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Sammanfattning 
 
Värdering till verkligt värde anses vara både relevant och tillförlitligt vid effektiva marknader 
och därmed användbart vid beslutsfattande. Eftersom det sällan existerar effektiva marknader 
uppkommer en problematik i bland annat fastighetsbolag genom att värderingen av 
förvaltningsfastigheter försvåras. Dessa värderingar präglas av subjektiva bedömningar och 
eftersom förvaltningsfastigheter ofta utgör en stor del av de totala tillgångarna ökar osäkerheten 
i värderingarna ytterligare. Värdering till verkligt värde riskerar således att brista i både relevans 
och tillförlitlighet. 
  
Syftet med studien var att beskriva och analysera om det finns ett samband mellan orealiserade 
värdeförändringar i förvaltningsfastigheter, vid värdering till verkligt värde, och 
fastighetsbolags börsvärde respektive resultat, samt mellan resultat och börsvärde. Antalet 
undersökta börsnoterade fastighetsbolag uppgick till 14, där samtliga omfattas av standarden 
IAS 40 som reglerar hur förvaltningsfastigheter ska redovisas. Studien omfattade åren 2006–
2016. Sekundärdata i form av fastighetsbolagens omsättning och resultat hämtades från 
Infotorg. Orealiserade värdeförändringar och börsvärde samlades in från fastighetsbolagens 
årsredovisningar. Insamlade data exporterades till SPSS för vidare analys i form av deskriptiv 
statistik, Pearson`s korrelationstest samt multipel linjär regression.  
  
Studiens resultat visar att orealiserade värdeförändringar har ett positivt och signifikant 
samband med börsvärde. Dessutom har orealiserade värdeförändringar och resultat ett positivt 
och signifikant samband. Vidare framkommer att det finns ett positivt och signifikant samband 
mellan resultat och börsvärde. Avslutningsvis tyder studiens resultat på att det kan finnas andra 
bakomliggande problem än placeringen av posten orealiserade värdeförändringar i 
resultaträkningen och resultatets volatilitet. Problem kan grunda sig i själva värderingen vilket 
kan innebära att det viktiga är att de finansiella rapporterna är transparanta samt att de 
redovisningsberättigade anser att värdering till verkligt värde fyller sitt syfte som användbar 
vid beslutsfattande.  
  
Nyckelord: Börsvärde, IAS 40, orealiserade värdeförändringar, resultat, verkligt värde 
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Abstract 
  
Fair value seems to be both relevant and reliable when markets are efficient and thereby 
decision useful. Since there is a lack of efficient markets there are arising problems among real 
estate companies that makes the valuation of investment properties more difficult. The 
valuation of fair value is characterized by subjective assessments. Since investment properties 
often make up a large part of total assets, the uncertainty according to the valuation increases, 
thus, there is a risk that fair value decreases in both relevance and reliability. 
  
The aim of the study was to describe and analyze if there is a relationship between unrealized 
changes in fair value in investment properties and real estate companies market capitalization 
and earnings. Further, the eventual relationship between earnings and market capitalization. 
There were 14 real estate companies included in the study, where all of these are involved in 
the IAS 40 standard, which regulates how investment properties should be accounted for. The 
study included the years 2006-2016. Secondary data in terms of companies’ turnover and 
earnings were collected from Infotorg, while market capitalization and unrealised changes in 
fair value were collected from annual reports of real estate companies. The collected data were 
exported to SPSS where descriptive statistics, calculations of Pearson´s correlations and 
multiple linear regression analysis were produced for further analysis.  
  
The results of the study show that unrealized gains and losses are positively and significantly 
related to market capitalization. Moreover, unrealized gains and losses and earnings are 
positively and significantly related to each other. Furthermore, there is a positive and significant 
relationship between earnings and market capitalization. Finally, the results indicate that there 
might be other underlying problems than the presentation of unrealised gains and losses in the 
income statement and earnings volatility. However, the problem may be based on the valuation 
itself, which implies that the transparency in financial statements is important and also 
stakeholder’s opinions about fair value´s decision usefulness.  
 

Key words: Market capitalization, IAS 40, unrealized gains and losses, earnings before 
allocation, fair value 
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1. Inledning 
 

Inledningsvis presenteras en problemdiskussion med utgångspunkt i tidigare forskning inom 

värdering till verkligt värde i fastighetsbolag. Vidare presenteras studiens frågeställningar 

och syfte. 

 

1.1 Problemdiskussion 
 
Tidigare har historisk kostnad varit den främsta redovisningsmetoden vid värdering av 
tillgångar och skulder. De senaste tjugo åren har det skett ett avsteg till verkligt värde eftersom 
historisk kostnad har kritiserats för att inte ge en rättvisande bild. Förespråkarna av verkligt 
värde hävdar att denna redovisning uppfyller behovet av mer relevant och beslutsanvändbar 
information till redovisningsberättigade intressenter. Verkligt värde förväntas säkerställa 
transparens i de finansiella rapporterna, vilket är av vikt eftersom informationen fungerar som 
underlag vid beslutsfattande. (Brinza & Bengescu, 2016; Palea, 2014; Wines et al., 2007) 
 
Redovisningsstandarden International Financial Reporting Standards (IFRS) ska tillämpas av 
samtliga börsnoterade koncerner inom EU. Inom regelverket återfinns IFRS 13 som 
övergripande reglerar hur värdering till verkligt värde kan utföras för att underlätta och vägleda 
upprättare av finansiella rapporter. Standarden innehåller en hierarki som består av tre nivåer 
där nivå 1 är den mest informativa och tillförlitliga. Detta i jämförelse med nivå 3 som antas 
vara minst tillförlitlig och innehåller i sammanhanget stora mått av subjektiva bedömningar. 
(Brinza & Badoi, 2013; Hitz, 2007; Landsman, 2007; Laux & Leuz, 2009; Nellessen & Zuelch, 
2011; Strampelli, 2011) Förespråkare anser att värdering till verkligt värde är både relevant och 
tillförlitligt för de redovisningsberättigade när marknader är effektiva. Eftersom det saknas 
effektiva marknader för många tillgångar och skulder resulterar det i att värdering till verkligt 
värde bygger på subjektivitet och därmed riskerar att brista i både relevans och tillförlitlighet. 
(Palea, 2014; So & Smith, 2009; Wines et al., 2007) 
 
Ett annat problem med att värdera till verkligt värde är att värdet förändras under påverkan av 
inflation och allmänna marknadsförhållanden. Under inflation sker permanenta förändringar av 
växelkursen. Tillgångarnas verkliga värde kan därmed skilja sig från marknadsvärdet. Detta 
leder till en felaktig bild av tillgångarnas värden och således av företagets finansiella ställning. 
Med anledning av detta behöver det verkliga värdet omvärderas årligen vilket å ena sidan leder 
till att värdering till verkligt värde kan anses vara mer lämplig i en volatil ekonomisk miljö än 
historisk kostnad. (Leshchiy, 2016; Mäki et al., 2016; So & Smith, 2009) Å andra sidan anser 
kritiker att värdering till verkligt värde ökar volatiliteten i resultat- och balansräkningar. Detta 
leder till en svängig och instabil redovisning vid ineffektiva marknader. (Hitz, 2007; Strampelli, 
2011) 
                                                                                                                               
Utöver IFRS 13 har International Accounting Standards Board (IASB) skapat standarden IAS 
40 som redogör för hur förvaltningsfastigheter ska redovisas samt vilka upplysningar som ska 
framställas. IAS 40 ger fastighetsbolag möjlighet att värdera förvaltningsfastigheter till verkligt 
värde istället för till historisk kostnad. Tillämpning av metoden avser att redovisa årliga 
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värdeförändringar av det existerande fastighetsbeståndet. (Israeli, 2015; Leshchiy, 2016; Muller 
et al., 2011; Quagli & Avallone, 2010; So & Smith, 2009)  
 
Värdering till verkligt värde kan vara irrelevant och potentiellt vilseledande för tillgångar som 
innehas under lång tid. Detta gäller då marknader är ineffektiva vilket gör att tillgångarnas 
priser inte framställs korrekt. (Laux & Leuz, 2009) Denna problematik uppkommer främst i 
fastighetsbranschen då den betraktas som heterogen vilket innebär att det råder en allmän brist 
på öppenhet vid transaktionspriser. (Danbolt & Rees, 2008; Nellessen & Zuelch, 2011) Därmed 
finns inte priser för liknande eller jämförbara förvaltningsfastigheter tillgängliga, vilket gör att 
fastighetsbranschen mestadels använder nivå 3 vid värdering till verkligt värde. Subjektiviteten 
som nivå 3 består av öppnar upp för felaktigheter och manipulering av tillgångars värde och 
redovisat resultat. Problemet gällande tillförlitligheten uppkommer i fastighetsbolag på grund 
av att en stor del av tillgångarna är förvaltningsfastigheter. (Danbolt & Rees, 2008; Landsman, 
2007; Strampelli, 2011; Wines, 2007) 
  
Fastighetsbolag som innehar förvaltningsfastigheter ska enligt IAS 40 redovisa orealiserade 
vinster och förluster i resultaträkningen. (Quagli & Avallone, 2010) Souza et al. (2015) menar 
att standarden bidragit till obefogad volatilitet i resultatet eftersom värdeförändringar placeras 
i resultaträkningen istället för som tidigare i balansräkningen. Detta bekräftas av So och Smith 
(2009) som hävdar att orealiserade värdeförändringar ökade volatiliteten i resultatet efter 
införandet av IAS 40 i Hong Kong. Av studien framkom även ett samband mellan 
värdeförändringar i verkligt värde och aktiepriset, då aktiepriset påverkades i högre grad efter 
införandet av IAS 40 än tidigare.  
  
Nellessen och Zuelch (2011) menar att vid effektiva marknader bör börsvärdet spegla 
marknadsvärdet på företagets förvaltningsfastigheter med avdrag för totala skulder. Resultatet 
visar dock att marknadsvärdet vanligtvis avviker från börsvärdet. Avvikelserna beror på 
otillräcklig tillförlitlighet vid värderingen till verkligt värde utifrån nivå 3 samt att olika 
värderingsmodeller används. Magnan (2009) tillägger att de mest förekommande faktorerna 
som förklarar aktiepriset är orealiserade värdeförändringar samt tillgångars och skulders 
värden. Detta eftersom resultatet påvisade att orealiserade värdeförändringar har ett positivt 
samband med aktiepriset. Vidare är det möjligt att indirekta och dubbelriktade samband kan 
uppkomma för orealiserade värdeförändringar, börsvärde och resultat. Nellessen och Zuelch 
(2011) samt Quagli och Avallone (2010) exemplifierar ett dubbelriktat samband mellan 
börsvärde och resultat, det vill säga att resultatet kan påverka börsvärdet samtidigt som 
börsvärdet kan påverka resultatet. Subjektiviteten i värderingen till verkligt värde spelar en stor 
roll för styrkan av dessa omvända samband.  
  

1.2 Frågeställningar och syfte 
 
Med anledning av ovanstående diskussion kan fokuseringen på börsnoterade fastighetsbolag 
motiveras utifrån att dessa rapporterar i enlighet med IFRS, och de särskilda regler som gäller 
för förvaltningsfastigheter inom IAS 40. Dessutom rapporteras värdering till verkligt värde för 
icke-finansiella tillgångar i jämförelsevis stor utsträckning i fastighetsbranschen. Vidare utgör 
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förvaltningsfastigheter en stor del av de totala tillgångarna i fastighetsbolag och 
tillgångsstrukturen är relativt homogen i fastighetsbranschen. (Danbolt & Rees, 2008; 
Nellessen & Zuelch, 2011) 
 
Förvaltningsfastigheter innehas dessutom under en lång tid vilket kan leda till att marknadens 
ineffektivitet snedvrider marknadspriserna (Landsman, 2007; So & Smith, 2009; Strampelli, 
2011) och därmed kan tillgångarnas verkliga värde skilja sig väsentligt från marknadsvärdet. 
(Leshchiy, 2016; Mäki et al., 2016) Genom införandet av IAS 40 omvärderas det verkliga 
värdet och redovisas som värdeförändring i resultaträkningen, vilket kan skapa volatilitet i ett 
fastighetsbolags resultat. (Quagli & Avallone, 2010; So & Smith, 2009; Souza et al., 2015) 
Vidare menar Nellessen och Zuelch (2011) att ett fastighetsbolags börsvärde bör spegla 
marknadsvärdet på förvaltningsfastigheterna eftersom aktiemarknaden anses vara åtminstone 
semi-effektiv, det vill säga att all publicerad information återges i aktiepriset.  
 
Mot ovanstående bakgrund formuleras följande frågeställningar gällande värdering till verkligt 
värde av förvaltningsfastigheter i fastighetsbolag: 
  

− Hur starkt är det eventuella sambandet mellan orealiserade värdeförändringar och 
börsvärde? 

  
− Hur starkt är det eventuella sambandet mellan orealiserade värdeförändringar och 

resultat? 
  
Syftet med studien är att beskriva och analysera om det finns ett samband mellan 
fastighetsbolags orealiserade värdeförändringar i förvaltningsfastigheter, vid värdering till 
verkligt värde, och börsvärde respektive resultat. Vidare är ett underliggande syfte att kartlägga 
ett eventuellt samband mellan resultat och börsvärde.  
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2. Teoretisk referensram 
 

Detta kapitel redogör för redovisningens syfte, redovisning till verkligt värde samt gällande 

reglering för förvaltningsfastigheter. Slutligen presenteras studiens hypotesgenerering med 

tillhörande hypotesfigur.  

 

2.1 Redovisningens syfte 
 
Det huvudsakliga syftet med finansiell rapportering enligt International Accounting Standards 
Board (IASB) är att tillhandahålla information som är användbar vid beslut för 
redovisningsberättigade, såsom investerare och kreditgivare. De finansiella rapporterna ämnar 
tillhandahålla objektiv information och en rättvisande bild av ett företags resultat och finansiella 
ställning. (Deegan & Unerman, 2011; Hitz, 2007; Palea, 2014) I IASB:s konceptuella ramverk 
återfinns diverse kvalitativa egenskaper som ska uppfyllas för att de finansiella rapporterna ska 
kunna ligga till grund för ekonomiska beslut. Två av dessa egenskaper är relevans och 
tillförlitlighet. Om dessa saknas anses inte informationen uppfylla syftet med redovisningen. 
(Deegan & Unerman, 2011) 
 
Det finns åtminstone två konsekvenser som kan uppkomma om redovisningen av den 
finansiella informationen inte fungerar. Å ena sidan kan företaget få problem om det saknas 
transparens och all information inte når redovisningsberättigade. Detta eftersom företaget är 
beroende av dessa för att verksamheten ska fortlöpa. Å andra sidan kan informationen vara 
felaktig vilket kan leda till att företaget går i konkurs. Ett exempel på det sistnämnda är det 
amerikanska energibolaget Enron vars finansiella information manipulerades och följaktligen 
vilseledde redovisningsberättigade. (Brinza & Bengescu, 2016; Palea, 2014; Wines et al., 2007) 
  
Redovisningen av ett företags finansiella information är således viktig med tanke på att den 
fungerar som kommunikationskanal till redovisningsberättigade. Eftersom 
redovisningsberättigade består av olika grupper uppkommer därför varierade behov. 
Redovisningens syfte är därmed inte endast att förmedla information utan även att 
informationen uppfyller ett behov samt innehar hög kvalitet. Kvaliteten på redovisningen 
fastställs eller dementeras av en revisor med professionell kunskap som granskar informationen 
utifrån lagar och regler för att sedan ge sitt uttalande i revisionsberättelsen. Detta uttalande kan 
sedan redovisningsberättigade ta stöd av vid beslutsfattande. I och med att en revisor granskar 
den finansiella informationen blir den kvalitetssäkrad och således möjlig att fatta välgrundade 
beslut utifrån. (Deegan & Unerman, 2011; Dietrich et al., 2000) 
 

2.2 Redovisning till verkligt värde 
 
Värdering till verkligt värde har de senaste åren ökat i användning vilket har lett till att historisk 
kostnad har fått en minskad betydelse. Detta eftersom historisk kostnad baseras på 
förutsättningar som i stor mening inte längre existerar. Det kan förklaras av att det numera är 
vanligt att företag ägs av flera aktieägare vilket gör det särskilt viktigt att redovisningen är 
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relevant och tillförlitlig eftersom aktieägarna tvingas förlita sig på den finansiella 
informationen. Således innebär det att redovisningsberättigade efterfrågar en annan typ av 
information i jämförelse med tidigare. Historisk kostnad anses därmed inte uppfylla syftet med 
redovisningen då den inte speglar ett företags aktuella ställning. (Hitz, 2007; Palea, 2014)  
  
Verkligt värde anses vara den mätmetod som bäst avspeglar behoven i en globaliserad och 
informationsbaserad ekonomi. Den ökade komplexiteten som en global ekonomi leder till 
medför att verkligt värde sannolikt kommer att öka i både betydelse och användning i framtiden. 
(Brinza & Bengescu, 2016; Cairns, 2006; Marra, 2016; Palea, 2014) För att tydliggöra hur 
värdering till verkligt värde ska appliceras utgav IASB år 2013 standarden IFRS 13. Enligt Far 
Akademi (2016, s.237) definierar IASB verkligt värde som: 
      
“...det pris som vid värderingstidpunkten skulle erhållas vid försäljning av en tillgång eller 

betalas vid överlåtelse av en skuld genom en ordnad transaktion mellan marknadsaktörer” 
    
Regelverket ämnar underlätta och vägleda upprättare av finansiella rapporter. I syfte att öka 
jämförbarheten och skapa en konsekvent tillämpning innehåller standarden en hierarki 
bestående av tre nivåer för värdering till verkligt värde. Nivå 1 är den mest tillförlitliga nivån 
då ett noterat pris på en effektiv marknad tillämpas för identiska tillgångar eller skulder. På nivå 
2 används ett noterat pris på en effektiv marknad för en liknande tillgång eller skuld alternativt 
identiska tillgångar eller skulder på mindre effektiva marknader. Till skillnad från nivå 1 och 2 
saknar nivå 3 aktiva marknader för tillgångar och skulder. Företaget ska därmed utarbeta den 
bästa tillgängliga informationen som kan erhållas under rådande förutsättningar. Det är främst 
denna nivå som består av subjektiva bedömningar. (Brinza & Badoi, 2013; Hitz, 2007; 
Landsman, 2007; Laux & Leuz, 2009; Muller et al., 2011; Strampelli, 2011)  
  
Detta innebär å ena sidan att värdering till verkligt värde anses vara både relevant och 
tillförlitligt för redovisningsberättigade. (Hitz, 2007; Palea, 2014; Wines et al., 2007) Å andra 
sidan krävs effektiva marknader för att värderingen ska upprätthålla relevans och tillförlitlighet 
och således vara till nytta vid beslutsfattande. Vid värdering av tillgångars och skulders verkliga 
värden återfinns vanligen ingen effektiv marknad, vilket gör det problematiskt att erhålla 
tillförlitliga uppskattningar av det verkliga värdet. Detta eftersom det verkliga värdet därmed 
bestäms utifrån nivå 3 som innehåller subjektiva bedömningar. (Cairns, 2006; Menicucci & 
Paolucci, 2016) 
  
Värdering till verkligt värde anses dessutom vara irrelevant och potentiellt vilseledande för 
tillgångar som innehas under en längre period eftersom tillgångarnas värden riskerar att bli 
missvisande. (Danbolt & Rees, 2008; Laux & Leuz; 2009) Det verkliga värdet förändras vid 
inflation vilket gör att tillgångarnas marknadsvärde skiljer sig från bokfört värde. I och med 
detta riskerar även tillförlitligheten att reduceras med tanke på att redovisningsberättigade 
tvingas förlita sig på revisorernas granskning i större utsträckning. (Danbolt & Rees, 2008; 
Dietrich et al., 2000; Nellessen & Zuelch, 2011)  
 



 
 

6 
 

En annan konsekvens av värdering till verkligt värde utifrån nivå 3 är att ledningen har 
möjlighet att agera utifrån ett egenintresse och verka för att öka resultatet. Detta har uppkommit 
eftersom ägare och ledning numera vanligtvis är åtskilda från varandra. Därmed finns en risk 
att ledningen frivilligt väljer verkligt värde som metod för att påverka utfallet av värderingen. 
I och med detta ökar kostnaderna då ägarna tvingas övervaka ledningens agerande. (Israeli, 
2015; Quagli & Avallone, 2010; Ramanna, 2008; Souza et al., 2015; Whittington, 2008) 
Möjligheten att manipulera resultatet skapas med anledning av att värderingen sker utifrån 
modellbaserade beräkningar som bygger på ledningens förväntningar och prognoser. (Cairns, 
2006; Hitz, 2007; Landsman, 2007; Laux & Leuz, 2009; Strampelli, 2011).  
 

2.3 Redovisning av förvaltningsfastigheter 
 
I och med att EU antog IAS 40 år 2005 innebär det att Sverige omfattas av regleringen, vilken 
föreskriver hur förvaltningsfastigheter ska redovisas samt vilka upplysningar som krävs. 
Standarden, som är utgiven av IASB, tillåter värdering av förvaltningsfastigheter utifrån två 
metoder, historisk kostnad och verkligt värde. Historisk kostnad värderas utifrån 
anskaffningsvärde minus eventuella ackumulerade nedskrivningar. Vid tillämpning av verkligt 
värde redovisas förvaltningsfastigheter till verkligt värde i balansräkningen med 
värdeförändringar i resultaträkningen där både realiserade och orealiserade värdeförändringar 
ingår. De realiserade värdeförändringarna symboliseras av skillnaden mellan försäljningsvärdet 
och bokfört värde medan de orealiserade värdeförändringarna uppkommer vid 
värderingstillfället. (Quagli & Avallone, 2010) Enligt Far Akademi (2016, s.673) definierar 
IASB en förvaltningsfastighet som något som:  
 
“...innehas i syfte att generera hyresinkomster eller värdestegring eller en kombination av 

dessa”.  
  
I Mäki et al. (2016) framkom att samtliga börsnoterade svenska fastighetsbolag använde 
verkligt värde som värderingsmetod och således IAS 40. Om omvärderingsmetoden istället 
tillämpas redovisas tillgångarna till verkligt värde i balansräkningen och orealiserade 
värdeförändringar i en omvärderingsreserv i eget kapital, till skillnad från att redovisas i 
resultaträkningen. (Danbolt & Rees, 2008; Quagli & Avallone, 2010; Strampelli, 2011) 
Herrmann et al. (2006) menar att tillämpningen av IAS 40 är särskilt användbar när 
förvaltningsfastigheter värderas till verkligt värde. Detta eftersom tillgångarna ger relevant och 
användbar information för beslutsfattande samtidigt som det innehåller en tillräckligt hög grad 
av verifierbarhet. Detta kan styrkas av So och Smith (2009) som hävdar att det är osannolikt att 
återgå till historisk kostnad som värderingsmetod då verkligt värde är mer lämpligt vid 
värdering av förvaltningsfastigheter. 
  
Problematiken gällande verkligt värde är särskilt förekommande i fastighetsbolag eftersom 
fastighetsmarknaden anses vara mindre effektiv med anledning av branschens rådande 
heterogenitet. Det innebär att det finns en avsaknad av priser för liknande 
förvaltningsfastigheter vilket leder till att fastighetsbranschen tillämpar nivå 3 vid värdering till 
verkligt värde. (Nellessen & Zuelch 2011) Avsaknaden av effektiva marknader kan leda till att 
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förvaltningsfastigheternas marknadsvärden blir missvisande då dessa innehas under en lång tid. 
Å ena sidan omvärderas fastigheterna årligen utifrån balansdagens aktuella marknadsläge. Å 
andra sidan innehåller värderingen subjektivitet eftersom nivå 3 tillämpas vilket skapar 
osäkerhet. Dessutom utgör förvaltningsfastigheter en stor del av de totala tillgångarna vilket 
innebär att orealiserade värdeförändringar som placeras i resultaträkningen antar ett högt värde 
som får stor påverkan på resultatet. (Danbolt & Rees, 2008; Landsman, 2007; Strampelli, 2011) 
  
En konsekvens som kan uppkomma genom tillämpning av IAS 40 är därmed att valet av 
verkligt värde som värderingsmetod kan skapa avsevärda variationer i resultatet, vilket 
fastighetsbolagens ledningar är medvetna om. Införandet av standarden gör det möjligt för 
ägarna att granska ledningens beteenden med anledning av att värdeförändringar redovisas i 
resultaträkningen. Samtidigt kan detta leda till ökade kostnader eftersom värdering till verkligt 
värde skapar ett större utrymme att manipulera resultatet än vid historisk kostnad. Dock anses 
ledningen ha mindre incitament att agera opportunistiskt vid tillämpningen av verkligt värde 
eftersom värderingen har stor påverkan på resultatet på grund av marknadsvolatilitet. (Danbolt 
& Rees, 2008; Muller et al., 2011; Quagli & Avallone, 2010)  
  
Trots detta har ledningen möjlighet att öka värdet på förvaltningsfastigheterna i syfte att öka 
resultatet. Detta är särskilt förekommande i de fall ledningens bonussystem är kopplat till 
börsvärde i form av aktieoptioner. Eftersom börskursen antas bero på det finansiella resultatet 
finns incitament att öka resultatet i syfte att driva upp börskursen och därav öka börsvärdet. 
(Ramanna 2008; Whittington, 2008) Risken för manipulering av resultatet kan även öka då 
verksamheten uppvisar ett försämrat resultat än tidigare år och värderingen istället används som 
en åtgärd för att förbättra resultatet. Detsamma gäller då företaget inte vill ha ett försämrat 
resultat och istället undviker att skriva ned värdet på förvaltningsfastigheterna. (Dietrich et al., 
2000)   
  
Följaktligen anses värdering till verkligt värde i fastighetsbolag inte vara objektiv med 
anledning av den subjektivitet som finns inbyggd i nivå 3. (Hitz, 2007; Palea, 2014) 
Värderingen av förvaltningsfastigheter riskerar därmed att reducera transparensen i de 
finansiella rapporterna. Detta medför i sin tur att både relevansen och tillförlitligheten minskas 
vilket kan vilseleda de redovisningsberättigade vid beslutsfattande. (Danbolt & Rees, 2008; 
Nellessen & Zuelch, 2011) Problemet med värdering till verkligt värde är inte enbart 
beräkningen av det verkliga värdet utan även svårigheten att kontrollera det redovisade verkliga 
värdet. I detta fall fyller revisorerna en viktig funktion. Trots svårigheterna att granska 
förvaltningsfastigheters verkliga värde ska en revisor anmärka om värdet ökar på ett obefogat 
sätt. (Dietrich et al., 2000) Med anledning av att uppskattningarna av det verkliga värdet leder 
till en ökad osäkerhet behöver därmed redovisningsberättigade förlita sig mer på revisorerna. 
(Strampelli, 2011; Wines, 2007)  
    

2.4 Hypotesgenerering 
 
Nellessen och Zuelch (2011) studerade sambandet mellan börsvärdet i 76 börsnoterade 
fastighetsbolag i Europa och förvaltningsfastigheternas marknadsvärde efter avdrag för totala 
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skulder. Studien omfattade åren 2005–2007. Vid effektiva marknader ska ett fastighetsbolags 
börsvärde spegla förvaltningsfastigheternas marknadsvärde. Dock visar resultatet att 
marknadsvärdet vanligtvis avviker från börsvärdet i europeiska fastighetsbolag. Detta kan 
förklaras av bristen på tillförlitlighet vid värderingen till verkligt värde. Problematiken 
uppkommer eftersom det finns begränsningar vid värderingen, såsom tillämpning av diverse 
metoder samt subjektiviteten vid värdering utifrån nivå 3.  
  
Magnan (2009) studerade befintlig forskning om värdering till verkligt värde och kom fram till 
vilka faktorer som tenderar att påverka ett företags aktiepris. Dessa faktorer var orealiserade 
värdeförändringar samt tillgångars och skulders värden. Resultatet visar att informationen 
gällande verkligt värde anses vara relevant för investerare om orealiserade värdeförändringar 
har ett positiv samband med aktiepriset. Detta bekräftas av Owusu-Ansah och Yeohs (2006) 
som studerade fastighetsbolag i Nya Zeeland under tidsperioden 1990–1999 där studien 
omfattade 170 observationer. Studiens regressionsmodell använder börsvärde som beroende 
variabel och variationen förklaras bland annat genom att tillämpa poster i balansräkningen 
såsom tillgångar och skulder samt orealiserade värdeförändringar från resultaträkningen. 
Regressionsmodellen anger att dessa variabler förklarar variationerna i börsvärdet till 56 % och 
att det finns ett positivt samband mellan orealiserade värdeförändringar och börsvärde. Vidare 
framkommer att investerarna inte anser att det är till nackdel att orealiserade värdeförändringar 
redovisas i resultaträkningen och således inte påverkar informationens relevans.  
  
Mei et al. (2014) studerade relevansen i värdering till verkligt värde i 12 malaysiska 
fastighetsbolag under åren 2006–2011. Detta genom att studera hur verkligt värde i 
förvaltningsfastigheter påverkar aktiepriset och hur ledningen agerar för att dessa ska åtföljas. 
Resultatet visar att förvaltningsfastigheternas verkliga värde i balansräkningen har ett statistiskt 
signifikant samband med aktiepriset. Dock framkommer att sambandet mellan orealiserade 
värdeförändringar och aktiepriset inte är signifikant vilket motsäger Owusu-Ansah och Yeho 
(2006). Det innebär att Mei et al. (2014) rapporterar att enbart informationen från 
förvaltningsfastigheternas verkliga värde i balansräkningen speglar aktiepriset och är 
användbart för redovisningsberättigade vid beslutsfattande. 
  
Israeli (2015) och Muller et al. (2008) menar att orealiserade värdeförändringar obefogat 
påverkar ett fastighetsbolags resultat. Souza et al. (2015) belyser att problematiken uppkommer 
eftersom posten placeras i resultaträkningen istället för i balansräkningen. Detta kan vara en 
bidragande orsak till att dessa omvärderingar av det verkliga värdet inte tilläts i många länder 
före införandet av IFRS. Detta bekräftas av So och Smith (2009) som studerade hur relevansen 
och tillförlitligheten i den finansiella informationen påverkats av införandet av IAS 40 i Hong 
Kong. Studien omfattade 92 börsnoterade fastighetsbolag mellan åren 2004–2006. Genom att 
studera redovisningen av orealiserade värdeförändringar på förvaltningsfastigheter framkom att 
införandet av IAS 40 bidrog till en ökad volatilitet i fastighetsbolagens resultat. Vidare 
studerade So och Smith (2009) huruvida orealiserade värdeförändringar påverkat 
aktieavkastningar genom att använda börskurser. Sambandet mellan aktiepriset och 
orealiserade värdeförändringar på förvaltningsfastigheter visade att aktiepriset påverkas i högre 
grad efter införandet av IAS 40 än tidigare.  



 
 

9 
 

  
Värdering till verkligt värde skapar möjlighet att manipulera resultatet eftersom fastighetsbolag 
oftast värderar sina förvaltningsfastigheter utifrån nivå 3. (Cairns, 2006; Hitz, 2007; Laux & 
Leuz, 2009) Detta kan leda till att ledningen har möjlighet att prioritera egenintresset. Särskilt 
i de fall ledningen erhåller bonus i form av aktieoptioner kan det vara ett incitament att öka 
resultatet vilket ökar börskursen. Därmed har ledningen i fastighetsbolag möjlighet att driva 
upp värdet på förvaltningsfastigheter i syfte att öka börsvärdet. (Quagli & Avallone 2010, 
Ramanna, 2008; Whittington, 2008)  
  
Med stöd i empirisk forskning har orealiserade värdeförändringar ett samband med ett 
fastighetsbolags börsvärde. (Magnan, 2009; Mei et al., 2014; Nellessen & Zuelch, 2011; 
Owusu-Ansah & Yeoh, 2006) Dessutom hävdar Israeli (2015), Muller et al. (2008) respektive 
So och Smith (2009) att det finns ett samband mellan orealiserade värdeförändringar och 
resultat. Vidare menar Quagli och Avallone (2010), Ramanna (2008) och Whittington (2008) 
att även resultatet påverkar ett företags börsvärde med anledning av att värdering till verkligt 
värde möjliggör att ledningen kan agera utifrån ett egenintresse och manipulera resultatet. 
Därmed formuleras följande hypoteser:  
  
H1. Det finns ett positivt samband mellan orealiserade värdeförändringar och börsvärde 
 
H2. Det finns ett positivt samband mellan orealiserade värdeförändringar och resultat 
 
H3. Det finns ett positivt samband mellan resultat och börsvärde 
 
I figur 1 presenteras studiens hypotesmodell som visar de förväntade sambanden mellan 
orealiserade värdeförändringar och börsvärde respektive resultat. H1 och H2 är utformade för 
att besvara studiens frågeställningar. Vidare visar H3 det förväntade sambandet mellan resultat 
och börsvärde, vilket är kopplat till studiens underliggande syfte. 
 

 
 

Figur 1. Hypotesmodell.  
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3. Metod 
 

Avsnittet behandlar studiens litteratursökning samt val av metod. Därefter presenteras studiens 

tillvägagångssätt vid datainsamling och dataanalys. Vidare förs en diskussion angående 

reliabilitet och validitet samt etiska aspekter. 

 

3.1 Litteratursökning och källkritik 
 
Inledningsvis utfördes en litteraturgenomgång av tidigare forskning för att skapa en uppfattning 
om vad som studerats inom ämnet. Litteraturen bestod i första hand av vetenskapliga artiklar 
som söktes fram via Business Source Ultimate via EBSCO, vilken är en av bibliotekets 
databaser för forskning inom företagsekonomi på Mittuniversitetet. Vidare användes 
kedjereferenser, vilket innebar att andra relevanta vetenskapliga artiklar söktes fram utifrån 
referenserna i de artiklar vi utgick ifrån. För att säkerställa att de valda artiklarna var av 
tillräckligt god kvalitet användes i den mån det var möjligt artiklar som var “peer reviewed”, 
det vill säga granskade av sakkunniga inom området. De sökord som tillämpades under 
litteraturgenomgången var; fair value, IAS 40, investment properties, market capitalization, 

real estate properties, unrealised gains and losses. 
  
Eftersom studien fokuserade på verkligt värde i fastighetsbolag, som omfattades av reglerna i 
IAS 40, kan det tänkas att artiklarna som publicerades innan år 2005 var irrelevanta för studien 
på grund av regeländringen. Vår ambition med litteraturgenomgången var att i så hög grad som 
möjligt finna artiklar som nyligen publicerades eftersom vår studies resultat inte omfattades av 
händelser tidigare än år 2005. Dock ansågs äldre artiklar vara betydelsefulla för referensramen 
med tanke på att de ligger till grund för mycket av den forskning om verkligt värde som bedrivs 
idag.  
  
Artiklar från olika länder inom EU valdes ut för att få en överblick över vad som tidigare 
studerats inom det valda ämnesområdet. Detta för att erhålla fler infallsvinklar på studiens 
område utifrån geografisk spridning. Fördelen med att vi använde artiklar som studerade 
fastighetsbolag inom EU var att dessa omfattades av IAS 40 enligt lag vilket möjliggjorde en 
jämförelse mellan artiklarnas resultat. Artiklarna kunde således även jämföras med vår studie. 
Vi nyttjade även studier från länder utanför EU som antagit IAS 40. Detta öppnade upp för en 
jämförelse av ytterligare länder med en enhetlig grund för redovisningen av verkliga värden. 
Nackdelen med de valda artiklarna var att det under vår genomgång inte framkom någon 
renodlad vetenskaplig artikel inom ämnet från Sverige. Samtidigt ingick svenska börsnoterade 
fastighetsbolag i internationella studier där en jämförelse mellan länder utfördes gällande 
verkliga värden i fastighetsbolag.  
  
Under litteratursökningen återfanns mestadels kvantitativ forskning inom området och den lade 
grunden för studiens referensram. Detta möjliggjorde jämförelser med tidigare studiers resultat. 
Samtidigt uppstod en problematik att finna kvalitativ forskning. Däremot fanns en medvetenhet 
om att kvalitativa artiklar kunde ha bidragit till intressanta och fördjupande resonemang kring 
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värdering till verkligt värde. Kurslitteratur och metodböcker tillämpades som komplement till 
artiklarna. Trots att kurslitteratur inte hade någon vetenskaplig förankring låg även den till 
grund för referensramen och metodlitteratur användes vid tolkning av resultatens signifikans 
samt för att motivera synsätt och forskningsansats. 
 

3.2 Val av synsätt, forskningsansats och metod 
 
Då studiens syfte var att beskriva och analysera sambandet mellan orealiserade 
värdeförändringar i fastigheter, vid värdering till verkligt värde, och fastighetsbolags resultat 
respektive börsvärde samt sambandet mellan resultat och börsvärde tillämpades en kvantitativ 
metod. I enlighet med den kvantitativa metoden genomfördes datainsamlingen systematiskt. 
(Bryman & Bell, 2013) Med stöd av tidigare forskning inom området härleddes hypoteser som 
senare testades empiriskt för att dra slutsatser kring resultatet, vilket motiverade en deduktiv 
forskningsansats. (Seale et al., 2007) I och med att studien hade ett beskrivande och 
analyserande syfte utgick studien från ett positivistiskt synsätt som möjliggjorde en 
generalisering av resultaten till populationen. (Bryman & Bell, 2013; Seale et al., 2007) 
 

3.3 Urval och datainsamling 
 
Vår ambition med studien var att utföra en totalundersökning av börsnoterade svenska 
fastighetsbolag listade på Nasdaq OMX Stockholm mellan åren 2006–2016. Dock omfattade 
studien 56% av populationen då hänsyn tagits till de uppställda kriterierna. För att finna 
fastighetsbolagen användes Industry Classification Benchmark (ICB) kod 8600 som var 
specifik för fastighetsbranschen. Det fanns 25 börsnoterade fastighetsbolag under tidsperioden. 
För att fastighetsbolagen skulle vara tillgängliga för datainsamlingen krävdes att de var 
börsnoterade under hela perioden då standarden IAS 40 tillämpades. Dessutom skulle 
fastighetsbolagens tillgångar innehålla förvaltningsfastigheter som tydligt var definierade i 
balansräkningen, eftersom vi använde orealiserade värdeförändringar på förvaltningsfastigheter 
som en variabel i studien. Urvalet framställdes i enlighet med Quagli och Avallone (2011). 
Tabell 1 visar att elva fastighetsbolag exkluderades från urvalet, varav fyra med anledning av 
att fastighetsbolagen inte hade förvaltningsfastigheter. De övriga sju fastighetsbolagen 
exkluderades för att de inte var börsnoterade under hela tidsperioden. Således ingick 14 
fastighetsbolag i studien vilket gav 154 observationer (14 bolag * 11 år).  
 
 
Tabell 1. Studiens urval (2006–2016) 

Antal svenska börsnoterade fastighetsbolag 25 

Innehar ej förvaltningsfastigheter -4 

Ej börsnoterade under hela perioden -7 

Antal fastighetsbolag som ingår i studien 14 

Antal observationer som ingår i studien 154 
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Den valda tidsperioden 2006–2016 kunde motiveras med stöd av införandet av IAS 40 år 2005. 
Tidigare studier som undersökt resultatet av införandet av IAS 40 tillämpade en flerårsperiod i 
deras undersökningar. Muller et al. (2011), Nellessen och Zuelch, (2011) samt Quagli och 
Avallone (2010) studerade en treårsperiod med start år 2005 som undersökte hur införandet av 
IAS 40 påverkade fastighetsbolagen medan So och Smith (2009) studerade tidsperioden år 
2004–2006. Vidare framkom hur skillnader i redovisningen före och efter införandet 
påverkades. Därav var det intressant att studera hela tidsperioden efter införandet för att öka 
förståelsen för hur IAS 40 över tid påverkar redovisningen i allmänhet och fastighetsbolagen i 
synnerhet. Anledningen till varför inte denna studie inkluderade år 2005 i mätningen var att 
ytterligare fyra fastighetsbolag i sådana fall skulle ha exkluderats.  
 
Problematiken angående att utöka vår population kunde förklaras av att det fanns svårigheter 
att finna relevant information för vår studie om ett fastighetsbolag inte var börsnoterat. Detta 
kan exemplifieras av att fastighetsbolaget i sådana fall inte innehaft ett börsvärde. Trots att 
antalet fastighetsbolag var något fler än i Mei et al. (2014), som studerade 12 bolag, motiverade 
det relativt låga antalet bolag tillämpningen av en så lång tidsperiod som möjligt. Det fanns en 
medvetenhet att observationerna var något i underkant men trots detta var antalet någorlunda i 
paritet med Nellessen och Zuelch (2011) vars observationer uppgick till 179. Vårt urval bestod 
dessutom av 56% av hela populationen. Då Quagli och Avallone (2010) endast undersökte 35% 
av deras population ansågs denna studies urval rimligt för en magisteruppsats. 
 
Datainsamlingen utfördes med hjälp av databasen Infotorg, som tillhandahölls av 
Mittuniversitetet, där bokslutsinformation gällande resultat samt nettoomsättning för samtliga 
fastighetsbolag under åren 2006–2016 inhämtades. Infotorg möjliggjorde att vår data kunde 
exporteras direkt till Microsoft Excel. I de fall bokslutsrapporterna för år 2016 saknades i 
databasen kompletterades informationen med uppgifter från årsredovisningarna. Dessutom 
återfanns ingen information kring börsvärde per bokslutsdatum och orealiserade 
värdeförändringar i Infotorg vilket resulterade i att årsredovisningarna från respektive 
fastighetsbolags hemsida användes vid insamlingen av dessa data. För att upprätthålla en 
objektiv och enhetlig insamling av sekundärdata jämfördes vår insamlade data från Infotorg 
mot årsredovisningarna. Vidare exkluderades information från årsredovisningarnas 
flerårsöversikter för att förhindra felaktig information vid datainsamlingen. Istället inhämtades 
information från det specifika året årsredovisningen publicerades. 
 
De orealiserade värdeförändringarna hämtades från resultaträkningen och jämfördes mot den 
specifika noten för förvaltningsfastigheter. Detta säkerställde att värdet endast innehöll 
orealiserade värdeförändringar på förvaltningsfastigheter. Börsvärdena hämtades från 
företagens årsredovisningar och representerade värdet per bokslutsdag under respektive år. 
Börsvärdena angav det totala börsvärdet för samtliga börsnoterade aktier oavsett aktietyp. I ett 
fastighetsbolag framgick inte börsvärdet av årsredovisningen. Värdet beräknades då på egen 
hand enligt formeln: 
 

Börsvärde = Börskurs per den 31 december * antal aktier vid årets slut 
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Värdet jämfördes mot Dagens industris lista över börsvärden under tidsperioden för att 
kontrollera att beräkningen överensstämde.   
 

3.4 Dataanalys 
 

3.4.1 Studiens variabler 
 
Vi använde orealiserade värdeförändringar vid datainsamlingen då det var särskilt 
förekommande i forskningen gällande fastighetsbolags tillämpande av IAS 40, i enlighet med 
Israeli (2015) samt So och Smith (2009). Magnan (2009) tillämpade dessutom denna variabel 
för att förklara aktiepriset. Anledningen till att vi exkluderade realiserade värdeförändringar var 
att de representerade skillnaden mellan försäljningsvärdet och bokfört värde. Det innebar att 
fastigheterna var sålda och således ansågs inte posten relevant för studien. (Quagli & Avallone, 
2010) Variabelns enhet angavs i miljoner kronor (Mkr).      
   
Nyttjandet av börsvärde per bokslutsdatum vid datainsamlingen motiverades av att begreppet 
främst förekommer i svenska årsredovisningar då det krävs att börsnoterade fastighetsbolag 
redovisar ett börsvärde för att uppfylla kriterierna för börsnotering på Nasdaqs lista. Dessutom 
använde Nellessen och Zuelch (2011) och Dietrich et al. (2000) detta begrepp. Trots att andra 
studier, såsom Magnan (2009), Mei et al. (2014) och So och Smith (2009) använde aktiepris 
som variabel är resultatet jämförbart med dessa eftersom produkten av aktiepriset och antalet 
aktier är börsvärdet, vilket betyder att aktiepriset är en del av börsvärdet. Denna variabel visades 
i enheten miljoner kronor (Mkr).   
  
I enlighet med So och Smith (2009) tillämpades resultat före bokslutsdispositioner som 
resultatmått eftersom orealiserade värdeförändringar bör ingå i resultatet, då även vår studie 
undersökte om dessa båda mått hade ett samband. Vidare motiverades valet av resultatnivå av 
att bokslutsdispositioner fungerar som en åtgärd för att undkomma beskattning under ett år för 
att därefter återföras några år senare. Således kunde posten innehålla siffror från tidigare års 
resultat vilket inte var önskvärt. I likhet med variablerna orealiserade värdeförändringar och 
börsvärde angavs resultat före bokslutsdispositioner i enheten miljoner kronor (Mkr).    
  
I tidigare studier nyttjades företags storlek som kontrollvariabel då den antogs påverka både ett 
fastighetsbolags börsvärde och resultat. (Mäki et al., 2016; So & Smith, 2009) Ett skäl till att 
använda storlek som kontrollvariabel i vår studie förklarades av Quagli och Avallone (2010) 
som hävdade att ju större storlek på företaget desto större risk för resultatmanipulering, vilket 
värdering till verkligt värde tenderar att möjliggöra. Storleken har definierats på diverse sätt i 
tidigare studier. Exempelvis tillämpade Souza et al. (2015) och Wu et al. (2016) totala tillgångar 
medan Mäki et al. (2016) och Ramanna (2008) använde omsättning som definition. Eftersom 
vi fokuserade på resultaträkningen tillämpades omsättning för att därefter logaritmeras i 
enlighet med Mäki et al. (2016). Detta säkerställde normalfördelning eftersom omsättning 
kunde innehålla stor variation. Variabeln angavs i miljoner kronor (Mkr) innan den 
logaritmerades. 
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3.4.2 Regressionsmodeller 
 

För att kunna besvara studiens hypoteser utformades två regressionsmodeller. Modell 1 
presenteras nedan och ämnade att besvara H1 och H3. Börsvärdet utgjorde den beroende 
variabeln medan orealiserade värdeförändringar samt resultat var de oberoende variablerna. 
Utöver detta var storlek kontrollvariabel. 
 

YBÖRSV=α+y-1+β1OREAVF+β2RES+β3STRL+ε 
 
I regressionsmodellen innefattade Y den beroende variabeln börsvärde (BÖRSV) och a 
betecknade modellens konstant. Vidare benämndes y-1 börsvärde från föregående år som även 
antogs påverka den beroende variabeln. β1-3 representerade betavärdet för de oberoende 
variablerna orealiserad värdeförändring (OREAVF), resultat (RES) samt kontrollvariabeln 
storlek (STRL). Slutligen betecknades error ε. 
 
Regressionsmodell 2 utformades för att besvara H2 där resultat fungerade som beroende 
variabel och orealiserad värdeförändring samt börsvärde som oberoende variabler. 
Anledningen till att börsvärdet ingick i modellen förklarades av att börsvärdet indirekt kan 
påverka ett fastighetsbolags resultat. Om ett fastighetsbolag har ett högt börsvärde kan det leda 
till att redovisningsberättigade beslutar att investera i bolaget eftersom ett högt börsvärde antas 
likställas med att bolaget är framgångsrikt. Dessa investeringar kan på lång sikt leda till att 
fastighetsbolagets resultat ökar. (Nellessen & Zuelch, 2011; Quagli & Avallone 2010) Nedan 
presenteras modell 2:  
 

YRES=α+y-1+β1OREAVF+β2BÖRSV+β3STRL+ε 
 
I likhet med regressionsmodell 1 rådde samma förutsättningar gällande beteckningarna för 
konstanten a, betavärdena (β1-3) och error ε. I modellen betecknade y-1 resultat från föregående 
år. Börsvärdet (BÖRSV) fungerade som oberoende variabel tillsammans med orealiserad 
värdeförändring (OREAVF) och kontrollvariabeln storlek (STRL). 
 
3.4.3 Statistiska tester 
 
När datainsamlingen avslutades sammanställdes samtliga värden i Microsoft Excel och därefter 
omvandlades dessa till samma enhet (Mkr). Därefter exporterades vår data till SPSS där 
statistiska tester utfördes och analyserades. En tabell innehållande deskriptiva data skapades för 
att få en överblick över observationernas medelvärden och standardavvikelser. Senare utfördes 
Pearson´s korrelationstest i syfte att undersöka om variablerna hade något statistiskt signifikant 
samband. Korrelationen kan variera inom intervallet -1 till 1, där ett negativt värde innebär ett 
negativt samband och vice versa. För att uppnå ett starkt positivt samband bör värdet överstiga 
0,5 och ett perfekt samband bör vara ett värde så nära 1 som möjligt. (Wild & Seber, 2000) 
Slutligen genomfördes två multipla linjära regressioner utifrån våra regressionsmodeller vilket 
klargjorde huruvida hypoteserna bekräftades eller förkastades. Variance Inflation Factor (VIF) 
är en del av regressionsanalysen som belyser multikollineariteten mellan de oberoende 
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variablerna i mätningen. Någon generell gräns för detta värde existerar inte men ett lågt värde 
så nära 1 som möjligt är eftersträvansvärt. Vidare divideras 1 med VIF-värdet för att få fram ett 
toleransvärde som därmed har samma innebörd som VIF-värdet. Detta värde bör vara så nära 
1 som möjligt vilket är det maximala. Dessa gränser blev gällande för denna studie vid tolkning 
av resultatet. (Sharpe et al., 2015, s.648ff) 
  
Vid bedömningen av om hypoteserna fick stöd eller inte uttalade vi oss i enlighet med Wild och 
Seber (2000, s. 379). Det högsta gränsvärdet som beslutades beträffande mätningens säkerhet 
var därmed 99 % och det lägsta gränsvärdet var 95 %. Gränsvärdet på ≤ 0,01 påvisar ett starkt 
stöd för hypoteserna, medan ≤ 0,05 ger ett stöd för hypoteserna.   
 

3.5 Reliabilitet, validitet och etiska aspekter 
 
För att stärka reliabiliteten beskrev vi studiens tillvägagångssätt i den mån det var möjligt. Det 
fanns en medvetenhet om att antalet undersökta företag var litet till antalet. En större 
urvalsstorlek kunde således ha bidragit till ett annorlunda resultat och även möjliggjort 
generalisering till en större population. Dock begränsade studiens kriterier en inkludering av 
ytterligare fastighetsbolag då dessa krävde att fastighetsbolagen skulle vara börsnoterade för att 
ingå i studien. Detta eftersom börsvärdet användes som variabel. På grund av att det totala 
antalet börsnoterade fastighetsbolag i Sverige endast var 25 förlängdes tidsperioden i syfte att 
utöka antalet observationer. Därmed gjordes ett försök att stärka både generaliserbarheten och 
reliabiliteten. Å ena sidan resulterade detta i att företag exkluderades då de inte var börsnoterade 
under hela tidsperioden. Å andra sidan riskerade studiens resultat att snedvridas om dessa bolag 
skulle ha inkluderats i analysen eftersom vissa företag hade data för hela perioden medan andra 
bara under vissa år.  
  
I den mån det var möjligt användes siffror från Infotorg som exporterades till Microsoft Excel 
vilket minskade risken för handhavandefel. Datainsamlingen utfördes därmed delvis manuellt 
vilket kan påverka reliabiliteten i en studie. Det fanns följaktligen en risk att den mänskliga 
faktorn bidrog till felaktigheter i datamängden. I ett försök att stärka reliabiliteten jämfördes de 
egna beräkningarna av börsvärdet med Dagens Industris lista över börsvärden.  
  
För att stärka reliabiliteten ytterligare användes mestadels artiklar publicerade senare än år 
2005. Det fanns en kännedom om att användandet av artiklar som publicerades innan år 2005 
kunde tänkas vara irrelevanta på grund av att vår studies resultat inte omfattade tidsperioden 
före 2005. Samtidigt ansågs dessa artiklar ligga till grund för den forskning som bedrivs idag. 
Vår ambition med studien var att generalisera till den utvalda populationen. Det fanns dock en 
osäkerhet gällande generalisering till länder utanför Sverige trots tillämpningen av samma 
regelverk, då studiens urval och antalet observationer var förhållandevis litet till antalet. 
Däremot var det möjligt att generalisera resultatet till vår population vilket kunde stärka 
validiteten. Dessutom fanns möjligheten att använda artiklar som studerade fastighetsbolags 
tillämpning av IAS 40 för resultatjämförelse.     
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Genom att kombinera en kvalitativ metod med en kvantitativ metod hade studiens validitet 
kunnat stärkas och en djupare förståelse ha erhållits. Detta förhindrades på grund av studiens 
begränsade tidsaspekt. En annan problematik kopplad till studiens validitet var att artiklarna 
som låg till grund för variablernas definition samt referensram översattes från engelska till 
svenska. Det kan således ha uppkommit felaktigheter vid översättningen. För att möjliggöra att 
översättningarna var så korrekta som möjligt användes flera artiklar. I ett försök att stärka 
validiteten ytterligare nyttjades variabler som förekommit och testats i tidigare forskning på 
området.  
  
En medvetenhet fanns också gällande hur studiens resultat och validitet påverkades av 
regressionsmodellernas utformning. Det var således möjligt att uppnå ett annat utfall om vi hade 
inkluderat andra eller fler variabler i modellerna. De utvalda variablerna var vanligt 
förekommande i tidigare forskning, dock inte nödvändigtvis kombinerade såsom i denna studie.  
 
Genomgående under studien var de etiska aspekterna i åtanke. Studiens resultat borde inte 
tolkas som skadligt och även i övrigt ville vi säkerställa att fastighetsbolagen inte kom till skada 
av vår studie. Därav var samtliga inblandade fastighetsbolag anonyma. Med tanke på att 
informationen som samlades in från fastighetsbolagens årsredovisningar är offentlig borde det 
inte medföra något etiskt problem. Dessutom pekade inte vår studie ut någon enskild person då 
vi endast nyttjade finansiell information från fastighetsbolagen.  
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4. Resultat 
 

I detta kapitel redovisas studiens resultat med hjälp av deskriptiv statistik, korrelationsanalys 

samt linjär regressionsanalys.  

 

4.1 Deskriptiv statistik och korrelationsanalys 
 
Nedan presenteras deskriptiva data (se tabell 2) med tillhörande resultat av Pearson’s 
korrelationstest (se tabell 3). Båda tabellerna omfattar studiens samtliga variabler. 
 
Tabell 2. Deskriptiv statistik över studiens variabler (Mkr) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabell 2 påvisar att studiens observationer uppgår till 154. Variablernas medelvärden ligger 
inom intervallet 640,94 – 9024,49 Mkr, bortsett från storlek (3,04) som är logaritmerad och 
därmed inte jämförbar med övriga variabler. Tabell 2 anger även att medelvärdet för 
orealiserade värdeförändringar uppgår till 640, 94 Mkr vilket utgör en stor del av resultatets 
medelvärde (1192,40 Mkr). Detta indikerar på ett eventuellt direkt samband mellan orealiserade 
värdeförändringar och resultat. Börsvärdets medelvärde är högre än övriga variabler. 
  
Vidare framkommer att intervallet för standardavvikelserna är 1457,28 – 7557,86 Mkr, 
exklusive storlek (0,44). Gällande standardavvikelsen uppvisar börsvärdet det högsta värdet. 
Standardavvikelserna för orealiserad värdeförändring och resultat är relativt lika. I de fall 
standardavvikelsen överstiger medelvärdet innebär det att det råder en heterogenitet i 
observationsvärdena. Det gäller för orealiserad värdeförändring och resultat. Samtidigt visar 
tabellen att börsvärde och storlek har mer homogena observationsvärden eftersom 
standardavvikelserna i de fallen understiger medelvärdet.    
  
  

 

 
 
 
 
 

Deskriptiv statistik 

Variabler N Medelvärde Standardavvikelse 

Orealiserad värdeförändring 154 640,94 1766,64 
Börsvärde 154 9024,49 7557,86 
Resultat 154 1192,40 1457,28 
Storlek* 154 3,04 0,44 
* Logaritm av omsättning 
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Tabell 3. Pearson's korrelationsanalys samtliga variabler 

Pearson’s Korrelation 

Variabler Orealiserad 
värdeförändring 

Börsvärde Resultat  Storlek 

Orealiserad värdeförändring 1    
Sig.     
Börsvärde 0,547** 1   
Sig. 0,000    
Resultat 0,638** 0,773** 1  
Sig. 0,000 0,000   
Storlek 0,233** 0,607** 0,434** 1 
Sig. 0,004 0,000 0,000  
N 154 154 154 154 

* Korrelationen är signifikant vid 0,05-nivån (2-tailed) (p <0,05) 
** Korrelationen är signifikant vid 0,01-nivån (2-tailed) (p <0,01) 
 

Från tabell 3 kan utläsas att samtliga variabler som inkluderades i hypotestesterna uppvisar ett 
korrelationsvärde som överstiger 0,5, och därmed har ett starkt positivt samband mellan 
varandra. Tabell 3 visar att orealiserad värdeförändring och börsvärde har en stark korrelation 
(0,547) och att sambandet är signifikant (p <0,01).  
 
Detsamma gäller för orealiserad värdeförändring och resultat. Där uppvisas en stark korrelation 
(0,638) som är signifikant (p <0,01). Vidare framkommer att börsvärde och resultat har den 
starkaste korrelationen (0,773) av samtliga variabler och att sambandet är signifikant (p <0,01). 
Därmed uppvisar Pearson’s korrelationstest ett preliminärt stöd för studiens tre hypoteser. 
 

4.2 Multipla linjära regressionsanalyser 
 
Nedan presenteras resultatet av den första av två regressionsanalyser som genomförts. Tabell 4 
behandlar den beroende variabeln börsvärde. 
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Tabell 4. Linjär regressionsanalys modell 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tabell 4 visar att variationen i börsvärdet, med hjälp av justerad R2, kan förklaras till 69,1% av 
regressionsmodellens variabler orealiserad värdeförändring, resultat och storlek. Dessutom är 
modellen statistiskt signifikant (p <0,01). Modellens VIF-värden ligger inom intervallet 1,237 
– 1,971. De låga värdena betyder att det inte finns någon större risk att modellen innehåller 
multikollinearitet.     
 
Det finns ett signifikant positivt samband mellan orealiserad värdeförändring och börsvärde 
vilket innebär att H1 får stöd (p <0,05). Stödet kan uttalas med 95% säkerhet. När orealiserade 
värdeförändringar ökar med en enhet kommer börsvärdet att stiga med 0,499 enheter. I tabellen 
framkommer också att det finns ett signifikant positivt samband mellan resultat och börsvärde. 
H3 får starkt stöd (p <0,01), vilket kan säkerställas till 99%. En enhets ökning i resultatet ökar 
börsvärdet med 2,857 enheter. Poängteras kan även att kontrollvariabeln storlek i detta fall är 
positivt signifikant (p <0,01). 
          
Resultatet av regressionsmodell 2 visas i tabell 5 nedan och omfattar den beroende variabeln 
resultat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Börsvärde 

 Kollinearitet 
 Beta Sig. Tolerans VIF 

(Konstant) -12447,756 0,000   
Orealiserad värdeförändring 0,499* 0,048 0,591 1,692 
Resultat 2,857** 0,000 0,507 1,971 
     
Storlek 5840,162** 0,000 0,808 1,237 
     

F-värde 115,019    
ANOVA Sig. 0,000    
R2 0,697    
Justerad R2 0,691    

* p < 0,05 (2-tailed)      
** p <0,01 (2-tailed)     
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Tabell 5. Linjär regressionsanalys modell 2 

Resultat  

 Kollinearitet 
 Beta Sig. Tolerans VIF 

(Konstant) 54,065 0,922   
Orealiserad värdeförändring 0,252** 0,000 0,685 1,461 
Börsvärde 0,118** 0,000 0,457 2,189 
     
Storlek -28,651 0,886 0,617 1,621 
     

F-värde 98,629    
ANOVA Sig. 0,000    
R2 0,664    
Justerad R2 0,657    

* p < 0,05 (2-tailed)      
** p <0,01 (2-tailed) 
 

    

 
Av tabell 5 framgår att variationen i resultat kan förklaras till 65,7%. Vidare framgår att 
modellen är signifikant (p <0,01). VIF-värdets lägsta notering uppgår till 1,461 och den högsta 
noteringen till 2,189 vilket indikerar att det inte finns någon större risk för multikollineraritet 
och således påverkar inte de oberoende variablerna varandra. 
 
Tabellen visar dessutom att orealiserad värdeförändring och resultat har ett positivt signifikant 
samband, med 99 % säkerhet. Detta innebär att H2 får starkt stöd (p <0,01). En enhets ökning 
av orealiserade värdeförändringar ökar resultatet med 0,252 enheter. Å ena sidan visar tabellen 
att storlek har en negativ effekt på resultat. Å andra sidan är sambandet inte signifikant (p>0,12) 
vilket innebär att effekten skulle kunna vara obefintlig. Kontrollvariabeln storlek uppvisar ett 
negativt och icke signifikant samband.  
 
En annan intressant aspekt som kan utläsas från tabell 5 är att det finns ett signifikant samband 
mellan börsvärde och resultat (p <0,01). Då börsvärdet ökar med en enhet ökar resultatet med 
0,118 enheter. I kombination med det i tabell 4 utlästa sambandet mellan dessa båda variabler 
tyder detta på att börsvärde och resultat utifrån regressionsmodellernas utfall uppvisar ett 
ömsesidigt samband. 
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5. Diskussion 

I följande kapitel diskuteras studiens resultat utifrån den teoretiska referensramen samt de 

uppställda hypoteserna.  

 
I figur 2 visas en sammanfattning över hypotesernas resultat och huruvida dessa bekräftas samt 
med vilket stöd. 
 

 
 

Figur 2. Utslag av hypotesgenerering. 

 
I och med att inga hypoteser förkastas är det intressant att poängtera hur starkt stöd respektive 
hypotes får. Med hjälp av figur 2 framkommer att samtliga hypoteser bekräftas med antingen 
stöd eller starkt stöd. H1 visar att sambandet mellan orealiserade värdeförändringar och 
börsvärde får stöd. H2 anger att sambandet mellan orealiserade värdeförändringar och resultat 
får starkt stöd. Likaså får H3, som indikerar ett samband mellan resultat och börsvärde, starkt 
stöd.  
 
Å ena sidan får denna studie stöd av So och Smith (2009) vars resultat visar att aktiepriset 
påverkas efter införandet av IAS 40 i och med att orealiserade värdeförändringar redovisas i 
resultaträkningen. Detta positiva samband, som även vår studie visar, medför att informationen 
gällande verkligt värde är relevant och tillförlitlig för redovisningsberättigade vid 
beslutsfattande. Det får även medhåll från Magnan (2009). Å andra sidan motsäger vår studie 
Nellessen och Zuelch (2011) vars resultat visar att det verkliga värdet på förvaltningsfastigheter 
avviker från börsvärdet, vilka de menar ska spegla varandra om marknader är effektiva. De 
menar fortsatt att avvikelsen kan orsakas av otillräcklig tillförlitlighet vid värderingen av 
verkligt värde, vilket är särskilt förekommande då förvaltningsfastigheter värderas utifrån nivå 
3. Skillnaderna i resultatet kan bero på att vi använt orealiserade värdeförändringar som 
redovisas i resultaträkningen medan Nellessen och Zuelch (2011) använt 



 
 

22 
 

förvaltningsfastigheternas verkliga värde i balansräkningen. Dessutom omfattar vår studie en 
längre period efter införandet av IAS 40 vilket möjliggör en mer heltäckande bild av 
standardens framväxt och dess konsekvenser.       
 
Mei et al. (2014) invänder att endast det verkliga värdet på förvaltningsfastigheter som 
redovisas i balansräkningen har ett positivt samband med aktiepriset. Således antas endast 
informationen från balansräkningen vara användbar vid beslutsfattande för 
redovisningsberättigade. Detta innebär i sin tur att orealiserade värdeförändringar inte innehar 
något signifikant samband med aktiepriset och att det därmed brister i 
redovisningsinformationens relevans. Förklaringen kan vara att redovisningsberättigade är 
omedvetna om vilken effekt orealiserade värdeförändringar har på deras beslutsfattande. I och 
med att deras studie omfattade åren 2006–2011 och därmed speglar en relativt kort period efter 
införandet av IAS 40 har Mei et al. (2014) inte kunnat uttala sig om effekter på lång sikt. Således 
kan resultatet bero på att redovisningsberättigade inte har hunnit inhämta tillräcklig kunskap 
om hur de bör reagera på informationen. En tänkbar förklaring till skillnaderna i resultat mellan 
vår studie och Mei et al. (2014) kan vara att denna studies tidsperiod är längre vilket får till 
följd att redovisningsberättigade kan ha hunnit bilda sig en bättre uppfattning om hur 
orealiserade värdeförändringar påverkar deras beslut.   
 
Utfallet av H2 visar att en enhets ökning av orealiserade värdeförändringar ökar resultatet med 
0,252 enheter. Detta ligger i linje med So och Smith (2009) som poängterade att orealiserade 
värdeförändringar på förvaltningsfastigheter bidrog till en ökad volatilitet i resultatet som en 
konsekvens av införandet av IAS 40. Denna studies resultat bekräftar att effekterna även 
återfinns på längre sikt. Resultatet är dessutom förenligt med Israeli (2015) och Muller et al. 
(2008) som menar att orealiserade värdeförändringar har en påverkan på ett fastighetsbolags 
resultat vilket skapar en svängig redovisning. Detta får medhåll av Souza et al. (2015) som 
menar att detta blir problematiskt eftersom orealiserade värdeförändringar redovisas i 
resultaträkningen. Samtidigt menar Owusu-Ansah och Yeoh (2006) att redovisningsberättigade 
är likgiltiga inför om orealiserade värdeförändringar redovisas i resultaträkningen vilket skulle 
innebära att informationens relevans inte påverkas nämnvärt.  
 
Resultatet från H3 anger att en enhets ökning av resultatet ökar börsvärdet med 2,857 enheter. 
Med stöd från Cairns (2006), Hitz (2007) samt Laux och Leuz (2009) kan det indikera att 
värdering till verkligt värde ger utrymme för ledningen att agera utifrån ett egenintresse och 
därav öka resultatet och därmed börskursen. Detta orsakas av att ledning och ägare är åtskilda 
från varandra i börsbolag. Således har ägaren inte lika stor insyn i verksamheten som ledningen. 
Quagli och Avallone (2010), Ramanna (2008) samt Whittington (2008) menar att detta är 
särskilt förekommande då ledningens bonussystem har kopplingar till börsvärdet i form av 
aktieoptioner.   
 
Brinza och Bengescu (2016), Palea (2014) och Wines et al. (2007) hävdar att 
resultatmanipulering kan skapa negativ publicitet för fastighetsbolag om det upptäcks. Det är 
med andra ord en risk som ledningen tar och som kan få större konsekvenser än planerat. 
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Vilseledande information kan således minska redovisningsberättigades tilltro till företaget på 
sikt vilket i värsta fall kan leda till konkurs.  
 
Resultatet av regressionsmodell 1 visar att modellen är signifikant vilket indikerar vikten av 
resonemang gällande vad redovisningen av orealiserade värdeförändringar i ett fastighetsbolag 
kan leda till. Modellen visar att orealiserad värdeförändring, resultat och storlek kan förklara 
variationen i börsvärdet till närmare 70 %. Owusu-Ansah och Yeoh (2006), som använde 
orealiserade värdeförändringar tillsammans med poster från balansräkningen, rapporterade en 
förklaringsgrad på 56 %. Det skiljer sig alltså åt mellan studierna och därmed kan det betyda 
att andra faktorer från resultaträkningen kan öka förklaringsgraden ytterligare jämfört med 
poster från balansräkningen. Owusu-Ansah och Yeoh (2006) inkluderade dessutom ingen 
kontrollvariabel vilket kan förklara skillnaderna i resultatet med anledning av att denna studie 
använde en kontrollvariabel i form av fastighetsbolagens storlek. 
 
Regressionsmodell 2 anger att variationen i resultat kan förklaras av orealiserade 
värdeförändringar, börsvärde och storlek till närmare 66 %. Tillsammans visar 
regressionsanalyserna 1 och 2 ett ömsesidigt samband mellan börsvärde och resultat. Detta kan 
förklaras av Nellessen och Zuelch (2011) samt Quagli och Avallone (2010) som menar att 
redovisningsberättigade har en tendens att vilja investera då börsvärdet är högt. Vidare kan det 
innebära att fastighetsbolagen med hjälp av investeringarna kan utöka fastighetsbeståndet och 
på sikt generera hyresinkomster och därmed öka resultatet och börskursen ytterligare. 
 
Det kan tänkas att problemen med orealiserade värdeförändringar inte uppkommit för att de 
redovisas i resultaträkningen som Souza et al. (2015) påstår eftersom Owusu-Ansah och Yeoh 
(2006) menar att redovisningsberättigade är likgiltiga till värdeförändringars placering. 
Dessutom behöver inte volatiliteten i sig vara ett problem som So och Smith (2009) hävdar. Det 
är sannolikt så att ett volatilt resultat skulle bli mer ifrågasatt om svängningarna upphörde 
alternativt om ett stabilt resultat plötsligt uppvisar volatilitet. Å ena sidan kan volatilitet vara 
problematiskt men å andra sidan behöver det inte resultera i något negativt. Detta kan indikera 
att det existerar andra bakomliggande problem som är mer omfattande än orealiserade 
värdeförändringars placering och påverkan på resultatet såsom Owusu-Ansah och Yeoh (2006) 
antyder. 
 
En möjlig bakomliggande orsak kan istället vara att problemet grundar sig i själva värderingen 
till verkligt värde. Eftersom fastighetsbranschen antas vara heterogen existerar inte någon 
effektiv marknad vilket innebär att värderingen sker utifrån nivå 3. Därmed finns en risk att den 
subjektiva värderingen innehåller felaktigheter. (Danbolt & Rees, 2008; Nellessen & Zuelch, 
2011) Problemet blir särskilt stort i fastighetsbolag eftersom tillgångarna till stor del består av 
förvaltningsfastigheter som genomgår årliga omvärderingar. Därmed är det tänkbart att värdet 
av orealiserade värdeförändringar är högre i fastighetsbranschen än i andra branscher vilket 
leder till en större påverkan på resultatet. En konsekvens av detta är att ledningen i 
fastighetsbolag får möjlighet att värdera förvaltningsfastigheter utifrån egna förväntningar i 
syfte att öka resultatet. Således kan börsvärdets ökning till följd av ett ökat resultat ha sin 
förklaring i värderingen till verkligt värde. 
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6. Slutsats och förslag till vidare forskning 

 

I detta avslutande kapitel presenteras slutsatser utifrån studiens resultat- och 

diskussionsavsnitt. Slutligen framställs förslag till vidare forskning. 

 
Denna studie har studerat de eventuella sambanden mellan fastighetsbolags orealiserade 
värdeförändringar på förvaltningsfastigheter och börsvärde respektive resultat. Dessutom 
studerades om det fanns något samband mellan ett fastighetsbolags resultat och börsvärde.  
  
Sambandet mellan orealiserade värdeförändringar och börsvärde visar att H1 får stöd. Vidare 
visar sambandet mellan orealiserade värdeförändringar och resultat att H2 får starkt stöd. 
Detsamma gäller för H3 som visar sambandet mellan resultat och börsvärde. Anledningen till 
att sambandet mellan orealiserade värdeförändringar och börsvärde får ett svagare stöd än 
övriga hypoteser kan bero på att det finns ett indirekt samband mellan dessa, vilket innebär att 
orealiserade värdeförändringar i ett första steg påverkar resultatet som i sin tur påverkar 
börsvärdet.  
  
Eftersom förvaltningsfastigheter värderas utifrån nivå 3 som innehåller subjektivitet samtidigt 
som orealiserade värdeförändringar utgör en stor del av resultatet vid tillämpning av IAS 40 
riskerar således värdering till verkligt värde att brista i både relevans och tillförlitlighet. Detta 
kan i sin tur påverka redovisningens syfte att vara användbar vid beslutsfattande. 
  
Då vår studie utfördes med hjälp av sekundärdata skulle det vara intressant att studera samma 
problem som istället baseras på primärdata utifrån redovisningsberättigades perspektiv. Detta 
för att studera om problematiken som Souza et al. (2015) belyste gällande att orealiserade 
värdeförändringar skapar volatilitet i resultaträkningen är befogad. För att framföra 
redovisningsberättigades åsikter gällande värdering till verkligt värde i fastighetsbolag och dess 
relevans och tillförlitlighet är ett möjligt tillvägagångssätt enkäter eller djupintervjuer, som 
komplement till redan befintlig forskning, för att få en fördjupad kunskap om problemet.  
  
Det kan även vara intressant att studera poster från balansräkningen i enlighet med Mei et al. 
(2014) men att då studera fler år, då den studien omfattar åren 2006–2011. Detta eftersom det 
möjliggör ett uttalande baserat på data från flera år om hur införandet av IAS 40 har utvecklats. 
En annan intressant aspekt kan vara att studera poster från både balans- och resultaträkningen i 
ett försökt att öka förklaringsgraden för både börsvärde och resultat. Dessutom kan fler länder 
som tillämpar IAS 40 inkluderas för att i likhet med Mäki et al. (2016) utröna likheter och 
skillnader länderna emellan.  
  
Dessutom påvisar resultatet av denna studie att funna samband även kan vara ömsesidiga. 
Således kan det vara av intresse att studera dessa variablers eventuella samband ytterligare för 
att öka förståelsen för användningen av IAS 40. Eftersom denna studies population var 
begränsad kan det även vara intressant att studera större populationer.  
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