktuationen av 

tillgångars värde (Nellessen & Zuelch, 2011, Laux & Leuz, 2009). 

Redovisning som tar upp verkligt värde anses av vara mer relevant och skapa en mer 

rättvisande bild av bolaget för intressenter enligt respondenterna A, B och C. 

Respondent B säger följande: ”ska vi prat om rättvisande redovisning skall bokföringen 

skapa en bild av verksamheten för läsaren…..det nuvarande systemet gör inte det”. De 

anser att användandet av verkligt värde i not, på deras fastigheter ger en mer rättvisande 

bild av verksamheternas ställning. ”Läsare och intressenter får inte tillräckligt med 

information idag” (Ekonomichef C).  

Ett användningsområde för verkligt värde som ökar relevansen är att nyckeltal, ex. 

soliditet och räntabilitet räknas utifrån det verkliga värdet. I dagsläget baseras 

nyckeltalen på bokförda värden, ”istället borde vi sätta nyckeltalen efter det verkliga 

värdet… direktavkastning på bokförda värden säger egentligen ingenting” (Respondent 

C). Respondent D är inte övertygad att verkligt värde är relevant information, för 

dennes verksamhet, ”vi köper och säljer inte fastigheter…. ska man inte köpa och sälja 

fastigheter är inte verkligt värde relevant”.  

Respondent D ser problem i tillförlitligheten hos informationen som bygger på verkligt 

värde. De subjektiva bedömningarna som krävs vid framtagandet av verkligt värde, 

strider mot informationens tillförlitlighet. De andra tre respondenterna nämner även de 

att subjektiva bedömningar måste göras vid framtagandet av verkligt värde.  

Alla respondenter är överens om att anskaffningsvärde är ett måste inom svensk 

redovisning, de uttrycker att det är en allt för grundläggande information som inte går 

att utesluta. Respondent B säger detta om anskaffningsvärde: ”jag kan inte se att vi 

skulle kunna jobba på något annat vis i balansräkningen”.  

Forskarna anser att modellen med verkligt värde i not och behålla anskaffningsvärdet i 

balansräkningen är bra. Information ökar sin relevans vid införandet av verkligt värde, 

samtidigt som anskaffningsvärdet bibehålls tappas ingen tillförlitlighet. Beslut kan 

fattas utifrån både relevant och tillförlitlig information.  

7.1.3 Kongruensprincipen och BFNs val av verkligt värde i Not 

Kongruensprincipen innebär att förändringar som kan hänföras till BR, i form av 

värdeförändringar hos tillgångar/ skulder, skall innan det påverkar det egna kapitalet 

redovisas i RR. (Fahnestock & Bostwick, 2011).   

Bokföringsnämnden har tagit ett bra beslut när de inte antog hela IFRS koncept 

angående hur förvaltningsfastigheter ska redovisas. Det är bra att verkligt värde återges 

i årsredovisningen, men det räcker gott i not. Respondent B uttrycker, det är så många 

faktorer i omvärlden som kontinuerligt förändras, det verkliga värdet utifrån dessa 

faktorer skulle ge en väldigt hoppig resultaträkning. ”Fluktuationer i balansräkningen 

är inte att fördra, de blir nog ett EKG som hos en hjärtpatient”.  Små förändringar i 

diskonteringsräntan skulle påverka resultaträkningen väldigt mycket (Respondenterna 

A, B & C). Forskarna håller med om ovan förda resonemang.  
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Respondent D, tycker inte att bokföringsnämndens väg som de valt gällande 

redovisningen av förvaltningsfastigheter i K3-regelverket är bra. Respondenten 

uttrycker ”Vi kommer inte kunna redovisa verkligt värde på något bra sätt, vad jag 

förstår, kan man inte ta fram det verkliga värdet på fastigheten på ett bra sätt då kan 

man slippa undan”, respondenten vill inte ha med verkligt värde alls. 

Forskarna och samtliga respondenter är ense om att BFN gjorde ett bra val, när de inte 

antog full IFRS. 

7.1.4 Diskussion och framtagandet av verkligt värde på förvaltningsfastigheter 

Definitionen menar att det verkliga värdet består av, till vilket pris en tillgång kan 

säljas/köpas mellan två kunniga, oberoende parter. IASB har tagit fram 3 metoder som 

skall användas vid tillgångars bedömning till verkligt värde. De 3 metoderna 

rangordnas utefter tillförlitligheten (Whittington, 2008, & Laux & Leuz, 2009). 

Värderingar av förvaltningsfastigheter kommer bygga på den tredje nivån av 

värderingsnivåerna. De argumenterar för att fastigheter är en heterogen grupp, befinner 

sig på en mindre aktiv marknad och att det finns en avsaknad av transparens i 

genomförda affärer. I tredje nivån används ingen jämförelse med andra objekt, då de 

saknas. Värderingen utgår ifrån värdet av framtida kassaflöden, justerat med en 

diskonteringsränta. Värdet utgår i en form av nuvärdesberäkning. Diskonteringsräntan 

skall inte vara företagets egna interna, utan ha sin grund i vad som är brukligt i specifik 

marknad. Beroende på marknadstrender, uppgång eller nedgång, blir bedömningen av 

värdet på förvaltningsfastigheter olika. Strukturen på fastighetsmarknaden påverkar 

objektiviteten negativt, detta ökar den subjektiva bedömningen (Fahnestock & 

Bostwick, 2011, Nellessen & Zuelch, 2011). 

Respondenterna är överens om att det är svårt att ta fram det verkliga värdet på en 

fastighet, det är den tredje värderingsnivån som kommer användas och på denna nivå 

tillkommer alltid ett flertal subjektiva bedömningar. Respondent C uttrycker, att det är 

svårt att urskilja marknadsvärdet på fastigheter genom att kolla på gjorda transaktioner. 

”du paketerar fastigheten i ett bolag… men ändå ser man inte korrekta priset, det 

registreras aldrig någonstans vad man betalar för fastigheten”. Fastighetsmarknaden 

inte är någon köp och säljmarknad, möjligtvis är det en mer aktiv marknad i 

storstäderna, men eftersom de korrekta priserna inte registreras är dessa transaktioner 

inte grund för att använda den andra värderingsnivån för verkligt värde. 

Respondenterna är alla överens om att konjunkturen och riskbedömningar påverkar 

varje enskilt objekt. Det svåra är att bedöma hur marknadsläget kommer se ut i 

framtiden, värderingen utgår inte enbart utifrån dagsläget utan en prognos om framtiden 

måste göras. Den föränderliga marknaden och ränteläget påverkar kalkylerna, i 

kalkylerna måste bedömningar om hur framtida kassaflöde kommer se ut.  

Respondenterna A, B och C använder sig av en marknadsmässig diskonteringsränta för 

att ta fram de verkliga värdena på fastigheterna. Det skiljer lite mellan parterna i 

tillvägagångssättet vid framtagandet av den marknadsmässig diskonteringsränta. 

Forskarna håller med om att detta är rätt väg att gå.  
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Respondent D vill som övriga använda en nuvärdesberäkning för att få fram det 

verkliga värdet av sina fastigheter, där kassaflöde och diskonteringsränta används. Hur 

faktorerna som ligger till grund för diskonteringsränta bedöms, visste inte respondenten, 

men spekulerade i en företagsspecifik ränta.  

7.1.5 Diskussion om försiktighetsprincipen, god redovisningssed och praxis 

ÅRL 2:4 ”Värderingen av de olika posterna och, i förekommande fall, delposterna skall 

göras med iakttagande av rimlig försiktighet.” Bokföringsnämnden har i K3-

regelverket tryckt på punkten rimlig försiktighet, tidigare gällde en större försiktighet 

vid värdering av en till eller skuld. Tanken med försiktighetsprincipen är att intressenter 

skall skyddas ifrån falska och optimistiska värderingar.  

I och med att försiktighetsprincipen har tonats ner, har relevansen hos informationen fått 

en större vikt. Tillförlitligheten är fortfarande en viktig del i redovisningen och de 

kvalitativa egenskaperna, men har tonats ner för att ge plats åt verkliga värden i 

redovisningen. 

Enligt ÅRL 2:2 skall finansiella rapporter upprättas på ett överskådligt och i enlighet 

med god redovisningssed. God redovisningssed innebär att vissa sakkunniga och 

ansedda organisationer, tolkar och utformar praxis av rådande lagar. Tolkningarna och 

praxisen utgör sedan normen för hur redovisningen praktiseras av bokföringsskyldiga. I 

Sverige anses BFN som normbildare. (Prop. 1998/99:130) 

Respondenterna A, B och C använder sig av externa värderingsmän för att få fram ett 

marknadsvärde på sina fastigheter. Dessa värden jämförs sedan mot de internt 

framtagna marknadsvärderingarna. De vill undersöka ifall deras egna 

värderingsmetoder och värden stämmer överens med vad de externa värderingsmännen 

anser. Samtliga respondenter säger att resultatet av värderingarna blivit likartade mellan 

båda parter, men genomgående så ligger den interna marknadsvärderingen något lägre 

än den externa. ”Vi hissar inte siffror utan de är relevanta med viss försiktighet… detta 

gör att vi kan säkerställa, att vi gör på rätt sätt och att värdena stämmer” (Respondent 

B). 

Det nya regelverket är mer principbaserat, och saknar tydliga tillvägagångssätt. BFN ger 

ramar att förhålla sig till. Samtliga respondenter hoppas att ramarna smalnas av, som det 

ser ut nu så kommer det inte att ske. Utan fastighetsbolag får själva lista ut hur 

fastigheterna skall redovisas till verkligt värde. Respondent B säger ”Men längre än 

såhär vill BFN inte gå, det är avsiktligt. Eftersom det är fastighetens specifika karaktär 

som fäller avgörandet av värderingen”. Respondenterna A, B och C har anpassat sig 

efter K3-regelverket, de är införstådda i att det är ett principbaserat regelverk. Det finns 

inga klara definitioner på exakt hur redovisningen ska gå till det blir egna tankar som 

fäller avgörandet i slutändan.  

Arbetsbördan för samtliga inblandade kommer initialt att öka, innan mallarna och 

systemet har anpassats för att värdera fastigheterna till verkligt värde. De mallar som 

finns idag är framtagna för att stilla behovet hos de interna beslutsfattarna, men nu ska 

dessa siffror även presenteras i årsredovisningar och det sätter extra krav på hur värdet 

tas fram. Respondent C uttrycker ”Det finns inget facit, ingen som kan tala om för mig 

att jag gjort fel, visst vi måste vara överens med revisorn, men att han ska slå mig på 

fingrarna att jag gjort helt fel i värderingen… det blir svårt”. 
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Respondenten D anser sig inte ha tillräckligt med kunskap om ämnet, ”jag har försökt 

läsa PwC´s K3 i praktiken men knappt hunnit igenom den, läst lite andra nyhetsbrev 

mm”. Respondenten väntar på fler riktlinjer och praxis från BFN angående hur det nya 

regelverket ska appliceras i redovisningen.  

7.1.6 Nedskrivning och nybyggnation 

När det finns indikation på om en tillgångs värde är lägre än det bokförda värdet, skall 

det utföras ett nedskrivningstest. Indikationer kan vara förhöjda marknadsräntor och 

avkastningskrav som påverkar diskonteringsfaktorn som används vid värderingen av 

tillgången. Det kan vara betydande förändringar i marknadsförutsättningarna 

ekonomisk eller juridiskt och det kan komma ny teknik som innebär att den gamla blir 

föråldrad. (Månsson & Stralström 2012) 

Bostadsbristen i Sverige är ett samhällsproblem. Efterfrågan är hög medan utbudet är 

lågt, lägenheter är i princip alltid uthyrda. Bostadsbolagen uttrycker att det finns behov 

av att bygga nya hyreslägenheter. De säger att det ständigt letar efter möjligheter till 

nybyggnationer och utför ständigt olika projektkalkyleringar. Vid kalkyleringen så 

räknas projekten på en överskådlig tidshorisont av 10 år. En längre tidsperiod än detta 

gör det svårt att bedöma inflationen och räntan på marknaden.  

Kostnaderna för att bygga nya hyreslägenheter är väldigt höga. Oftast är de så pass höga 

att när nybyggnationen är klar, så är marknadsvärdet på fastigheten lägre, än 

kostnaderna för de nya projekten. Detta gör att fastigheterna i fråga måste skrivas ner 

nästan omedelbart efter de är färdigställda. De flesta projekten är dock svåra att räkna 

hem på 10 år. Respondent B uttrycker ”Det är problem i hela Sverige, det är svindyrt 

att bygga, finns inga subventioner idag… Det gäller att finräkna på allt, där sänkta 

energikostnader är det lättaste sättet att påverka nedskrivningen”. Bostadsbolagen 

menar att problemet påverkar nybyggnationen av lägenheter.  

Respondent C säger att med bra argument och motiveringar så skulle ett projekt kunna 

räknas på en längre tidshorisont än 10 år, för att undvika den omedelbara 

nedskrivningen. 

7.1.7 Lokaler kontra bostäder 

Under pilotstudien diskuterades att marknaden ser olika ut för bostäder och lokaler, 

respondenterna beskrev situationen såhär. 

Lokaler och bostäder värderas utifrån från samma tillvägagångssätt, en nuvärdesanalys 

av nuvarande och framtida kassaflöden. Respondent B säger att ”systemmässigt ser jag 

inga konstigheter, borde fungera på samma sätt”. Det enda som skiljer bostäder mot 

lokaler är att uthyrningsgraden, risken och slitaget gör att diskonteringsräntan blir 

högre. Denna diskussion är för industri och kontorslokaler 

Allmännyttiga lokaler såsom skolor, bibliotek och museum upplever respondenterna A, 

B och D som väldigt svåra att värdera. De anser att dessa lokaler inte går att använda de 

till något annat än vad de är skapta för. Respondenten B säger ”en skola är inte värt ett 

öre om det inte bedrivs skola i fastigheten”. 

Respondent Ds fastighetsbestånd består till stora delar av allmännyttiga lokaler ”Hur 

sätter man marknadsvärdet på dessa” och säger att ”vi kommer inte kunna redovisa 
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verkligt värde på något bra sätt, vad jag förstår, kan man inte ta fram det verkliga 

värdet på fastigheten på ett bra sätt då kan man slippa undan”. 

7.1.8 Kommunalt kontra privatägda fastighetsbolag 

Företag som är privatägda har som övergripande mål att generera maximalt med 

avkastning till ägarna, så länge företaget håller sig inom lagar och etiska normer. 

(Fahnestock & Bostwick, 2011, Nellessen & Zuelch, 2011). 

Respondent D uttrycker ”Vårt syfte är att vara ett näringspolitiskt instrument och sköta 

de kommunala verksamhetsfastigheterna på ett bra sätt, medan privatägda 

fastighetsbolag har ett mer vinstsyfte”. 

Alla respondenter beskriver att det finns skillnader i syfte mellan privatägda och 

kommunalt ägda fastighetsbolag. De spekulerar i att syftet med bolagets verksamhet 

kan påverka de subjektiva bedömningarna vid framtagandet av verkligt värde. 

Respondent B uttrycker ”Subjektiva bedömningar är en variabel som man kan skruva 

på för att få ett finare kassaflöde, jag tror det är viktigt att man förklarar tankarna och 

tillvägagångssättet vid bedömningen av verkligt värde… Det gäller att hålla sig inom 

lagens ramar”.  

7.2 Analys av kvantitativ data 

7.2.1 H1: Svenska kommunala fastighetsbolag är inte positivt inställda till verkligt 

värde som redovisningsmetod. 

Den deskriptiva statistiken på kontrollfrågorna 11 och 12 visar att 80 % är positiva till 

och vill använda verkligt värde som redovisningsmetod.  

 

 11. Hur positivt 

inställd är du till att 

redovisa enligt 

verkligt värde? 

12. Denna 

redovisningsmetod 

föredrar jag att 

använda 

P-värde ,007 ,007 

 

För att undersöka om fördelningen är signifikant används ett ensidigt chi-2-test. P-

värdet hamnar på 0,7 och ligger under signifikansnivån 5. Det går att statistiskt 

säkerställa att fördelningen inte är slumpmässig. 

 

H1 förkastas, fastighetsbolag vill använda verkligt värde som redovisningsmetod. 

7.2.2 H2: Kunskapsnivån om verkligt värde påverkar inte attityden till verkligt 

värde. 

För att testa de tendenser, gällande skillnad i läge, som finns i den deskriptiva 

statistiken, används Mann Whitneys rangsummatest.  
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 Kunskap Antal Medelrang 

11. Hur positivt inställd är 

du till att redovisa enligt 

verkligt värde? 

Låg 4 2,88 

Hög 6 7,25 

Total 10  

12. Denna 

redovisningsmetod föredrar 

jag att använda? 

Låg 4 2,88 

Hög 6 7,25 

Total 10  

Index Verkligt Värde 

Låg 4 3,25 

Hög 6 7,00 

Total 10  

Index Anskaffningsvärde 

Låg 4 5,75 

Hög 6 5,33 

Total 10 
 

 

Medelrangen visar läget på kategorierna, hur dessa fördelas utefter indexpoängen, 

fråga 11 och 12 i enkäten. Tabellen ovan visar att medelrangen för de med låg kunskap 

är lägre än de med hög, i frågorna som berör attityder mot verkligt värde. Däremot så 

är skillnaden i medelrangen på indexet för anskaffningsvärde väldigt liten. 

 

Kunskap 11. Hur positivt 

inställd är du 

till att redovisa 

enligt verkligt 

värde? 

12. Denna 

redovisningsme

tod föredrar jag 

att använda? 

Index 

Verklig 

Värde 

Index 

Anskaffni

ngsvärde 

P-värde ,019 ,019 0,055 ,914 

 

Den deskriptiva statistiken antydde en skillnad i läge, beroende på kunskapsnivå om 

verkligt värde.   

Rangsummatestet påvisar att det finns en signifikant skillnad i svaren på fråga 11 och 

12. Däremot hamnar indexets p-värde på 5,5, vilket är precis över den statistiska 

signifikansnivån på 5. Det finns en statistisk säkerställd skillnad i attityd på frågorna 

(Hur positivt inställd är du till att redovisa enligt verkligt värde?) och (Denna 

redovisningsmetod föredrar jag att använda?), där p-värdet hamnar på 0,019 på båda 

frågorna.  

Med indexet för verkligt värde går det inte att säkerställa en statistisk skillnad mellan 

låg och hög kunskap. Så H2 kan inte förkastas utifrån enbart p-värdet på indexet, det 

finns risk för typ 2 fel, ett större stickprov hade troligtvis gett en signifikant skillnad 

även för indexet.  
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Dock hade en högre signifikansnivå än 5, som är en väldigt strikt statistiskt dragen nivå, 

lett till att H4 blivit förkastad på indexet. I detta fall, där indexet om verkligt värde har p-

värdet 5,5, vilket är väldigt nära, när indexet understödjs av kontrollfrågorna, dras 

slutsatsen att kunskap påverkar attityden.  

H2 behålls, det går inte statistiskt påvisa, att kunskap påverkar attityden till 

verkligt värde.  

Kunskapsnivån om verkligt värde påverkar inte attityden till anskaffningsvärde alls, p-

värdet ligger på 91,4.  

7.2.3 H3y1: Fastighetsbolagens huvudsysselsättning, lokaler eller bostäder, påverkar 

inte attityden mot verkligt värde som redovisningsmetod. 

 

 Lokaler och bostäder Antal Medelrang 

11. Hur positivt inställd är 

du till att redovisa enligt 

verkligt värde? 

Lokaler 3 3,00 

Bostäder 7 6,57 

Total 10  

12. Denna 

redovisningsmetod föredrar 

jag att använda? 

Lokaler 3 3,00 

Bostäder 7 6,57 

Total 10  

Index Verkligt Värde 

Lokaler 3 4,00 

Bostäder 7 6,14 

Total 10  

Index Anskaffningsvärde 

Lokaler 3 4,83 

Bostäder 7 5,79 

Total 10  

 

Tabellen ovan visar att medelrangen för fastighetsbolag med lokaler är lägre än de med 

bostäder, i frågorna som berör attityder mot verkligt värde. Däremot så är skillnaden i 

medelrangen på indexet för anskaffningsvärde mindre. 

 

 

Fastighetstyp Hur positivt 

inställd är du till 

att redovisa 

enligt verkligt 

värde? 

Denna 

redovisningsme

tod föredrar jag 

att använda? 

Index 

Verklig 

Värde 

Index 

Anskaffni

ngsvärde 

P-värde ,117 ,117 ,383 ,667 

 

Den deskriptiva statistiken antydde en skillnad i attityd mot verkligt värde, beroende på 

vilken fastighetstyp som fastighetsbolaget har för huvudinriktning. 
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Rangsummatestet visar att det inte finns någon signifikant skillnad i svaren på fråga 11, 

12 och indexen.  

P-värdena hamnar på över 10 i samtliga fall, det går inte att påvisa någon i skillnad i 

attityd mot verkligt värde.  

H3y1 kan inte förkastas, det går inte påvisa en skillnad i attityden, beroende på om 

fastighetsbolagen har lokaler eller bostäder som huvudsysselsättning. 

Fastighetstyp påverkar inte attityden till anskaffningsvärde, p-värdet ligger på 66,7.  

7.2.4 H3y2: Privatägda fastighetsbolag är mer positivt inställda till verkligt värde 

som redovisningsmetod än kommunalt ägda. 

Denna fråga uteblev på grund av bortfall i urvalsprocessen. 

7.3 Sammanfattnings av statistiska tester 

H1: Svenska kommunala fastighetsbolag är inte positivt inställda till verkligt 

värde som redovisningsmetod. 

H1 förkastas, fastighetsbolag vill använda verkligt värde som redovisningsmetod. 

H2: Kunskapsnivån om verkligt värde påverkar inte attityden till verkligt 

värde. 

H2 behålls, det går inte statistiskt påvisa att kunskap påverkar attityden till verkligt 

värde.  

H3y1: Fastighetsbolagens huvudsysselsättning, lokaler eller bostäder, påverkar 

inte attityden mot verkligt värde som redovisningsmetod. 

H3y1 kan inte förkastas, det går inte påvisa en skillnad i attityden, beroende på om 

fastighetsbolagen har lokaler eller bostäder som huvudsysselsättning. 

 

H3y2: Privatägda fastighetsbolag är mer positivt inställda till verkligt värde 

som redovisningsmetod än kommunalt ägda. 

Denna fråga uteblev på grund av bortfall i urvalsprocessen. 
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8 Slutsatser 

Det finns ingen direkt tidigare forskningsfront i Sverige för större onoterade 

fastighetsbolag och verkligt värde, vår studie är en början på någonting nytt. 

I detta avsnitt besvaras våra forskningsfrågor och hypoteser utifrån diskussionen i 

analysdelen. 

1. Påverkar tolkningen av redovisningens grundprinciper och kvalitativa 

egenskaper, synen på verkligt värde? 

I det kvalitativa ramverket anses relevans viktigare än korrekt återgivande, men båda 

behövs för att vara användarvänliga (Whittington, 2008). 

Respondenterna har här olika syn på redovisningens grundprinciper och kvalitativa 

egenskaper. Respondenterna A, B och C anser att relevant information är att föredra och 

tycker det ger en mer rättvisande bild. Med en rättvisande bild, blir det lättare att 

jämföra mellan företag. Respondent D lägger istället tyngden på tillförlitlig information 

och vill jämföra inom företaget över tid.  

Respondenterna A, B och C tycker det är okej att tona ner försiktigheten i 

redovisningen, för att öka relevansen. Respondent D håller hårt i försiktighetsprincipen, 

litar mycket på tillförlitlig information och är inte villig att tona ner försiktigheten. 

Slutsatsen blir att synen på de kvalitativa egenskaperna påverkar attityden till verkligt 

värde hos stora onoterade kommunala fastighetsbolag i Västra Götaland. 

2. Hur skall fastighetsbolagen gå tillväga för att värdera sina 

förvaltingsfastigheter enligt verkligt värde? 

Alla respondenter är överens om att en nuvärdesanalys över nuvarande och framtida 

kassaflöden sätter det verkligt värdet på förvaltningsfastigheter. Det som skiljer 

respondenterna, är hur bedömningen av de faktorer som påverkar nuvärdet ska tas fram. 

Det gäller att motivera metoden och de val som gjorts vid framtagandet av verkligt 

värde. 

Slutsatsen blir att stora onoterade kommunala fastighetsbolag i Västra Götaland 

kommer använda en nuvärdesanalys över nuvarande och framtida kassaflöden med en 

marknadsmässig diskonteringsränta. 

H1: Svenska kommunala fastighetsbolag i Västra Götaland är inte positivt inställda 

till verkligt värde som redovisningsmetod. 

I undersökningen ansåg 80 % att de var positivt inställda till verkligt värde som 

redovisningsmetod. Med ett one sample Chi-2-test blev p-värdet 0,7, vi förkastar H1. 

Den statistiska slutsatsen blir att stora onoterade kommunala fastighetsbolag i Västra 

Götaland är positivt inställda till verkligt värde som redovisningsmetod. 

Detta stämmer bra överens med den kvalitativa undersökningen, där respondenterna 

överlag är positivt inställda till verkligt värde som redovisningsmetod. 
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H2: Kunskapsnivån om verkligt värde påverkar inte attityden till verkligt värde. 

Med hjälp av enbart studiens index om verkligt värde, går det inte statistiskt säkerställa 

att kunskapsnivå påverkar attityden till verkligt värde, p-värdet 5,5. Däremot visade 

kontrollfrågorna 11-12 på enkäten en signifikant skillnad beroende på kunskapsnivå, p-

värde 1,9. Så H2 kan inte förkastas utifrån enbart p-värdet på indexet, det finns risk för 

typ 2 fel, ett större stickprov hade troligtvis gett en signifikant skillnad även för indexet. 

Den kvalitativa undersökningen har tre respondenter som är uttryckligen positiva, enligt 

vårt tycke också väldigt kunniga på området. Den fjärde respondenten är uttryckligen 

inte positiv, enligt vår bedömning inte heller lika insatt i ämnet. Diskussionen 

understödjs även av den inledande telefonkontakten med fastighetsbolag som finns med 

i populationen, men som valde att inte deltaga i studien. Den största anledningen till att 

dessa bolag inte valde att deltaga var enligt de själva, för bristfälliga kunskaper om 

ämnet, men uttryckte även en skepticism mot verkligt värde som redovisningsmetod. 

Det krävs en diskussion om förhållandet mellan den oberoende variabeln, kunskapsnivå, 

och beroende variabeln, attityd till verkligt värde, för att säkerställa kausaliteten mellan 

dem. Ett ämne som upplevs intressant, kan generera en vilja att veta mer. I studiens fall 

skulle det innebära att de som upplever de nya redovisningsprinciperna intressanta, läser 

på mer om ämnet. Forskarna anser att detta inte är fallet. Eftersom de respondenter som 

är positivt inställda till verkligt värde, för en dialog med sig själva om vilka fördelar och 

nackdelar som finns med verkligt värde. De har noga övervägt och anser att fördelarna 

är större än nackdelarna med att använda verkligt värde i sin redovisning. Dialogen 

respondenten för med sig själva, grundar sig på sakliga och konkreta argument om 

ämnet, för att kunna föra denna diskussion krävs goda kunskaper.  

Respondenten som var negativt inställd, grundade sin åsikt på felaktiga resonemang, 

detta berodde på okunskap om ämnet. Okunskapen om ämnet gjorde att respondenten 

hade svårt att se fördelarna med verkligt värde i redovisningen och hade jobbigt att ta 

sig an det initiala arbetet. 

Därför anser vi att H2 kan förkastas, det är statistiskt säkerställt att kunskapsnivån 

påverkar attityden till verkligt värde hos stora onoterade kommunala fastighetsbolag i 

Västra Götaland. 

H3y1: Fastighetsbolagens huvudsysselsättning, lokaler eller bostäder, påverkar inte 

attityden mot verkligt värde som redovisningsmetod. 

Det går inte att statistiskt säkerställa att fastighetstyp påverkar attityden till verkligt 

värde, p-värdet på både fråga 11-12 och indexet är långt över signifikansnivån 5. 

H3y1 kan inte förkastas, det går inte påvisa en skillnad i attityden, beroende på om 

fastighetsbolagen har lokaler eller bostäder som huvudsysselsättning. 

Den statistiska slutsatsen blir att fastighetstyp inte påverkar attityden till verkligt värde, 

hos stora onoterade kommunala fastighetsbolag i Västra Götaland. 
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Den kvalitativa studien håller delvis med, de flesta respondenterna uttrycker att de har 

samma inställning till industrilokaler och kontorslokaler som mot bostäder. Här 

påverkar inte fastighetstyp attityden mot verkligt värde. När det kommer till 

allmännyttiga lokaler är samtliga respondenter mer tveksamma, till att använda verkligt 

värde på denna fastighetstyp. 

 

H3y2: Privatägda fastighetsbolag är mer positivt inställda till verkligt värde som 

redovisningsmetod än kommunalt ägda. 

Bortfallet gjorde att vi inte kan svara på denna hypotes, då det inte finns någon statistik 

tillgänglig.  

I den kvalitativa undersökningen diskuterades frågan om det finns någon skillnad i 

attityd till verkligt värde mellan privata och kommunala fastighetsbolag. Bortfallet 

gjorde att vi enbart har kommunala bolags åsikter om ämnet. Det framkom att syftet 

med verksamheterna skiljer sig åt, men om detta påverkar attityden till verkligt värde 

kan med studiens indata inte fastställas. 

3. Privatägda fastighetsbolag är mer positivt inställda till verkligt värde som 

redovisningsmetod än kommunalt ägda. 

Bortfallet gjorde det omöjligt att svara på denna forskningsfråga, vi har dock en del 

funderingar. Samtliga respondenter och teorin uttrycker att syftet skiljer sig åt beroende 

på ägarstruktur. Om detta påverkar attityden till verkligt värde kan inte studien besvara, 

men det är mycket möjligt att så är fallet. Om privata bolag ser en vinning med att styra 

sina subjektiva bedömningar, när det verkliga värdet tas fram. Kan det kanske påverka 

attityden positivt, då det passar deras syfte.  

’Andra sidan av myntet’, är om de privata bolagen inte vill visa det verkliga värdet på 

sina fastigheter, så skulle det påverka attityden negativt. 

4. Är stora onoterade kommunalt ägda fastighetsbolag positivt inställda till hur 

förvaltningsfastigheter ska redovisas enligt K3?  

Respondenterna A, B och C anser att BFNs val att redovisa förvaltningsfastigheters 

verkliga värde som tilläggsupplysning är bra. Det är ett måste för att ge en rättvisande 

bild av bolaget. 

Alla respondenter är dock överens om att anskaffningsvärde måste finnas med, både på 

grund av att svensk redovisning bygger på denna redovisningsprincip, samtidigt som 

principen ger bättre tillförlitlighet.  

Att de inte vill gå längre och redovisa verkligt värde i balansräkningen beror på 

kongruensprincipen.  

De uttrycker också att det finns vissa problem som, t.ex. subjektiva bedömningar i 

värderingen och den möjliga påföljden av nedskrivning vid nybyggnation. 

Slutsatsen blir att stora onoterade kommunala fastighetsbolag i Västra Götaland är 

positivt inställda till hur förvaltningsfastigheter ska redovisas enligt K3-regelverket. 
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9 Diskussioner och framtida studier 

Reflektionerna i detta avsnitt syftar till att lyfta fram författarnas egna synpunkter kring 

studien och resultatet. Avsnittet avslutas med förslag på vidare forskning inom området. 

9.1 Författarnas diskussioner 

Vi kunde ha utformat studien utifrån en alternativ metod, vi anser ändå att vi valt rätt 

väg att gå. Eftersom kunskapen påverkar attityden till verkligt värde och många tänkta 

respondenter har avböjt att vara med i studien just pga. kunskapsbrist. Vi ville höra 

fastighetsbranschen tankar och resonemang kring verkligt värde, det går inte att få 

denna information utifrån enbart en kvantitativ studie, därför anser vi att den alternativa 

metoden inte passar i denna studie. 

Det undersökta området är väldigt nytt, K3-regelverket appliceras på redovisningen 1 

januari 2014, detta gör att studien ger en framtidsvision av vad som komma skall.  

De flesta företag i branschen har inte processerat regelverket tillräckligt mycket utefter 

den egna verksamheten, därför fick studien många bortfall. 

De bolag som deltog var alla kommunalt ägda fastighetsbolag i mindre städer, resultatet 

visade att de flesta var positiva till att bokföra verkligt värde i not. Vi tycker att detta är 

en väldigt bra väg att gå, det ger en bättre bild av verksamheterna och kommer 

underlätta för externa intressenter att få en rättvisande bild av bolagen. 

Bokföringsnämnden har tänkt till både en och två gånger när de skapat K3-regelverket, 

de nya riktlinjerna är skapta för att ge vägledning och inte för att styra. Det är ett 

principbaserat regelverk, vi är intresserade av hur framtida praxis kommer utformas, 

ifall BFN kommer ge ytterligare guidning eller om de kommer låta marknaden sköta 

detta själva.  

Det kommer ligga fritt för fastighetsbolagen att tolka hur de ska ta fram det verkliga 

värdet på sina förvaltningsfastigheter, utifrån regelverket principer. Det kommer krävas 

en bra motivering för tillvägagångssättet.  

I regelverket nämns det att nyttan måste vara större än kostnaderna, annars behövs inte 

det verkliga värdet redovisas. Dock anser vi att de blir väldigt svårt att slippa undan en 

värdering av verkligt värde på de flesta förvaltningsfastigheter. Vi ser dock ett problem i 

allmännyttiga lokaler som är väldigt svåra att bedöma, det vore bra om det kom fler 

riktlinjer för hur denna typ av fastigheter ska värderas. 

Bostadsbristen är ett stort problem i Sverige idag, detta är både vi och respondenterna 

överens om, de säger att uthyrningsgraden nästan ständigt ligger på 100 % för bostäder. 

Det finns ett behov i att bygga nya bostäder, men för att göra detta krävs det kapital, 

kostnaderna för att färdigställa en fastighet, är större, än vad fastigheten är värd. Detta 

innebär oftast en omedelbar nedskrivning av den nybyggda fastigheten. Vi anser att 
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detta är ett samhällsproblem som måste lösas. Ett faktum som inte påverkar den fria 

marknaden, är att nybyggnationer är befriade från nedskrivning de första fem åren. 

9.2 Framtida studier 

Eftersom K3-regelverket inte träder ikraft förrän nästa år, så skulle det vara intressant 

att följa branschens utveckling och dess inställning mot K3 och verkligt värde. Idag är 

onoterade kommunala fastighetsbolag i mindre städer positivt inställda till regelverket, 

kommer detta vara fallet när regelverket trätt i kraft. I studien har vi ett stort bortfall, 

som mestadels beror på bristfällig kunskap idag hos tänkta respondenter. Dessa 

respondenter kommer om ett år vara mer pålästa, de har då aktivt använt K3-regelverket 

under en period. En likvärdig studie om ett år borde få fler respondenter, även då från 

privata fastighetsbolag och bolag från större städer. Detta skulle göra det möjligt att dra 

fler generella slutsatser utifrån fler kategorier. 

Eftersom det verkliga värdet beräknas efter en nuvärdesanalys är diskonteringsräntan 

väldigt intressant. Beräkningen ska ske utefter en marknadsmässig diskonteringsränta, 

en framtida studie skulle kunna undersöka mer ingående de faktorer som påverkar.  

Denna studie utesluter komponentavskrivningens intåg i redovisningen för 

förvaltningsfastigheter, det vore intressant att studera fastighetsbranschen utifrån detta 

perspektiv.
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Bilaga 1: Nuvärdesberäkning 

 

 
 
Grundberäkning för hur värdet på fastigheter beräknas.  

a = driftnetto, hyresintäkter minus kostnader 

π = inflation 

R = marknadens avkastningskrav 

n = antal år 

 

Formeln används när värdet på en fastighet skall bedömas utefter framtida kassaflöden 

justerat efter marknadens avkastningskrav och inflation. 
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Intervjufrågor till den kvalitativa studien 

Personliga frågor 

 Hur länge har du jobbat på företaget? 

o Position/befattning? 

 Vad har du för utbildning? 

Diskussion om redovisningsprinciper och redovisningens kvalitativa egenskaper 

Regelverk, K3 

 Har du kunskap om hur förvaltningsfastigheter skall redovisas enligt K3? 

 Vad anser ni om metoden att redovisa både anskaffningsvärde och verkligt 

värde? 

o Vad får det för negativa påföljder på företaget, ex. kostnader, arbetsbörda? 

o Vad får det för positiva påföljder på företaget, ex. finansiering? 

 Vem tror du kommer använda den nya informationen? 

Värderingsprinciper 

 Ser ni några svårigheter med att få fram marknadsvärden som ger en korrekt bild 

av fastigheter? 

o Hur många fastigheter har ni? 

o Kommer ni använda er av externa värderingsmän?  

 Tror ni att olika fastighetsbolag skulle värdera samma fastighet till samma 

värde? 

o Varför finns det en skillnad/likhet i värderingen? 

 Vad ser ni som fördelar respektive nackdelar med verkligt värde? 

 Vad ser ni som fördelar respektive nackdelar med anskaffningvärde? 

 Vilken metod anser ni mest speglar rättvisande bild? 

 Hur skulle ni vilja redovisa värdet på era fastigheter? 

o Varför? 

Allmänt 

 Tror ni att det finns några skillnader vid värderingar beroende på ägarstruktur, 

kommunalt/ privat? 

 Tror ni det finns några skillnader vid värderingar beroende på 

marknadssituationen
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Enkätundersökning 

 
Examensarbete om de nya värderingsprinciperna för onoterade 

fastighetsbolag i Sverige. 

 
Vi är två studenter på Högskolan Väst i Trollhättan som för tillfället jobbar med vårt 

examensarbete, som berör förvaltningsfastigheter.  

 

Bakgrunden till arbetet kommer från Bokföringsnämndens nya huvudregelverk, K3, 

som träder i kraft vid årsskiftet 13/14. 

 

Vi tycker detta är ett intressant område och vill undersöka vad berörda bolag har för 

attityder om värderingsprinciperna. 

 

Syftet med studien är att undersöka fastighetsbolags åsikter och tankar runt 

värderingsprinciperna, skiljer sig åsikterna åt beroende på om bolaget är privat/ 

kommunalt och skiljer sig åsikterna beroende på om fastigheterna är en lokal respektive 

bostad. 

 

Eftersom populationen är liten är alla svar viktiga! 

Det är givetvis frivilligt att delta, men det är viktigt att just du medverkar, för att få en 

rättvisande bild av situationen. Dina svar kan inte ersättas av någon annans.  

Vi ber dig därför vänligen svara på frågorna. 

 

Med vänliga hälsningar 

Andreas Pettersson 

Marcus Sundberg 
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Enkätfrågor om attityder till redovisningsprinciper 

     Vilken är din högsta 

utbildningsnivå? __________________ 

 
     1. Ringa in de fem påståendena som bäst överensstämmer med 

 verkligt värde som redovisningsmetod. 

  
 

  Bokfört värde Värdering efter marknaden Avskrivningar 

     Fokus på relevans Fokus på tillförlitlighet Till för externa intressenter 

     Marknadsbaserad 

 information 

Transaktionsbaserad 

 information 

Årlig  

värdeprövning 

     

 

Försiktighetsprincipen 

 är central  
 

Ringa in alternativet som bäst stämmer överens med vad du tycker 

2. Hur bekväm är du med att använda anskaffningsvärde som redovisningsmetod? 

       
 

   Inte bekväm 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mycket bekväm 

           3. Hur bekväm är du med att använda verkligt värde som redovisningsmetod i not? 

           Inte bekväm 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mycket bekväm 

           4. Anser du att 

anskaffningsvärde är en bra 

redovisningsmetod? 

  

                  Inte bra 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mycket bra 

           5. Anser du att verkligt värde är 

en bra redovisningsmetod i not? 

  

                  Inte bra 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mycket bra 
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           6. Anser du det är relevant att jämföra årsredovisningar mellan företag? 

           Inte relevant 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mycket relevant 

           7. Anser du det är relevant att jämföra årsredovisningar inom samma  

företag över tid? 

           Inte relevant 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mycket relevant 

 

8. Ringa in det påstående som bäst återspeglar din åsikt om 

jämförbarhet 

 Jämförbarhet mellan företag är att föredra 

 Jämförbarhet inom företag över tid är att föredra 

 En kompromiss mellan de båda är att föredra 

 

9. Ringa in det påstående du håller med om mest 

 Jag anser att en årsredovisning gör mest nytta när informationen 

är relevant 

 Jag anser att en årsredovisning med helt tillförlitlig information 

gör mest nytta 

 Jag anser att en årsredovisning som består av information som är 

en kompromiss mellan relevans och tillförlitlighet gör mest nytta 

 

 

 

10. Ringa in det påstående du håller med om mest 

 

 Verkligt värde borde redovisas i balansräkningen 

 Verkligt värde borde nämnas i not 

 Verkligt värde borde inte redovisas alls 

 

11. Hur positivt inställd är du till att redovisa enligt verkligt värde? 

 

Inte positiv 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Mycket positiv 
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12. Denna redovisningsmetod föredrar jag att använda 

 

Anskaffningsvärde 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10  Verkligt värde 
 

 

Tack för att du tog dig tid att svara på vår enkät 


