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Förord 

Det har varit en lärorik och givande resa att arbeta med denna studie. Vi vill först och främst 

rikta ett stort tack till vår handledare Fredrik Lundell. Du har under studiens gång stöttat oss 

och givit oss goda idéer. Du har varit engagerad och till stor hjälp för två nyfikna 

vetenskapliga nybörjare. Vi är väldigt tacksamma över att du har varit vår handledare!  

 

Vi vill även tacka våra kunniga respondenter som tagit sig tid och ställt upp på intervjuer, 

utan er hade studien inte varit möjlig att slutföra. Till sist vill vi även tacka vår examinator 

Stefan Tengblad som vid seminarium givit oss konstruktiv kritik som varit viktigt för att öka 

kvalitén i vår studie.



 

 

Sammanfattning 

År 2005 infördes standarden IAS 40 som ger svenska börsnoterade förvaltningsfastighetsbolag 

möjligheten att redovisa sina fastigheter till verkligt värde. Verkligt värde har kritiserats på grund 

av det bygger på subjektiva bedömningar och det kan leda till en missvisande redovisning som 

kan få negativa konsekvenser för intressenter. 1 januari 2013 infördes den nya standarden IFRS 

13 för att ställa ytterligare upplysningskrav gällande värdering av tillgångar till verkligt värde. 

Denna studie behandlar hur värdering till verkligt värde påverkar intressenters informationsbehov, 

deras uppfattning av fastighetsvärdering till verkligt värde och resonemang kring införandet av 

IFRS 13. 

 

Syftet med undersökningen var att förklara för hur olika intressenters behov av 

redovisningsinformation påverkas vid värdering av förvaltningsfastigheter till verkligt värde. För 

att uppnå studiens syfte har en kvalitativ metod använts där djupgående intervjuer genomförts. 

Respondenterna valdes ut med utgångspunkt i att de ska erhålla kunskap och erfarenhet av 

börsnoterade förvaltningsfastighetsbolag. Studiens respondenter är investerare, kreditgivare och 

finansanalytiker eftersom samtliga påverkas främst av värdering till verkligt värde av 

förvaltningsfastigheter. 

 

Studien har visat att olika intressenter i och med sin yrkesidentitet fokuserar på olika delar av 

värderingsinformation om verkligt värde. Intressenter drivs av rimlighet snarare än precision och 

anser därför de att det är viktigare att bolagen redovisar bakomliggande antaganden än det 

verkliga värdet. Intressenter skapar sig två uppfattningar av fastigheters verkliga värde, en positiv 

och en negativ. De anser att verkligt värde fungerar bra vid en hög marknadsaktivitet då många 

fastigheter köps och säljs, tvärtom uppfattar intressenter att finns stora brister med verkligt värde 

vid låg marknadsaktivitet. Intressenter misstror även att det redovisade verkliga värdet är 

marknadsvärde eftersom att fastigheter ofta säljs för ett annat pris än det redovisade. Studien visar 

att införandet av det nya regelverket ger en ökad uppfyllelse av intressenters informationsbehov, 

men att det blir en avvägning mellan relevans och mängd i värderingsinformationen för att deras 

behov av ska uppfyllas. 

 

Nyckelord: Verkligt värde, IFRS 13, Förvaltningsfastigheter, Intressenter och Meningsskapande 

 

 



 

 

Abstract 

In 2005 the standard IAS 40 was introduced which provides Swedish listed companies with 

investment properties the opportunity to evaluate their properties at fair value. Fair value has been 

criticized because it is based on subjective assumptions that can lead to inaccurate financial 

reports and negative consequences for stakeholders. January 1st 2013 the new standard IFRS 13 

was introduced which requires increased disclosures of valuation at fair value. This study 

examines how fair value affects stakeholders information needs, their perception of property 

valuation at fair value and reasoning about the implementation of IFRS 13. 

  

The aim of the study was to explain how different stakeholders information needs are affected by 

the valuation of investment properties at fair value. To achieve the purpose of the study a 

qualitative method was used and in-depth interviews have been conducted. Respondents were 

selected on the basis that they would obtain the knowledge and experience of listed companies 

with investment properties. The study's respondents are investors, creditors and financial analysts 

because they are primarily affected by the valuation measurement at fair value of investment 

properties. 

 

The study has shown that different stakeholders in their professional identity focuses on different 

aspects of the valuation information about fair value. Stakeholders are driven by plausibility rather 

than accuracy, therefore they think it is more important that companies report underlying 

assumptions than the actual fair value. Stakeholders creates two different perceptions of the 

properties fair value, one positive and one negative. They believe that fair value function well at a 

high level of market activity when several properties are purchased and sold, on the contrary 

stakeholders perceive there are large gaps with fair value at low market activity. Stakeholders 

distrusts the reported fair value is the market value, since the properties often are sold for a 

different price than the reported. The study shows that the introduction of the new standard 

provides a greater fulfilment of stakeholders information needs, but it is required that there is a 

balance between relevance and quantity of information if their needs will be satisfied. 

 

Keywords: Fair value, IFRS 13, Investment properties, Stakeholders and Sensemaking 
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1 Inledning 

Inledande kapitlet ger en inblick i studiens bakgrund följt av en diskussion av problematiken 

kring fastighetsvärdering till verkligt värde. Det visar grunden för studiens forskningsfrågor 

och syfte att öka förklara hur olika intressenters behov av redovisningsinformation påverkas 

vid värdering av förvaltningsfastigheter. 

1.1 Bakgrund 

Huvudsyftet med extern redovisning är att informera olika intressenter om företagets 

ekonomiska situation. Olika användare har olika behov av information (Smith, 2006). 

Företagens årsredovisning används för att bedöma framtida prestationer, det är det 

internationellt mest jämförbara dokument som intressenterna kan ta del av på grund av den 

allt mer omfattande globala marknaden (Hooks, Coy & Davey, 2002). 

Det har under lång tid funnits skillnader mellan utformningen av extern redovisning mellan 

länder. Detta gjorde det svårt att jämföra finansiell information mellan företag i olika länder. 

När handeln internationaliserades uppstod det stora problem eftersom intressenter fick behov 

av att kunna jämföra företag i olika länder (Marton, Lumsden, Lundqvist & Pettersson, 2013). 

Det skedde en ökad harmonisering av redovisningsregler i världen och år 2005 infördes 

International Financial Reporting Standards (IFRS) som ska tillämpas av alla börsnoterade 

företag inom Europeiska Unionen (Deegan & Unerman, 2011). IFRS-reglerna skapades av 

International Accounting Standard Board (IASB) i syfte att harmonisera värderingen till 

verkligt värde och för att öka jämförbarheten mellan företagens årsredovisningar (Lorentzon, 

2011). 

I och med det nya regelverket ändrades förutsättningarna för värdering av tillgångar. 

Information om värdet av ett företags tillgångar är rankad som nummer fyra av intressenter 

när de har fått bedöma vilken slags information som var mest nödvändig i årsredovisningen 

(Hooks, Coy & Davey, 2002). Företag med förvaltningsfastigheter var först med att anpassa 

sig till det nya regelverket att värdera tillgångar till verkligt värde (Bengtsson, 2006). 

Förvaltningsfastighet definieras som fastighet som innehas i huvudsyfte att generera 

hyresinkomster, värdestegring eller en kombination av de båda (FAR Akademi, 2013). Innan 

2005 värderades förvaltningsfastigheter endast till anskaffningsvärde i enlighet med 

Redovisningsrådets rekommendation, RR 24. Företagen kunde efter 2005 välja att värdera 

förvaltningsfastigheter till verkligt värde (Lorentzon, 2011). Värdering till anskaffningsvärde 
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har historiskt sett varit den mest använda värderingsmetoden (Wolk, Dodd & Rozycki, 2008). 

En förvaltningsfastighet som anskaffats för många år sedan har oftast ett relativt lågt 

anskaffningsvärde i förhållande till vad fastigheten anses vara värd i dag (Wilhelmsson, 

2009). American Accounting Association påvisade redan 1966 att anskaffningsvärdet inte 

ansågs uppfylla relevanskriterierna och menade att en värdering till marknadsvärde även 

skulle redovisas. 

Relevans och tillförlitlighet är två väsentliga kriterier för redovisningens kvalitativa 

egenskaper, detta för att ge användaren en rättvisande bild av företaget (Lorentzon, 2011). 

Relevant är redovisningen om den är aktuell, vilket gör att det är dagens värde som uppfyller 

relevanskriteriet och inte det pris som fastigheten köptes för medan tillförlitlighet ska 

säkerställa att redovisningen inte är osäker och avbildar verkligheten (Smith, 2006). Det är 

idag allmänt accepterat att bedömningarna är mer osäkra än för ett decennium sedan 

(Nellessen & Zuelch, 2010). Lorentzon (2011) påpekar detta i sin avhandling då han anser att 

tillförlitlighetskriteriet inte uppfylls vid redovisning till verkligt värde. 

Verkligt värde definieras som det pris villiga, kunniga och oberoende parter på marknaden 

skulle överlåta tillgången för. Värdering till verkligt värde ska ske till det pris som tillgången 

kan säljas för (ett så kallat ”exit price”) på den främsta marknaden eller vid avsaknad av 

marknad till det mest förmånliga priset i en annan marknad (Sangeeta & Mahendra, 2013). 

Att värdera till verkligt värde innebär att varje år uppdatera värderingen om den verkar vara 

bestående (IAS 40). 

Den första januari 2013 infördes den nya standarden IFRS 13 som ställer ytterligare 

upplysningskrav gällande värdering till verkligt värde. Det nya regelverket ska förse 

intressenterna med extra information och underlätta företagens värderingar.  

1.2 Problemdiskussion 

Den externa redovisningens syfte, som nämnts i bakgrunden, är att förmedla information om 

företaget till dess intressenter (Smith, 2006). Det finns dock en oro för att den externa 

redovisningen inte tillfredsställer intressenternas behov av information (Lee & Tweedie; 

1981; 1990). Laplume, Sonpar & Litz (2008) hävdar att ett företag måste se till att alla 

intressenter får sitt informationsbehov tillgodosett. Dock skiljer sig olika intressenters 

informationsbehov åt och det kan vara svårt för intressenter som inte har kunskap inom 

redovisning att tolka informationen i årsredovisningarna. Det kan till och med vara svårt för 
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den som har utbildning inom redovisning att tolka redovisningsrapporter i företag som har 

mer komplexa finansiella strukturer (Deegan & Unerman, 2011).   

Värdering till verkligt värde har ökat i den externa redovisningen det senaste decenniet. IASB 

föredrar verkligt värde istället för anskaffningsvärde (Alexander, Bonaci & Mustata 2012). 

Det finns många studier som argumenterar för att fördelen med verkligt värde är att det ger en 

mer relevant bild till intressenterna av företagets finansiella ställning. De menar att 

redovisning av verkligt värde driver en internationell harmonisering som kommer att leda till 

mer relevant information (Alexander et al 2012; Barlev & Haddad, 2007; Hitz, 2007). Kritiker 

hävdar dock att värdering till verkligt värde i praktiken har svårt att uppfylla de krav som i 

teorin ställs på jämförbarhet och att det hotar strävan mot en harmoniserad internationell 

redovisning. Informationen gällande verkligt värde passar inte för den precision och 

tillförlitlighet som krävs för intressenter som vill ha en försiktig bedömning av företagets 

vinst som tillexempel banker, investerare och Skatteverket (Mala & Chand, 2012; Lorentzon, 

2011). 

Då IFRS är ett principbaserat regelverk uppstår ett stort utrymme för bedömningar. Det är 

svårt både för företag och intressenter att tolka regelverket och förstå vilka faktorer som ska 

inkluderas i bedömningen (Marton et al, 2013). Enligt IFRS 13 kommer 

förvaltningsfastighetsbolag som värderar till verkligt värde att tillämpa nivå tre om det inte 

finns någon aktiv marknad. Värderingen bygger då till stor del på antaganden som kan skilja 

sig mycket åt då det baseras på individuella tolkningar av värdet. Osäkerhet ska enligt, 

Nordlund (2008), redovisas på ett transparent sätt för att årsredovisningen ska vara ett 

relevant underlag för beslut. Ingen kan riktigt veta vad som är det sanna värdet av tillgången 

när värderingen görs enligt nivå tre (Reiger, 2005). Detta gör att det finns en risk för att 

värderingar skiljer sig åt (Marton et al, 2013). Konsekvensen av detta är att värderingen inte 

blir tillförlitlig och kan vara missvisande för intressenter (Lorentzon, 2011). 

Det finns olika metoder för värdering enligt nivå tre. Det är vanligt att värdering av fastigheter 

sker genom jämförelser av liknande avyttrade objekt. Det kan dock finnas små skillnader 

mellan dessa objekt som till exempel fastighetens skick och läge som kan få stor påverkan på 

värdet (Lorentzon, 2011). Värdering kan även ske genom värderingsmodeller. Värdet bedöms 

då genom diskontering av förväntade framtida kassaflöden, vilket är den vanligaste 

värderingsmetoden idag. Det kan dock vara svårt att förstå vilka faktorer i värderingsmodellen 

som har mest betydelse för värderingen (Östman, 2009; Reiger, 2005). Det finns en stor risk 



4 

 

vid användning av värderingsmodeller att bedömningarna blir bristande och det gör att 

trovärdigheten av redovisningsinformationen minskar. Det som utgör den största 

problematiken vid användning av nuvärdesberäkningar är, enligt (Lorentzon 2011), 

svårigheten att bedöma hur fastighetsbranschen kommer att utvecklas i framtiden. Det gör att 

subjektivitet finns i utfallet och därmed variationer i värderingen mellan bolagen och som 

intressent är det svårt att härleda värdet då bolagens antaganden inte är redovisade. French & 

Mallinson (2000) hävdar att fastighetsvärdering alltid innebär en viss grad av osäkerhet 

antingen beroende på svårigheter i att uppskatta själva marknaden eller svårigheter i att 

fastställa hur marknaden skulle prissätta den aktuella fastighetens egenskaper. 

Förvaltningsfastigheter utgör en post med stort värde i balansräkningen och en 

värdeförändring påverkar resultaträkningen. Det medför att en liten skillnad i olika 

antaganden kan få stor inverkan på resultatet. Över 50 procent av 

förvaltningsfastighetsbolaget Kungsledens resultat före skatt kunde härledas till en 

värdeförändring år 2005 (Lorentzon, 2011). 

Forskare hävdar att införandet av IFRS och redovisning till verkligt värde var en bidragande 

faktor till finanskrisen år 2008-2009 (Mala & Chad, 2012; Laux & Leuz, 2010). Vid en 

inblick i årsredovisningar från 2008 i några av de största fastighetsbolagen i Sverige, Atrium 

Ljungberg, Balder, Castellum, Fabege, Hufvudstaden, Klövern, Kungsleden, Wallenstam och 

Wihlborg, kan vi se att sammanlagda värden om cirka 7,7 mdkr hänfört till värdeminskningar 

på förvaltningsfastigheter under bara ett år försvunnit från bolagens balansräkningar. Samtliga 

bolag hade en värdeminskning och per bolag var den från cirka 0,2 mdkr till 1,6 mdkr. Detta 

visar vilka summor värdeförändringar kan uppgå till. Övervärdering av fastigheters före 2008 

ledde till att utlåningen från kreditinstituten ökade, därav en bidragande faktor till finanskrisen 

(Laux & Leuz, 2010). Under en högkonjunktur justerar gärna företagen upp sina värderingar 

och håller den oförändrad även i en lågkonjunktur för att hålla resultatet uppe. Det skapar en 

osäkerhet bland intressenter att ledningen enligt regelverket kan vänta med att justera en 

värdering om den inte, enligt ledningen, anses vara "bestående" (Von Platen, 2005). 

Finanskrisen medförde att några fastighetstransaktioner skedde, se graf bilaga 2, och enligt 

Lorentzon (2011) är det en utmaning för bolag att bedöma en tillgångs värde när transaktioner 

på marknaden inte genomförs. 

Syftet med införandet av IFRS 13 var att underlätta för företagen att värdera till verkligt värde 

och att förse intressenterna med mer information om hur en värdering gått till. Vid 

bedömningen av verkligt värde uppkommer en situation då ledningen har mer information om 
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värdet av tillgången än intressenterna (Landsman, 2007). Jensen & Meckling (1976) hävdar 

att både företaget och dess intressenter båda antas vilja maximera sin egennytta. 

Företagsledningen kommer enligt grundantagandet inte att agera i enlighet med 

intressenternas intresse och till följd av detta kommer ledningen att försöka göra 

informationsasymmetrin till sin fördel och så kallade agentkostnader kan uppstå (Jensen & 

Meckling, 1976). 

År 1992 påvisade Brown, Izan & Loh att informationsasymmetrin mellan bolagsledning och 

utomstående skulle minska om det var tillåtet att omvärdera en tillgång. Dock visar 

Landsmans (2007) forskning att två olika problem vid värdering kan uppstå, moralisk risk och 

mätfel. En företagsledning tenderar att använda informationen till deras personliga fördel 

genom att manipulera informationen som de redovisar, detta är den moraliska risken. En 

företagsledning vill i många fall höja värderingarna, den drar sig för att göra nedskrivningar 

eller medvetna felbedömningar då dennes incitament ofta är kopplad till tillgångens värde. 

Intressenter oroas när värdering görs enligt nivå tre eftersom värderingen är svår att granska 

och en stor risk finns för ledningsmanipulation och mätningsfel (Nilsson, Isaksson & 

Martikainen, 2002; Landsman, 2007). 

Fastighetsvärdering utgör en betydande del av grunden i en stabil ekonomi. Felaktiga 

värderingar och felaktig redovisningsinformation kan få stora konsekvenser för många 

intressenter. Banker använder fastigheter som säkerhet för lån och aktieägare investerar i 

bolag baserade på fastigheternas värdering i balansräkningen. En felaktig värdering av dessa 

tillgångar kan göra att kreditgivare och investerare får betydande förluster (Gilbertson & 

Preston, 2005). Hade dagens finansiella marknad varit felfri och komplett, hade det inte heller 

funnits något behov av den externa redovisningen då denna används som ett verktyg för att 

förmedla information om företaget till dess intressenter (Fields, Lys & Vincent, 2001). De 

intressenter som är mest angelägna om att studera redovisningsinformationen för att bedöma 

om företaget redovisar aktuella värden eller inte är kreditgivare och investerare. En 

värdeminskning av en tillgång kan leda till att företaget inte uppnår ett lånevillkor för till 

exempel ett visst nyckeltal. (Gilbertson & Preston, 2005; Reiger, 2005).  Det är viktigt att 

banker är uppmärksamma på värderingsinformationen då samhällets ekonomi bygger på en 

stabil bankvärld (Gilbertson & Preston, 2005). Investerare intar en särställning bland 

företagets intressenter eftersom de får ta del av vinsten efter de andra fått sitt. De måste vara 

vaksamma på redovisningsinformationen och är beroende av att den är korrekt (Smith 2006). 

Under våren 2014 har fastighetsaktier haft stor framgång på börsen och alltfler investerare 
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väljer att placera i fastigheter, se bilaga 3 (EFN, 2014). Investerare är intresserade av att följa 

finansanalytikers prognoser då denna kan göra att investerare erhåller avkastning genom 

analytikernas publicerade rekommendationer (Stanley, Lewellen & Schlarbaum, 1981; 

Bjerring, Lakonishok & Vermaelen, 1983). Finansanalytiker är bland de främsta användarna 

av företagens externa redovisning. Finansanalytikern förmedlar information till olika 

intressenter.  Ett krav är att finansanalytikerns rekommendation ska kunna kopplas till den 

externa information som bolagen rapporterat för att på så visa samband till vilken information 

som är användbar i verkligheten (Schipper, 1991). Börsnoterade bolag behöver anpassa 

informationen i årsredovisningen till analytikernas behov av information. Dock har det riktas 

kritik emot den externa redovisningen då den inte skulle innehålla den information som 

analytiker behöver (Edenhammar & Hägg, 1997). Analytikerna har en viktig roll då de 

påverkar prissättningen på aktien genom den information och rekommendationer som ges ut 

till investerare (Schipper, 1991). 

Med hänsyn till vad som ovan anförts inriktas denna studie på de intressenter som har ett 

intresse av förvaltningsfastighetsbolagens resultat, avkastning och påverkas av värdering till 

verkligt värde; kreditgivare, institutionella investerare och finansanalytiker. För att dessa 

intressenter ska kunna bedöma värderingen krävs det att det finns tillräckligt detaljerade och 

informationsrika redovisningsrapporter. Ett av syftena med införandet av IFRS 13 var att 

tillföra extra upplysningskrav för att underlätta jämförbarheten av redovisning mellan olika 

företag för intressenterna. Sundgren, Nilsson, H & Nilsson, S (2013) hävdar att osäkerheten 

som uppstår vid värdering kan minskas genom att det ställs krav på att bolagen ger noggrann 

och utförlig information av hur värderingen utförts. De framhåller att extra upplysningskrav 

gör att användarna av redovisningsinformationen får lättare att bedöma om redovisningen är 

tillförlitlig eller inte. Dock visar forskning att individer har en begränsad förmåga att ta till sig 

det relevanta i informationen om de får tillgång till en stor mängd och att en ökad information 

i årsredovisningarna gör att det blir än svårare att fatta optimala beslut (Schroeder, Clark & 

Cathey, 2011; Schneider & Shiffrin, 1977). Det skulle betyda att en för stor mängd 

information, som kan blir följden av IFRS 13 i och med IFRS 13 extra tilläggsupplysningar, 

gör att intressenter endast använder en liten del för att fatta beslut. 

Sammanfattningsvis är problematiken kring värdering till verkligt värde, så som nämnts ovan, 

att regelverket är vagt och redovisningsinformationen är svår att tolka. Ur ett 

intressentperspektiv är det av intresse att få en förståelse för värdering till verkligt värde och 

det nya regelverkets påverkan på företagets intressenter. Uppsatsen syftar därför till att 
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förklara huruvida olika intressenters informationsbehov påverkas av värdering till verkligt 

värde. Studien har ett intressentperspektiv på grund av att redovisningens huvudsyfte är att 

främja informationsflödet mellan företag och intressenter.  

1.2.1 Problemformulering 

Utifrån problemdiskussionen kommer studien att fördjupa sig i frågan hur 

redovisningsinformation påverkar bolagens intressenter. Avgränsning sker till informationen 

om hur värdering till verkligt värde av förvaltningsfastigheter påverkar fastighetsbolagens 

finansanalytiker, investerare och kreditgivare. Studien vill förklara huruvida olika 

intressenters informationsbehov påverkas vid värdering till verkligt värde och vidare hur de 

påverkas i och med de nya reglerna, IFRS 13, och vad detta beror på. Huvudfrågan för studien 

lyder enligt följande; 

 Hur påverkar verkligt värde förvaltningsfastighetsbolags intressenters 

informationsbehov? 

För att besvara huvudfrågan kommer empiri samlas in utifrån dessa underfrågor; 

 På vilket sätt skapar intressenter sig en uppfattning om fastigheters verkliga värde? 

 Hur resonerar de kring den ökade informationsmängd av verkligt värde som 

införandet av IFRS 13 medför? 

 Hur anser intressenterna att värderingsinformationen uppfyller deras 

informationsbehov? 

1.3 Syfte 

Studien har i syfte att förklara för hur olika intressenters behov av redovisningsinformation 

påverkas vid värdering av förvaltningsfastigheter till verkligt värde. Målet var att undersöka 

hur intressenterna uppfattar redovisningsinformationen till verkligt värde. Detta för att läsaren 

ska få en ökad förståelse hur värdering till verkligt värde uppfyller intressenternas 

informationsbehov. 

1.3 Avgränsning 

Studien avgränsas till en undersökning ur ett intressentperspektiv på värdering till verkligt 

värde i fastighetsbolag noterade på svenska börsen. Avsikten är att studera huruvida olika 

intressenters behov av redovisningsinformation påverkas i och med de nya reglerna och hur 
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de tolkar de. De intressenter som studien avgränsas till är de som enligt forskning har mest 

intresse av värderingsinformationen, finansanalytiker, investerare och kreditgivare (Schipper, 

1991; Gilbertson & Preston, 2005; Reiger, 2005; Landsman, 2007). Vid valet av investerare 

har en ytterligare avgränsning gjorts till institutionella investerare då de har kunskap om 

redovisningsregler som möjliggör välmotiverade svar. 

2 Metod 

2.1 Metodval  

Studiens syfte var att förklara hur förvaltningsfastighetsbolagens intressenters 

informationsbehov påverkas vid värdering av förvaltningsfastigheter till verkligt värde. För att 

detta skulle vara möjligt krävdes det en djupgående förståelse för vilket behov av 

värderingsinformation olika intressenter har. Av denna anledning var en kvalitativ metod bäst 

lämpad för vår studie då denna metod enligt Bryman & Bell (2013) ger en ökad förståelse och 

lägger vikt på människors uppfattningar och förståelse för den sociala verkligheten. Metoden 

har enligt Holme & Solvang (1997) ett förestående syfte och möjliggör förståelse för hur olika 

individer konstruerar sin verklighet. En kvalitativ metod lägger större vikt vid ord än siffror 

(Bryman & Bell 2013) vilket studien behövde för att analysera och tolka olika intressenters 

informationsbehov. 

I studien har verkligheten studerats utan förväntningar, vilket medför att studien utgår från en 

så kallad induktiv ansats enligt Jacobsen (2002). Intressenternas uppfattning har undersökts 

genom intervjuer, och sedan utifrån det teoretiska perspektivet analyseras svaren. Det är 

intervjuerna som har drivit undersökningen framåt. En induktiv ansats används när det är 

empirin som är drivande i forskningen och inte teorin (Patel & Davidson, 2011). Bryman & 

Bell (2013) menar att en kvalitativ undersökning ofta har ett induktivt synsätt på förhållandet 

mellan teori och praktik, det vill säga att teorin utvecklas med empirin som grund. Det är 

empirin som utgör grunden i studien och stor vikt har lagts vid att samla in information från 

intressenterna, vilket sedan kommer att analyseras. En kvalitativ studie med en induktiv 

ansats var lämplig för studien och dess syfte att göra en detaljerad granskning av 

fastighetsbolagens intressenter uppfattning och behov av redovisningsinformation av 

värdering till verkligt värde. 

Vid användning av en kvalitativ metod finns det fyra olika sätt att samla in information, 

genom observation, intervjuer, dokumentation eller videoinspelning (Creswell, 2009). 
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Kvalitativa intervjuer kan enligt Bryman och Bell (2013) ge ett större informationsvärde då 

den som intervjuar kan ställa följdfrågor. Det föreligger en tyngd på respondenternas egna 

uppfattningar och intervjun får möjlighet att förflytta sig i olika riktningar. Att insamlingen av 

data till vår undersökning gjorts genom kvalitativa intervjuer har gett vår undersökning det 

bästa informationsvärdet för att få en förståelse för hur värdering till verkligt värde påverkar 

olika intressenter. Det krävdes att respondenterna fick frihet att återge sin uppfattning på sitt 

egna sätt. Tyngdpunkten avsåg att ligga vid hur respondenterna uppfattade verkligt värde och 

behovet av information. Enligt Bryman & Bell (2013) kan en semi-strukturerad intervju 

möjliggöra struktur och flexibilitet där följdfrågor kan ställas, genom att färre och mer 

ingående frågor ställs får intervjuerna ett större djup. Vi valde en semi-strukturerad intervju 

för att det skulle ge oss möjligheten att göra intervjun flexibel, vilket skulle hjälpa oss att 

förstå hur informationen värderingen till verkligt värde påverkar olika intressenters behov och 

uppfattningar. För att få kunskap om vad de olika intervjupersonerna tyckte var relevant och 

viktigt var det av stor vikt att intervjun var flexibel och formades utifrån vad de olika 

respondenterna svarade. 

Enligt Lantz (2014) är den öppna riktade intervjun tillämplig när studien har en frågeställning 

som söker respondentens uppfattning av ett fenomen. För att intervjun skulle vara effektiv 

inledde vi alltid med att förklara syftet med intervjun och studien till alla respondenter. Att 

förklara syftet i förväg gör att intervjupersonen motiveras och för sina tankar till det som är 

relevant för studien enligt Lantz (2014). Studien återger respondenternas uppfattning av 

redovisningsinformation om fastighetsvärdering till verkligt värde. Detta har möjliggjorts 

genom en öppen riktad intervju. Alla respondenter fick möjlighet att vara anonyma vid 

intervjuerna, detta för att de skulle svara så utförligt och detaljerat som möjligt om sin egen 

uppfattning om verkligt värde. Enligt Jacobsen (2002) kan anonymitet bidra till mer öppenhet 

i svaren. Intervjuerna spelades även in i syfte att underlätta transkriberingen och för att 

ordagrant kunna återge citat. 

Våra intervjufrågor var öppna för att respondenterna skulle ge oss så förklarande svar som 

möjligt. Bryman och Bell (2011) menar också att öppna frågeställningar är vanligt 

förekommande i de fall där intervjuarna söker djupgående och förklarande svar. När vi 

fastställde intervjuguiden var det viktigt att det fanns en koppling till syftet med studien och 

våra teorier. 
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2.2    Datainsamling 

2.2.1 Val av respondenter 

För att uppnå studiens syfte begränsades undersökningen till de intressenter som främst 

använder den externa informationen som bolagen lämnar ut. Detta är investerare, kreditgivare 

och finansanalytiker (Schipper, 1991; Gilbertson & Preston, 2005;Reiger, 2005). I 

förvaltningsfastighetsbolag är fastigheter den största tillgången, värdering till verkligt värde 

av dessa kan få väldigt stora konsekvenser för vissa intressenter. Gilbertson & Preston (2005) 

& Reiger (2005) hävdar att dessa intressenter är kreditgivare och investerare. 

Finansanalytikern förmedlar information till olika intressenter genom prognoser som bygger 

på bolagens externa redovisning (Schipper, 1991). Studiens valda respondenter är investerare, 

kreditgivare och finansanalytiker eftersom samtliga påverkas mycket av värderingen och är de 

intressenter med främst behov av redovisningsinformationen. Studiens respondenter bör ha en 

tillfredställande kunskap om det nya regelverket som kommer att föra undersökningen framåt. 

Rapporten har ett subjektivt urval (Denscombe, 2009) och inriktas på investerare, kreditgivare 

och finansanalytiker med kunskap om värdering till verkligt värde av förvaltningsfastigheter. 

De gav oss välgrundade och relevanta svar för att förklara hur olika intressenters behov av 

redovisningsinformation påverkas av de nya reglerna 

Investerare- Det finns många olika slags investerare, det kan bland annat vara privata, 

företag och institutionella placerare. Som nämndes tidigare är investerare beroende av att 

redovisningsinformationen är korrekt (Smith 2006). Bland de största aktieägarna i Sveriges 

börsnoterade fastighetsbolag finns det många institutionella investerare. De särskiljer sig från 

övriga aktieägare då de förvaltar ett stort kapital och måste följa restriktiva krav för sina 

investeringar under tillsyn av finansinspektionen. Institutionella investerare som placerar i 

förvaltningsfastighetsbolag bör ha förståelse för redovisningsinformationen gällande 

värderingen då det kan ha stor påverkan på resultatet och deras uppgift är att bedöma 

placeringens risk och avkastning utifrån den externa redovisningen. Institutionella placerare, 

fondförvaltare för fastighetsfonder, är utvald respondent till studien då de har stor insikt i och 

kunskap som möjliggör en bra datainsamling. 

Kreditgivare- Förvaltningsfastighetsbolag har generellt höga belåningsgrader då de har ett 

stort kapitalbehov för bland annat underhåll och investeringar. Kreditgivare har främst behov 

av redovisningsinformationen för att bedöma bolagets kreditvärdighet och risk (Smith, 2006). 

En värdeminskning av en tillgång kan leda till att företaget inte uppnår lånevillkoren och i 
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värsta fall stora förluster för banken. Det är därmed viktigt att kreditgivarna är 

uppmärksamma på värderingsinformationen (Gilbertson & Preston, 2005). Finansiering till 

noterade förvaltningsfastighetsbolag sker ofta på avdelningar med expertkunskap om 

kreditgivning inom fastighetsbranschen. Några av Sveriges största kreditgivare till noterade 

förvaltningsfastighetsbolag är Skandinaviska Enskilda Banken, Svenska Handelsbanken, 

Swedbank och Nordea. Studien inriktades på kreditgivare vid storbankerna med kunskap och 

erfarenhet av finansiering till noterade förvaltningsfastighetsbolag. Dessa kreditgivare kan 

genom att föra ett bra resonemang i ämnet och förklara deras informationsbehov av värdering, 

vilket är studiens syfte. 

Finansanalytiker- Intressenter är intresserade av de rekommendationer som finansanalytiker 

förmedlar då det kan möjliggöra ökad avkastning (Schipper, 1991). Finansanalytikerns 

rekommendationer bygger på den externa redovisningen som bolagen lämnar ut. Värderingen 

i förvaltningsfastighetsbolag har stor påverkan på avkastningen, därmed har finansanalytikern 

som bevakar förvaltningsfastighetsbolag stort behov av värderingsinformationen. Således är 

den tredje respondenten som studien inriktades på finansanalytiker som bevakar börsnoterade 

förvaltningsfastighetsbolag. 

Studiens respondenter bestod av tre kreditgivare, två finansanalytiker, en värderingsman och 

en institutionell investerare. Sju respondenter är tillräckligt för att kunna förklara olika 

intressenters uppfattning av verkligt värde och deras behov. Sex stycken intervjuer som 

genomfördes varav fyra personliga möten, en gruppintervju och en via telefon. 

Gruppintervjun genomfördes med en kreditgivare och värderingsman. Detta skapade en 

diskussion om verkligt värde och hur de uppfattade den externa redovisningen som 

förvaltningsfastighetsbolagen lämnar ut. Bryman & Bell (2013) menar en gruppintervju kan 

skapa en bra diskussion av frågorna mellan respondenterna och en djup förståelse för varför 

individen tycker som de gör. Författarna till studien fick en nära relation till varje respondent 

vilket möjliggjorde att de kunde ha kontakt med dem före och efter intervjun om vi hade 

några ytterligare funderingar. Respondenterna gav studiens författare en djupare förståelse för 

deras tankar och uppfattning av värderingen och den nya informationen. Vid urvalet av 

intervjupersoner var kunskap och erfarenhet av värderingen till verkligt värde viktiga 

egenskaper. För att säkerhetsställa respondenternas samarbetsvillighet och att de var bekväma 

vid intervjusituationen förberedde vi dem genom att informera dem om studiens syfte i förväg 

samt försäkra dem om att studien inte utförs i ett kommersiellt ändamål och att de är 

anonyma. Detta ansåg vi komma att leda till mer genomtänkta och kvalitativa svar. Ju djupare 
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intervjuer vi lyckades genomföra ju mer representativ blev vår studie för vilken inställning 

intressenterna har till värderingsinformationen av verkligt värde. Vi strävade därför efter att 

våra respondenter avsatte så mycket tid som möjligt för intervjuerna. För att ge läsaren bästa 

möjliga förståelse av respondenternas uttryckssätt är direkta citat något som Holme & 

Solvang (1997) rekommenderar. Detta beaktades vid återgivning av våra intervjuer. 

Fokusering låg vid att skapa intervjuer med kvalité och djup istället för många intervjuer och 

bredd. Detta på grund av eftersträvan av en förståelse snarare än ett generaliserbart resultat. 

Syftet var att förklara hur intressenter påverkas av fastigheters verkliga värde och vad det kan 

bero på. Denna djupa förståelse kunde bara nås genom intervjuer där författarna till studien 

hade möjlighet att ställa följdfrågor och se hur respondenten reagerade. 

2.3 Analys  

Samtliga intervjuer spelades in i ljudfiler och skrevs därefter ner exakt efter ordalydelsen i ett 

dokument.  Detta dokument användes flitigt vid utformning av empirikapitlet och studiens 

analys. Ljudfilerna sparades och spelades upp ett flertal gånger för att säkerställa att 

respondenternas citat ordagrant återges i studien. Respondenternas svar sammanställdes, 

jämfördes och ställdes mot varandra. Datainsamlingen analyserades med hjälp av det 

analysverktyg som presenteras i den teoretiska referensramen. Detta för att uppnå studiens 

syfte att förklara för hur intressenters informationsbehov av påverkas vid fastighetsvärdering 

till verkliga värde. 

2.4 Accessproblematik 

Studiens intressenter är institutionella investerare, kreditgivare och finansanalytiker. Det var 

svårt att få tillträde till dessa intressenter eftersom att det är väldigt få personer i Sverige som 

arbetar inriktade på börsnoterade förvaltningsfastighetsbolag. Accessproblematik är något 

som Van Maanen & Kolb (1985) menar att forskare inte ska ta lätt på. Denna problematik 

beaktades för att strategiskt planera hur vi skulle få respondenterna att ställa upp. 

Finansanalytikerna valdes ut med utgångspunkt i att de ska erhålla kunskap och erfarenhet av 

börsnoterade förvaltningsfastighetsbolag. Två finansanalytiker som arbetar vid två de svenska 

storbankerna utsågs till studien, de kontaktades via telefon och valde att ställa upp direkt. 

Problem uppstod vid att komma i kontakt med institutionella investerare eftersom det finns ett 

fåtal av dem som har investerat i förvaltningsfastighetsbolag. Ett flertal försök utfördes för att 

få tag på institutionella investerare med ett innehav i förvaltningsfastighetsbolag. Via telefon 
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och mailkontakt med institutionella investerare insåg vi att det endast var en handfull 

institutionella investerare som förvaltar rena fastighetsfonder i Sverige och som hade den 

tillfredställande kunskap om börsnoterade förvaltningsfastighetsbolag som studien krävde. Vi 

lyckades kontakta två stycken via telefon. Den första valde att ställa upp medan den andra var 

på semester och vid senare kontakt valde att inte ställa upp. Vi hade hoppats på att genomföra 

intervju med två institutionella investerare i studien eftersom att det kunde ge mer 

trovärdighet till intressentgruppens svar. Men det faktum att den institutionella investeraren 

som valde att ställa upp har 30 års erfarenhet av att förvalta fastighetsfonder bör det ses som 

att respondenten har den tillfredsställande kunskap och erfarenhet som krävs för studiens 

trovärdighet och dess syfte. 

2.5 Metodkritik 

För att erhålla så uppriktiga och trovärdiga svar som möjligt är respondenterna i studien anonyma. 

Enligt Jacobsen (2002) kan anonymitet leda till att respondenten kan prata mer fritt och öppet, 

svaren kan då bli mer personliga eftersom att det inte går att utläsa vilken respondent som sagt 

vad. Vi anser att anonymiteten var till studiens fördel, det medförde att respondenterna vågade 

berätta om sina erfarenheter och jämföra olika förvaltningsfastighetsbolags redovisningar. 

Detta var en faktor som drev studien framåt och vi hade troligtvis inte fått så ärliga svar om 

respondenterna inte fick möjlighet att vara anonyma. På grund av att det endast finns ett fåtal 

fondförvaltare i Sverige så kommer det att vara svårt att säkerställa anonymiteten för studiens 

fondförvaltare för att påvisa respondentens erfarenhet kommer mer information lämnas ut om 

respondenten och endast vara anonym till sitt namn. 

För att studien ska bedömas som tillförlitlig och giltig finns det två viktiga kriterier, reliabilitet 

och validitet (Yin, 1984), vilka har tagits hänsyn till. Reliabilitet behandlar frågan om resultatet 

från studien skulle bli likartat i det fall studien utfördes igen eller om den skulle påverkas av 

olika förutsättningar (Bryman & Bell, 2013). Genomförandet av en kvalitativ studie kan 

medföra respondenterna ändrar sin inställning till studiens problemformulering över tid, vilket 

gör att studien har svårt att uppfylla en extern reliabilitet. Det går inte att frysa en social 

situation vilket betyder att studien inte kommer vara möjlig att upprepa. Hur intressenternas 

informationsbehov påverkas av verkligt värde kan förändras över tid, det bör därför föreligga 

ett kritiskt förhållningsätt till studiens resultat. Den interna reliabiliteten innebär, enligt Bryman 

och Bell (2013), att forskarna i studien kommer överens om hur de ska tolka det som framgår 

av studien. Studiens författare bestämde tillsammans hur empiri skulle samlas in och tolkas för 
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att uppnå studiens syfte och mål. Enligt Bryman & Bell (2013) har betydelsen av kriteriet 

validitet i kvalitativa undersökningar diskuterats bland forskare, då det anses mest röra 

mätningar och därför bäst lämpad för en kvantitativ undersökning. Validitet handlar om 

huruvida studiens resultat verkligen klargör forskningsfrågan, gör forskarna det dom säger sig 

göra? För att uppfylla validitetskriteriet har vi därför varit uppmärksamma på huruvida vi 

faktiskt identifierat intressenternas uppfattning om fastigheters verkliga värde och hur deras 

informationsbehov påverkas. Att en studie har god inre validitet är viktigt och något som kan 

anses som en styrka i en kvalitativ undersökning enligt LeCompte & Goetz (1982). För att 

uppnå hög intern validitet har studien ett stort samband mellan observationer och teoretiskt 

tänkande. Författarna till studien har arbetat aktivt för att studien ska uppfylla intern validitet 

och vid utveckling av intervjuguide beaktades intressentteorin, antagandet om 

informationsasymmetri och teorin om meningsskapande. Kritiker menar att kvalitativa 

undersökningar kan utgå alltför mycket ifrån forskarens egna uppfattningar och att resultatet då 

bygger på subjektiva tolkningar. Det kan även vara svårt att fastställa hur forskaren kommit 

fram till sina slutsatser (Bryman & Bell, 2013). Författarna i studien har varit medvetna om 

detta under skapandet av studien samt försökt att vara så objektiv som möjligt under 

intervjusituationen och inte ställa ledande frågor. 

Efter studiens genomförande och vid reflektion av metodval anser författarna att den 

kvalitativa metoden var fördelaktig för att besvara forskningsfrågan. En kvalitativ metod gav 

oss möjlighet att ställa följdfrågor det ledde till att vi fick djupgående svar, vilket en kvantitativ 

metod inte skulle möjliggöra. Det bör beaktas att studien skulle kunna fått ett annat resultat om 

andra intressenter till förvaltningsfastighetsbolag intervjuats, till exempel Skatteverket, BFN 

och FAR som också påverkas av värdering till verkligt värde och kan se problematiken ur en 

annan syn vinkel. Skatteverket är intressent som enligt Mala & Chand (2012) vill ha en 

försiktig bedömning av företagets resultat likasom kreditgivare och investerare. 

3 Teoretisk referensram 

I den första delen av kapitlet redogörs studiens fyra nyckelbegrepp. Verkligt värde och tre av 

redovisningens kvalitativa egenskaper relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet. Därefter har 

teorin om meningsskapande, intressentteorin och antagandet om informationsasymmetrin har 

valts till den teoretiska referensramen. Teorin om meningsskapande är en viktig utgångspunkt 

i studien för att och förstå hur intressenterna tolkar värderingsinformation. Teorin om 

meningsskapande kan förklara hur värderingsinformationen påverkar bolagens kreditgivare, 
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investerare och finansanalytiker. Vid upprättande av redovisningen måste bolagen ta hänsyn 

till alla intressenters informationsbehov, dessa överensstämmer inte alltid med varandra. 

Intressentteorin förklarar grunden i intressenternas olika informationsbehov. Grundantagandet 

om informationsasymmetrin uppstår utav att företagsledningen har mer information om 

företagets ekonomiska ställning än intressenterna. Intressentteorin och grundantagandet om 

informationsasymmetri kan tillsammans ge en förståelse för intressenternas 

informationsbehov. 

3.1 Nyckelbegrepp 

För att den finansiella informationen skall vara användbar i det ekonomiska beslutsfattandet 

för intressenterna krävs att den håller god kvalitet. IASB hävdar att redovisningens kvalitativa 

egenskaper är det som gör informationen användbar, redovisningen ska bland annat vara 

förståbar, relevant, tillförlitlig och jämförbar. Redovisningens kvalitativa egenskaper är 

begrepp som behöver klargöras för att läsaren ska få en djupare förståelse dessa är bland annat 

relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet (Deegan & Unerman, 2011). Dessa tre egenskaper är 

viktiga för att göra informationen användbar för intressenterna (FAR Akademi, 2013). Det 

krävs ett teoretiskt perspektiv för att uppnå studiens syfte att förklara hur olika intressenters 

behov av redovisningsinformation påverkas vid värdering till verkligt värde.  

3.1.1 Verkligt värde 

År 2005 blev standarden IAS 40 obligatorisk för alla svenska börsnoterade företag med 

innehav av förvaltningsfastigheter, regeln innebär att företag kan välja att redovisa sina 

fastigheter till anskaffningsvärde med det verkliga värdet i en tilläggsupplysning eller enbart 

till redovisa det verkliga värdet (FAR Akademi, 2013). Vid redovisning av det verkliga värdet 

påverkar värdeförändringen i balansräkningen även resultatet (Bengtsson, 2008). Vid 

osäkerhet kring hur verkligt värde skulle fastställas tog FASB och IASB fram IFRS 13 och 

2013 gick standarden i kraft. Standarden fastställer hur det verkliga värdet ska bestämmas 

vilka tilläggsupplysningar som behövs lämnas om osäkerheten utifrån värderingshierarkin 

som presenteras i figur 1. Det extra upplysningar som kommer behöva lämnas är bland annat 

en ingående- och utgåendebalans analys, även en beskrivning av de metoder och vilken 

information som användas vid beräkningen av verkligt värde ska redovisas. 

Värdering till verkligt värde enligt IFRS 13 kategoriseras i tre nivåer. Nivå ett är när det finns 

en aktiv marknad för identiska tillgångar, då utgörs marknadsvärdet av den aktuella 
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köpkursen. I nivå två beräknas ett marknadsvärde genom att studera liknande tillgångar inom 

samma bransch. Förvaltningsfastigheter faller inom nivå tre som innebär att inga observerbara 

data finns för tillgången och här ska marknadsvärdet uppskattas i förhållande till riskerna 

(IFRS13). 

Nivå 1 Noterade priser på en aktiv marknad. I princip helt identisk för tillgången eller 

skulden som ska värderas. 

Nivå 2 Användning av andra observerbara data. Genom analogi av noterade priser av 

liknande tillgångar. 

Nivå 3 Ej observerbar information. Tillgångar och skulder beräknas med 

värderingsmodeller. Genom diskontering av till exempel framtida kassaflöden. 

Figur 1 IFRS 13 Verkligt värde hierarkin 

3.1.2 Relevans 

Redovisningsinformationen bör vara relevant för att ligga till grund för användarens 

beslutsfattande. Detta för att underlätta bedömning av inträffade aktuella och för framtida 

företeelser. För att informationen ska vara relevant ska den hjälpa användaren bekräfta eller 

justera tidigare bedömningar eller förväntningar (FAR Akademi, 2013). I IASBs 

föreställningsram p. 26 (FAR Akademi, 2013) beskrivs relevant information; 

 

Informationen är relevant om den påverkar användarnas beslut genom att underlätta 

bedömningen av inträffade, aktuella och framtida händelser eller genom att bekräfta eller 

korrigera tidigare bedömningar 

 

Sundgren et al. (2013) hävdar följaktligen att relevant informationen är då årsredovisningen 

bekräftar de bedömningar som utförts baserade på bland annat delårsrapporter. Intressenter 

som investerare och kreditgivare är i behov av att få veta bolagets värde, därför är verkligt 

värde i balansräkningen relevant information (Sundgren et al, 2013). 

3.1.3 Tillförlitlighet 

Det är viktigt att användaren av redovisningen kan lita på att informationen är fri från 

väsentliga felaktigheter och förlita sig på att informationen representerar det den avser och 

inte är vinklad (FAR Akademi, 2013; Deegan & Unerman, 2011). Uttrycket ”rättvisande bild” 

kan antas bottna i denna tillförlitlighetsegenskap som innebär att redovisningsinformationen 
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ska spela verkligheten så långt det är möjligt (Deegan & Unerman, 2011). Det kan uppstå 

situationer då det är svårt att avväga mellan relevans och tillförlitlighet (Sundgren et. al 2013). 

Då enligt IASBs föreställningsram p. 32 (FAR Akademi, 2013); 

 

Information kan vara relevant men så osäker att de finansiella rapporterna riskerar att bli 

vilseledande om informationen läggs till grund för att redovisa poster i balans- och 

resultaträkningen. 

 

Problematiken kring tillförlitlighet menar Sundgren et al (2013) uppstår vid värderingar 

baserade på bedömningar av framtida kassaflöden. Risken för otillförlitliga bedömningar kan 

enligt Sundgren et al (2013) minskas genom att till exempel införa redovisningsstandarder 

som ställer krav på att värderingarna utförs på så objektiva grunder som möjligt. Den 

osäkerhet som uppstår vid värdering kan minskas genom att det ställs krav att bolagen ger 

noggrann och utförliga information av hur värderingen utförts. Sundgren et al (2013) 

framhåller att extra upplysningskrav gör att användarna av redovisningsinformationen får 

lättare att själva bedöma om redovisningen är tillförlitlig eller inte. 

3.1.4 Jämförbarhet 

Informationen ska, för att ha något värde, kunna jämföras med andra enheter eller över tid för 

en och samma enhet (Deegan & Unerman, 2011). Enligt IASBs föreställningsram (FAR 

akademi, 2013) är det en förutsättning att information och värderingsprinciper redovisas på ett 

likformigt sätt. De kraven på jämförbarhet av de finansiella rapporterna kan delas in i två 

aspekter 1) jämförbarhet över tid för samma företag och 2) jämförbarhet mellan olika företag. 

(Smith 2006, Reiger 2005, Alexander et al 2012 & Marton et al, 2013). Att kunna jämföra ett 

och samma företags redovisning över tid är viktigt för att kunna göra en prognos av företaget. 

Den som utför prognosen genom tidigare redovisningsmått utgår från att historiska mått är 

beräknade efter samma regler. Om reglerna förändras behöver företaget visa hur dessa 

påverkar företagets resultat och ställning. Att kunna jämföra olika företags redovisning 

innebär att likartade händelser och finansiella ställning ska redovisas på samma sätt dem 

emellan. De finansiella rapporterna presenteras i syfte att användare ska fatta beslut utifrån 

dem och det är därför viktigt för exempelvis en investerare kan jämföra redovisningsmått för 

att avgöra hur de ska placera. Intressenter veta att redovisningen är producerad på samma sätt 

för att informationen den ska vara användbar (Marton et al 2013). Sammanfattningsvis ska 

liknande händelser redovisas på liknande sätt över tid och mellan olika bolag. 
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3.2 Val av teori 

3.2.1 Informationsasymmetri utifrån ett intressentperspektiv 

Vid upprättande av redovisning måste företaget ta hänsyn till alla intressenters 

informationsbehov, dessa överensstämmer inte alltid med varandra (Smith, 2006). Hade 

dagens finansiella marknad varit felfri och komplett, hade det inte heller funnits något behov 

av den externa redovisningen då denna används som ett verktyg för att förmedla information 

om företaget till dess intressenter (Fields, Lys & Vincent, 2001). Den externa redovisningens 

huvudsyfte att förse intressenterna med viktigt information. Forskare har genom tiderna olika 

syn på vilka som är företagets intressenter. Freeman (1984) definerade intressenter som ”any 

group or individual who can affect or is affected by the achievement of an organization’s 

objectives”. Intressent kan således vara en grupp eller individ som kan påverkas av företaget. 

Utgångspunkten i intressentteorin är att företag ska styras så att den skapar värde för alla 

intressenter (Laplume et al, 2008). För att förklara intressenternas informationsbehov av 

förvaltningsfastighetsbolagens värderingar används intressentteorin. Teorin kan förklara 

intressenters informationsbehov genom att då den grundar sig i att ett företags intressenter har 

olika behov av information (Smith, 2006).  

Externa redovisning ska tillföra intressenter information om företagets ekonomiska ställning 

och enligt Healy & Palepu (2001) uppstår efterfrågan av information på grund den 

informationsasymmetri som föreligger mellan ledningen och företagets intressenter. 

Antagandet om informationsasymmetrin visar att det finns en informationsklyfta mellan 

företaget och dess intressenter (Fields et al 2001). Grundantagandet om 

informationsasymmetri kan tillsammans med intressentteorin ge en förståelse för 

intressenternas informationsbehov. För att undersöka intressenters påverkan av verkligt värde 

är det av vikt att förstå den informationsasymmetri som föreligger mellan företagsledning och 

intressenterna. De nya regelverket IFRS 13 gör att bolagen behöver tillföra mer information 

om hur värderingen av fastigheten gått till. Mer information som presenteras offentligt 

minskar informationsasymmetrin mellan bolagen och dess intressenter. Det är därför 

intressant att se om det nya regelverket enligt intressenterna har minskat 

informationsasymmetrin gällande värderingen av fastigheterna. 
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3.2.2 Externredovisning och intressenters meningsskapande 

Meningsskapande är en process där människor tolkar och ger mening åt upplevelser. Lantz 

(2014) skriver att “Människan är född med meningsskapande.”  I studien används teorin för 

tolka intressenternas uppfattning och informationsbehov av fastighetsvärdering. 

Meningsskapande består av tolkning av information och skapandet av själva tolkningen. 

Weick (1995) forskning kring meningsskapande i organisationer hävdar att människan skapar 

mening av en inträffad händelse. En känsla av ordning, klarhet och rationalitet är ett viktigt 

mål av i processen av meningsskapande.  

Extern redovisning som intressenter tar del av är en avbildning eftersom det är redovisarens 

bild av företagets ekonomiska verklighet men det är inte företagets ekonomiska verklighet. 

Den bild som företaget redovisar skapar konsekvenser för intressenter. Redovisningsmått kan 

dock vara ofullständiga eller feltolkas, detta kan vara en följd att en intressent har ett 

informationsbehov som inte tillfredsställs. Meningsskapande innebär hur människor tolkar 

den information. Cortés & Londoño (2009) menar att det finns en stor nytta av att använda 

meningsskapande som ansats för att förstå ekonomiska beteenden, eftersom meningsskapande 

är en bakomliggande faktor till hur individer tolkar och uppfattar ekonomisk information. 

Weick (1995) hävdar att meningsskapande uppstår när det finns en önskan om mer 

information. Vid utlåning eller investering i fastigheter och analys av 

förvaltningsfastighetsbolag finns det alltid en viss grad av osäkerhet och regelverket är i 

många fall oklart. Meningsskapande kan öka förståelsen för hur intressenter skapar sig en bild 

av företagets värdering av fastigheterna och hur de tolkar informationen om värderingen. 

Nilsson & Sutter Beime (2012) påvisar människan skapar mening av en inträffad händelse 

utifrån en subjektiv tolkning av vad dem själva önskat i denna situation. Det skulle betyda att 

intressenter skapar mening och får en uppfattning av det nya regelverket utifrån vad de 

personligen önskat hade införts detta påverkar om de tycker att regelförändringen är passande 

eller inte. I studien kan teorin om meningsskapande teorin öka förståelsen för hur 

intressenterna uppfattar redovisningsinformationen och förändringen av regelverket, IFRS 13, 

då människan enligt Weick (1995) tolkar det som händer i deras omgivning för att skapa sig 

en uppfattning om det är bra eller mindre bra. Meningsskapande kan förklara hur kreditgivare, 

finansanalytiker och institutionell investerare påverkas av fastighetsvärdering till verkligt 

värde. 
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Weick (1995) delar in meningsskapande i sju olika antaganden om egenskaper som förklarar 

meningsskapande och ställer frågan; Hur kan jag veta vad jag tänker tills jag ser vad jag 

säger? Det innebär att människan skapar meningsskapandet vid ett tillbakablickande på en 

inträffad händelse och förstår verkligheten av vad som hänt efter det inträffat (Weick, 1995). 

Weicks första antagande, grundad identitetskonstruktion, har kärnan i identitet och 

identifikation, vilket innebär att hur en person identifierar sig och tror sig vara i en viss 

situation får konsekvenser för hur personen tolkar diverse händelser. När situationen 

förändras så förändras även personens tolkning. Således kan antingen personen formas av 

situationen eller ändras personens perspektiv på grund av situationen (Weick, 1995). I studien 

används detta antagande för att förklara hur intressenternas yrkesidentitet påverkar tolkningen 

av värdering till verkligt värde och deras informationsbehov. Det andra antagandet är 

retroperspektivet där individers tidigare erfarenheter skapar en möjlighet till 

meningsskapande. Beroende på vart en människa befinner sig i livet kommer tidigare 

erfarenheter att påverka individens synsätt. Situation och tidsperiod kommer att påverka deras 

syn på olika detaljer (Weick, 1995). Genom retroperspektivet kommer studiens intressenters 

tidigare erfarenheter, av bland annat värderingsmetoden anskaffningsvärde och finanskrisen, 

kunna förklara deras uppfattning av verkligt värde. Weicks tredje antagande är skapande av 

omgivningen. Individuellt deltagande i meningsskapande process. Individer uppfattar olika 

situationer individuellt och utifrån det skapas ett eget antagande om omgivningen. Den egna 

uppfattningen motiverar och förklarar vad som har inträffat (Weick, 1995). Detta antagande 

kan förklara hur intressenterna själva skapar ett antagande om omgivningen, till exempel om 

fastighetsmarknaden och förvaltningsfastighetsbolag för att motivera sin uppfattning om 

värdering till verkligt värde och införandet av IFRS 13. Social process är Weicks fjärde 

antagande, mening eller perspektiv formas av interaktion mellan individer och skapar ett visst 

beteende. Det som kan påverka en individs meningsskapande och ge riktlinjer av vad som är 

korrekt är andra individer och en organisations regler, rutiner, symboler och språk. Dessa 

faktorer kan göra att individen inte på sitt eget sätt skapar förståelse (Weick, 1995; Mills, J, 

Thurlow & Mills, A, 2010). Intressenterna i studiens sociala process genom kontakt med 

förvaltningsfastighetsbolagen och genom organisationens regler och egna rutiner kommer att 

påverka deras meningsskapande. Detta kan förklara vad intressenterna anser är korrekt eller 

inte vid redovisningen av fastighetsvärdering. Det femte antagandet är pågående kontinuerlig 

process som visar att individer är ofta upptagen i olika arbeten eller projekt med sitt hela 

fokus på dess aspekter. Konsekvenser av att individer är så fokuserad i ett arbete kan leda till 

att individer kan bli likgiltiga inför vad som faktiskt pågår i omgivningen. Det som faktiskt 
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sker i omgivningen hävdar Weick blir som mest påtagligt när individen upplever någon form 

av emotionellt avbrott. Avbrottet uppmanar individen att öppna sinnet och påverkar 

utvecklingen av meningsskapandet (Weick, 1995). I studien används antagandet om pågående 

kontinuerlig process för att förklara varför intressenter är likgiltig inför vad som pågår på 

fastighetsmarknaden tills ett avbrott sker. Weicks sjätte antagande är fokuserade på och av 

extraherade cues. Det är en process av meningsskapande som involverar individens 

fokusering på vissa cues (delar) för att totalt ignorera andra för att tolka en händelse. Det som 

avgör vilka delar som kommer att användas för att förstå situationen är meningskaparens 

bakgrund samt regler och föreskrifter (Mills et al 2010). Vid fokusering börjar 

meningsskapandeprocessen, individen skapar en ökad förståelse och mening. Antagandet 

skiljer sig från den pågående kontinuerliga processen då fokuseringen av vissa delar sker i 

efterhand. Människor extraherar cues från en situation för att bedöma vad som är relevant och 

kan förklara en händelse. Situationen påverkar vilka cues individen söker, dessa olika cues ger 

ett stöd till att få mer omfattande uppfattning om vad som har inträffat (Weick, 1995). 

Antagandet kopplas till studien för att förklara varför intressenter skapar mening av 

fastighetsvärderingen och fokuserar på vissa aspekter av redovisning till verkligt värde 

samtidigt som de ignorerar andra. Det sista och sjunde antagandet är driven av rimlighet 

snarare än precision. Det betyder att individer drivs av rimlighet än att genom exakthet söka 

efter okända idéer. Förståelse för en händelse av större vikt än en preciserad beskrivning. 

Individens trovärdighet av en situation skapas av förståelse och mening än av den snarare än 

detaljer. När individer försöker förstå en situation litar de mer på det som är sannolikt än vad 

som är exakt (Weick, 1995). I föreliggande studie är detta antagande en viktig utgångspunkt 

för att förklara huruvida intressenter drivs av rimlighet snarare än precision när de skapar 

förståelse och trovärdighet av värderingsinformationen. 

3.3 Sammanfattning teoretisk referensram 

Syftet med studien är att förklara hur intressenters behov av redovisningsinformation påverkas 

vid värdering av förvaltningsfastigheter till verkligt värde. Meningsskapande består av 

tolkning av information och skapandet av själva tolkningen (Weick, 1995). Teorin om 

meningsskapande är därför en viktig utgångspunkt i studien för att förklara hur intressenterna 

påverkas av värderingsinformation. Den externa redovisningen ska att förmedla information 

till bolagens intressenter och deras informationsbehov överensstämmer inte alltid med 

varandra (Smith, 2006). Intressentteorin används för att förklara grunden i intressenternas 

olika informationsbehov. Grundantagandet om informationsasymmetrin uppstår utav att 
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företagsledningen har mer information om företagets ekonomiska ställning än intressenterna 

(Healy & Palepu, 2001). Grundantagandet om informationsasymmetri kan tillsammans med 

intressentteorin ge en förståelse för intressenternas informationsbehov. Analysverktyget som 

visas nedan har utgångspunkt i meningsskapande för att förklara hur kreditgivare, 

finansanalytiker och institutionell investerare påverkas av fastighetsvärdering till verkligt 

värde. Alla delar i analysverktyget påverkar hur intressenterna skapar sig en uppfattning och 

påverkas av fastighetsbolagens redovisning av verkligt värde.  
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4 Empiri 

Empirikapitlet nedan återger respondenternas uppfattning och informationsbehov av 

förvaltningsfastigheters verkliga värde. I den första delen av kapitlet presenteras studiens 

respondenter. Därefter har respondenternas svar från undersökningen tematiserats i olika 

huvudområden. Detta för att varje intressentgrupp till stor del hade likartade uppfattningar och 

erfarenheter av verkligt värde. Tematiseringen möjliggör en bättre struktur och undviker 

oväsentliga upprepningar. Kapitlets huvudområden är; syn på värdering till verkligt värde, 

användning & informationsbehov av verkligt värde, intressenternas kontakt med bolagen och 

önskemål om information om verkligt värde i extern redovisning. 

4.1 Presentation av respondenter 

 

Respondent Arbetsområde 

Grupp 
Utbildning Erfarenhet av 

värdering av 

fastigheter 

Verksamhetsområde 

A Finansanalytiker Magisterexamen 7-8 år Analytiker på en av de 

större bankerna  

B Finansanalytiker Civilekonomexamen 7-8 år Analytiker på en av de 

större bankerna  

C Kreditgivare Civilekonomexamen 10 år Kreditgivare till 

börsnoterade 

förvaltningsfastighetsbolag 

D Kreditgivare Magisterexamen 5 år Kreditgivare och 

kundansvarig för 

börsnoterade 

förvaltningsfastighetsbolag 

E Kreditgivare och 

värderingsman 
Gymnasieekonom & 

kompletterande 

högskolekurser 

25 år Kreditgivare och värderar 

för medelstora 

fastighetsbolag 

F Värderingsman Civilingenjör 

inriktning 

fastighetsekonomi 

13 år Fastighetsanalys & 

fastighetsvärdering 

G Institutionell 
investerare, 

Fondförvaltare 

Ekonomistudier på 

universitetsnivå 
30 år Förvaltning av 

fastighetsfonder 

 

Majoriteten av respondenterna i studien bestod av män, detta avspeglas i hela 

fastighetsbranschen som till stor del domineras av män. Vid samtliga intervjutillfällen med 
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personligt möte lade författarna märke till att respondenterna bar en liknande klädsel och 

arbetade i lokaler som var belägna i storstäder. Respondent A och B arbetar som 

finansanalytiker vid en av de större svenska bankerna. De har erfarenhet av att analysera 

börsnoterade fastighetsbolag i cirka 8 år. Respondent C är kreditgivare vid en av de större 

svenska bankerna. C arbetar på bankens huvudkontor med kreditgivning till fastighetsbolag i 

Stockholm, där då bland annat större börsnoterade fastighetsbolag ingår. Respondenten har 

arbetat inom banken i 10 år. Respondent D arbetar som kreditgivare på en av de större 

svenska bankerna. I 4 år har D haft positionen som kundansvarig för börsnoterade 

förvaltningsfastighetsbolag. Respondenten har arbetat på banken i 14 år och varav 5 år med 

fastigheter. Respondent E arbetar kreditgivare och fastighetsvärderare och har 25 års 

erfarenhet. E arbetar dagligen med medelstora förvaltningsfastighetsbolag. Respondenten har 

kunskap om redovisningsinformation av verkligt värde, dock har vi inte jämställt E med våra 

övriga respondenter då E inte arbetar med börsnoterade bolag. Men respondenten unik 

eftersom E har lång erfarenhet av både fastighetsvärdering och kreditgivning till 

fastighetsbolag. Respondent F är en av de ansvariga för fastighetsvärdering vid en av de 

svenska större bankerna. Banken gör alla fastighetsvärderingar själva för de fastigheter de 

finansierar och har cirka 20 stycken värderingsmän spridda över Sverige. Respondenten 

arbetar vid bankens huvudkontor i Stockholm och ska genomföra en fristående värdering. I 

sitt arbete värderar F bland annat fastigheter i börsnoterade fastighetsbolag. Respondent G har 

förvaltat fastighetsfonder i 30 år. Respondenten förvaltar Alfred Bergs fastighetsfond samt 

Länsförsäkringar fastighetsfond. G är en av de få som förvaltar rena fastighetsfonder i 

Sverige. Simon Blecher, utsedd till Årets stjärnförvaltare 2013, som har förvaltat Carnegie 

Sverigefond i snart 8 år säger att G är “bäst i Sverige på fastigheter”.  

4.2 Syn på värdering till verkligt värde 

Flera intressenter uppfattar verkligt värde som det pris en fastighet kan säljas för vid en 

angiven tidpunkt. Det ska vara ett marknadsvärde där säljare och köpare möts under normala 

omständigheter och gör ett avslut. G säger; 

Aktuell köpeskilling är bra verkligt värde. Det som köpare och säljare på marknaden 

verkligen har betalat. Ett pris är väl verkligt värde om något, där har du ju det verkliga 

värdet. 

G beskriver att det verkliga värdet som är framtaget i årsredovisningarna av 

värderingsmännen enligt IFRS-standarder, ofta är en kassaflödesberäkning, som gjorts utav en 
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nuvärdesberäkning av hyror och kostnader. Flera respondenter säger att det värde som 

redovisas i årsredovisningen inte är, enligt deras uppfattning, verkligt värde. A nämner att det 

är svårt med redovisningsstandarder då det är principer som inte säger exakt vilken 

information som bolag bör ge, det leder till att det finns skillnader för hur bolag tillämpar 

värdering till verkligt värde. B ifrågasätter om det redovisade verkliga värdet är 

marknadsvärde och tar upp fastighetsbolaget Castellum som exempel. Bolaget har 37-38 

miljarder i bruttovärde och B är tveksam till att de skulle få den summan vid försäljning av 

hela fastighetsportföljen imorgon. Enligt B så är bolagens redovisade verkliga värde ... 

marknadsvärde i den mån att det är säkert bra individuella bedömningar men det är inte ett 

marknadsvärde som reflekterar vad de skulle kunna få vid en försäljning. G nämner att det 

viktiga är när köpare och säljare möts på en marknad och gör ett avslut, det är då G får veta 

om det redovisade värdet är det verkliga värdet. G är kritisk till att det verkliga värdet som 

redovisas är det pris som fastigheterna kan säljas för. C och F berättar att verkligt värde ska 

vara marknadsvärde dock att det nödvändigtvis inte är det värde som värderaren inom banken 

kommer fram till. C berättar banken gör sin egen bedömning av hur fastighetsvärdet har 

utvecklats och att ... vi tänker inte exakt som bolagen gör när det gäller marknadsvärdet. C 

menar att bolagen kan ha tagit med påverkande faktorer som banken inte tycker är 

värdehöjande, det kan till exempel vara byggrätter, exploateringsmöjligheter och 

projektfastigheter. 

                               

Samtliga respondenter berättar att verkligt värde är en subjektiv bedömning som skiljer sig åt 

beroende på vem som värderat fastigheten. D nämner att verkligt värde vid en given tidpunkt 

bygger på antaganden och om respondenten frågar tre olika värderare kommer de att ge tre 

olika svar. D beskriver ... verkligt värde är sannolikt inte helt sant för det kan ju finnas dom 

som tycker något annat. A säger; ... verkligt värde för olika värderare kan skilja sig rätt 

mycket. E berättar att verkligt värde pendlar mycket och att värderingen ändras från dag till 

dag, … skriver jag under en värdering står jag för den just den dagen. G anser att det är 

irriterande att bolag utför värderingar till verkligt värde olika. B säger; ... tror att ingen kan 

säga vad det verkliga värdet är. Respondent D berättar; 

 

... det finns en grad av subjektivitet som du aldrig kommer att komma ifrån som modellen är 

uppbyggd just nu. Det gör att det alltid kommer att föras en diskussion kring vad ett värde är 

och det vet du inte förrän du sålt fastigheten. 
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Alla respondenter nämner att fastigheter ofta säljs till ett högre värde än det redovisade. G 

menar att det helt klart finns en tendens att bolag endast säljer de fastigheter som det finns en 

positiv avvikelse på. D berättar att fastigheter ofta säljs till ett högre värde och att … det är väl 

nästan ett krav för aktieägarna. D menar att det kan vara bra för bolagen att visa upp för 

aktieägare att de har sålt fastigheten för ett högre värde än de hade i balansräkningen. B 

nämner att fastighetsbolaget Fabege sålde bostadsbyggrätter för ca 150 miljoner och gjorde en 

vinst på 75 %. Respondenten ifrågasätter det faktum att ett bolag kan göra en 75 % vinst på 

något har sagts ska ligga på marknadsvärdet. Respondent C förmodar att fastigheter säljs när 

de är i nivå med värderingen, både som ett sätt att visa marknaden och kreditgivarna att 

bolagens balansräkning är korrekt men även att skatteeffekter kan hindra dem ifrån att sälja 

till helt fel värde. G säger; 

 

... som sagt så kan det vara så att de låter bli att sälja fastigheten när den inte håller, du kan 

välja vilken fastighet du säljer menar jag och kanske bara väljer dem där det är positiva 

avvikelser. 

 

Många respondenter föredrar redovisning till verkligt värde jämfört med när det tidigare 

redovisades till anskaffningsvärde. B säger att verkligt värde är det minst dåliga av två 

alternativ. B tycker att värdering till anskaffningsvärde är oväsentligt och irrelevant samt att 

verkligt värde kan vara en bra uppskattning och att det är bättre än ingen uppskattning alls. G 

säger att det var värre när man bara hade anskaffningsvärde i årsredovisningen, för att då fick 

G själv uppskatta det verkliga värdet för att kunna göra sina prognoser. G vill se att verkligt 

värde och värdeförändringar presenteras i årsredovisningar. Men G anser att det är lite udda 

att värdeförändringen kan påverka resultaträkningen i så pass stor grad eftersom värderingen 

bygger på subjektivitet. Respondent G säger att det kan diskuteras om verkligt värde borde 

vara i en not eller någon annanstans i koncernredovisning för att visa förändringar i 

marknadsvärdet. Konsekvensen idag är att värdering ger väldigt stora kast i resultaträkningen 

säger G. 

 

D berättar att under finanskrisen 2008 medförde värdeförändringarna att såg ut som att 

fastighetsbolagen gjorde en jätteförlust när det egentligen ”bara” var en annan 

värdeuppfattning som gav stora genomslag i tillgångsmassan. D påpekar att under 

finanskrisen var vakansen bra och kassaflödet oförändrat och det som påverkade det 

redovisade värdet var att det knappt gjordes några försäljningar på marknaden. Alla 
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fastighetsvärderare ville hitta stöd i försäljningar vilket gjorde det svårt att göra ett antagande. 

D säger att under 2008 … var det verkligen som att sticka upp fingret och chansa. D och C 

berättar båda att det blev en hel del diskussioner med bolagen under finanskrisen. Banken 

ville förvissa sig om värdet på fastigheterna de finansierade och tog in externa värderare säger 

D. F som själv gjorde en egen analys av fastighetsvärderingen 2008 säger att det inte var så 

stora värdenedgångar av fastigheterna utan att nedgången var ungefär 5 % på portföljnivå. C 

påpekar å andra sidan att när värdet går ner 5 % ökar deras belåning av fastigheten från till 

exempel 60 % till 65 % och det kan skapa en diskussion med bolagen för att hitta en åtgärd 

genom högre amortering eller liknande. När det är turbulent på marknaden och värdena går 

ner känner C även en ökad oro för hyresgästernas återbetalningsförmåga och då vill banken 

generellt ha lägre belåningsgrader. A menar att det stora problemet med verkligt värde är 

huruvida det stämmer överens med just bankens belåningsgrader. Då fastighetsbolag generellt 

har en stor belåning kan lånets värde i förhållande till marknadsvärdet slå över, det kan leda 

till att banken tar över och att aktieägarens värde då blir noll. Det är ju det absolut värsta som 

kan hända säger A. A:s erfarenhet av verkligt värde under krisen 2008 var ur ett 

marknadsperspektiv att transaktionsmarknaden dog och att det var svårt att ta fasta på 

avkastningskrav. Det verkliga värdet fungerade inte och hade bolagen varit mer ärliga och 

tagit ner värdena ännu mer hade det skapat överdriven volatilitet1. A säger att 

förvaltningsbolagens underliggande intjäning och kassaflöde var bra och att de inte behövde 

sälja fastigheterna. Respondent B berättar om sin erfarenhet av värdenedgången på liknande 

sätt som A, det var inte många fastigheter som omsattes vilket gjorde det svårt för svenska 

fastighetsbolag att bevisa vad fastigheterna var värda, det fanns inga transaktionsbevis. 

Investerare misstrodde värdet i balansräkningarna och det var budvärdet som gällde. B säger 

som exempel att om ett bolag hade fastigheter som var värderade till 100 och någon ville köpa 

dem för 80 då det var budet på marknaden som gällde som marknadsvärde. B tillägger att om 

bolag inte var beredd på att sälja till budvärdet kan det ifrågasättas om budvärdet var 

marknadsvärde. 

 

Efter finanskrisen kommer D alltid ha i bakhuvudet att det verkliga värdet är ett framräknat 

värde och kommer antagligen inte att bestå över tid, finansmarknaden och förhållandet mellan 

köpare och säljare måste fungera för att värdet ska bestå. B anser att belåningsgraderna 

allmänt går neråt och att det kan vara en lärdom efter krisen. B tycker att hela branschen har 

                                                 
1 Prisrörlighet på aktien. 
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blivit mer disciplinerad och att kreditgivarna är mer fokuserade på kassaflöde än bara 

fastigheters värde. 

 

Den nya standarden IFRS 13 krav på extraupplysningar anser alla respondenter är fördelaktig. 

Information om fastighetsvärdering är viktig och respondenterna anser att det inte kan bli för 

mycket av den informationen. A säger; Ju mer information desto bättre. F bygger på detta 

argument med att säga ... det är klart att man alltid vill ha mer information om värderingen. B 

är kritisk till att årsredovisningen som börjar bli upp till 150-160 sidor och ifrågasätter hur 

mycket den ytterligare informationen tillför. Å andra sidan säger B att; ... själva noten till 

fastighetsvärdering det viktigaste där vill man gärna ha mer information. D är tydlig med att 

fastigheter är förvaltningsfastighetsbolagens viktigaste tillgång därför får de gärna beskriva 

hur de utfört sina värderingar. Mer information om värdering har gjort att det har blivit lättare 

att förstå informationen, de nya reglerna gynnar och underlättar anser alla respondenter. A 

tycker att redovisningen genom IFRS 13 skapar förståelse för bolagens hantering av 

värdering. Det är jättebra att det blir en tydlighet i hur man har beräknat säger även G. När 

en värdering sker enligt IFRS 13 nivå tre anser F att det är, även som specialist, väldigt svårt 

att fastställa värdet beroende på vilken typ av fastighet det är. F säger skämtsamt: 

 

Om det är projekt till exempel då vill man gärna ha en kristallkula för att se i framtiden hur 

det kommer att se ut.  

 

Samtliga respondenter tycker att redovisning till verkligt värde är bra och har en positiv syn 

på fastighetsbranschen. A säger ... jag har en positiv bild av hela fastighetsbranschen och G 

säger att det har varit en väldigt bra period för fastighetsbolagen och att det fastighetsbolagen 

som har varit starkast under den senaste tioårs perioden. Kreditgivaren D säger … det går 

väldigt bra för oss inom fastighetsbranschen så jag tror nog att banken är nöjd också. 

4.3 Användning & informationsbehov av verkligt värde 

Alla intressenter vill veta fastigheternas verkliga värde och tycker att det ska finnas med i 

årsredovisningarna. De olika intressenterna i studien använder informationen i den externa 

redovisningen på olika sätt och har olika behov av information. Respondent C, D och E 

behöver redovisningsinformationen vid beslut om kreditgivning, då de är intresserade av hur 

bolaget ser ut som helhet. C och F arbetar båda på samma bank, den värdering som F utför tar 

C del av vid kreditgivning. F jämför fastighetsbolagens rapporterade värdering med den egna 
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och försöker hitta vad de värdehöjandeparametrar som bolagen använder. Kreditgivarna i 

studien har möjlighet att få ytterligare information och har en nära kontakt med bolagen. C 

säger den information vi ber om, den får vi och D säger alla bolag ger den informationen vi 

kräver. D berättar att den löpande informationen är viktig och att banken granskar varje 

årsredovisning och kvartalsrapport. Banken analyserar den externa informationen ännu 

utförligare vid ny eller ytterligare utlåning. D säger att vid kreditgivning fäster banken stor 

vikt vid hur koncernen ser ut som helhet och lägger in årsredovisningarna i bankens interna 

dokumentation för att sätta en riskklass för bolaget. D arbetar nära bolagen och vet hur 

bolagen utför sina värderingar, vilket leder till att D inte granskar alla antaganden i detalj i 

årsredovisningarna. C säger att hade de endast haft tillgång till bolagens årsredovisning hade 

kreditgivning till börsnoterade bolag inte skett alls. C säger … vi är en försiktig bank och 

berättar att de lägger stor vikt vid bankens egen värdering och den ytterligare insamlade 

informationen utav bolagen, bland annat hyresgästlistor, kontraktslängd och hyresgästers 

kreditvärdighet. Respondenterna A, B, och G gör inga egna värderingar utav bolagens 

fastighetsbestånd och har inte möjlighet att ta del av ytterligare information från bolagen. 

Finansanalytikerna A och B vill granska det verkliga värdet för att underbygga sina argument 

och prognoser. Respondent A använder bolagens värdering som bas och tycker att värderingar 

stämmer i de flesta bolag. För att addera mer värde i sina prognoser söker både A och B upp 

ytterligare information. A använder då till exempel bankens informationsverktyg där ett 

värderingsbolag har samlat in statistik som visar vilka hyror det bör vara på en viss ort och 

utifrån det kan A föra en diskussion med bolagen. Det blir respondentens sätt att kontra 

bolagens verkliga värde. B läser marknadsrapporter och tittar på branschspecifika hemsidor 

med analyser och framtidsbedömningar om fastighetsmarknaden. Både A och B tycker att den 

externa informationen är relevant. A säger; ... i slutet av dagen är det ändå en gissningslek 

och det kan man lika enkelt göra med endast den informationen som finns i 

årsredovisningarna. B berättar att det skulle vara svårt att bygga upp sina prognoser utan den 

externa redovisningen och B lägger vikt på kvartalsrapporterna. Respondent G granskar 

informationen i årsredovisningar och kvartalsrapporter. G vill vid undersökning av bolagen se 

en uppskattning av verkligt värde, kassaflöde per aktie och hur bolagen nuvärdesberäknar. 

Respondenten använder denna information för att försöka väga ihop den med vilken typ av 

bolag och fastigheter det är. Informationen är viktig för Gs uppfattning av värderingens 

substans, G tillägger att en del av bolagen är mer eller mindre fokuserade på olika saker och 

att det krävs att man skapar sin egen uppfattning om varje bolag. G tittar även på det som 

finansanalytikerna skriver och tar del av deras beräkningar. G berättar att det inte är en 
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detaljgenomgång av bestånden utan en bedömning om det direkta avkastningskravet stämmer 

överens med det som G beskriver som ... vår egna marknadstro. 

 

Samtliga respondenter tycker att den extern redovisning är mer eller mindre relevant för deras 

beslutsfattande och analyser. Respondent C, D och E anser redovisningsinformationen är 

relevant vid kreditgivning då de är intresserad av hur bolaget ser ut som helhet och den 

externa redovisningen ger en bra överblick. Men E säger att årsredovisningen bygger på vad 

som har hänt och inte så mycket om framtiden. Vid kreditgivningen vill E veta om kommande 

förändringar och säger; ... kommer det en förändring vill vi veta den direkt. Årsredovisningar 

utformas ofta i december och F påpekar att under de månader fram till att redovisningarna ges 

ut kan mycket ha hänt i fastighetsbeståndet. B nämner också att när årsredovisningarna 

kommer ut är det redan ett stort fokus på den första kvartalsrapporten. Både A och B menar 

att det kan vara svårt att bedöma vissa parametrar i värderingen utifrån totala aggregaten, som 

till exempel underliggande hyror och kostnader. B tycker att den information som Castellum 

ger ut är relevant eftersom de följer EPRAS (European Public Real Estate Association) 

riktlinjer som ställer krav på ytterligare information samt att bolagets resultatuppställning blir 

tydligare. A tittar på vad förvaltningsfastighetsbolagen har rapporterat för verkligt värde, men 

behöver relatera det med risker mellan bolagen. Respondent G tittar översiktligt på vilket 

marknadsvärde som bolagen redovisar enligt IFRS och vilken värderingsman som varit på 

plats. När värderingen utförs internt minskar tillförlitligheten av redovisningen då det är 

subjektiva bedömningar som ligger till grund för värderingen, G säger; ... jag menar 

önskelista är ju att alla gör det externt varje kvartal. Respondent G har förståelse för att en 

extern värdering är dyrt, att bolag kan anse att det är bortkastade pengar och att de inom 

bolaget har lika god kompetens som de externa värderingsfirmorna. Idag tillåter regleringen 

att företag själv kan välja om de värderar sitt fastighetsbestånd internt eller externt, vilket G 

anser medför en för blandad kompott mellan bolag och att tilltron minskar till redovisningen. 

Även respondent B, D, C och F fäster större vikt vid en extern värdering. B säger; Ju fler 

gånger bolagen har externvärderat den totala portföljen desto mer trovärdighet ger det. 

 

Flera respondenter anser att extern redovisning är tillförlitlig i den mån att bolagen håller sig 

till lagar och regler. C nämner att bolag i vissa fall tar redovisar en viss typ av information 

medan C vill se en annan. C tillägger … företag väljer ju lite grann vad de redovisar. E säger 

att den externa redovisningen kan vara snygg och prydlig, men ställer sig frågan vad står det 

där egentligen och är det verkligt värde.  D berättar att redovisning kan vara vinklad och 
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säger; ... det är klart att bolag vill visa upp så pass bra värdeutveckling i sin portfölj som 

möjligt. D tror inte att bolagen gör direkta felaktigheter men att de vill sprida ett positivt 

budskap och vill att aktiekursen ska gå upp. D nämner att om bolagen gör en bra affär så vill 

de framhäva den som ännu bättre på samma sätt som att bolagen kanske försöker dölja det 

som är sämre. Till exempel om ett bolag behöver skriva ner sina fastigheter så skriver de upp 

andra för att nettot ska bli noll. A gör egna bedömningar om rätt och fel och värdedrivarna 

framöver utifrån den externa redovisningen. A berättar att i en finanskris eller i en 

lågkonjunktur så ökar trovärdigheten för värderingen om företagen redovisar mer information 

eftersom att A vill se hur det hänger ihop och kan se vart riskerna finns. A tillägger att när 

marknaden är på väg in i en högkonjunktur, som idag, är det inte lika viktigt med mer 

information. 

 

Vid diskussion kring huruvida tillförlitligheten i redovisningen kan brista för att uppfylla 

relevansen, berättar flera respondenter att detta är något som de har förståelse för då 

värderingen bygger på antaganden om framtiden. A säger; … jo men så är det med allting, 

jag menar framtiden är ju inte statisk. Det är ingen som vet hur det kommer att se ut, det vet 

man bara i backspegeln. D berättar att det är klart att tillförlitligheten kan brista då individer 

resonerar olika i rena antaganden, bolagen har till exempel olika sätt att se på hur de ska 

minska fastigheternas vakanser i framtiden. 

 

I och med det nya regelverket, IFRS 13, tycker respondent D att jämförbarheten mellan 

bolagen har ökat genom att bolagen redovisar mer detaljer. Flera respondenter tycker att 

redovisningens jämförbarhet för samma företag över tid är bra men att jämförbarheten mellan 

olika företag kan förbättras, bland annat genom att bolag lämnar ut mer enhetlig information 

om hur värderingen utförts. D säger att det idag finns det skillnader hur beräkningar utförts 

internt i bolag, dels hur modellen är uppbyggd och dels i vissa antaganden. Till exempel 

Castellum använder en värderingsmodell som är regelmässigt rätt men som skiljer sig emot de 

andra bolagen och bankens fastighetsanalys har svårt att tolka den. G berättar bolag gör 

väldigt olika när de värderar beståndet, detta försvårar för respondenten att jämföra olika 

bolag. A säger; … jämförbarheten mellan olika företag den haltar lite grann då bolagen ger 

ut olika mycket information.   
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4. 4 Intressenternas kontakt med bolagen 

Alla intressenter i studien har kontakt med företagsledningen och de påverkar deras 

uppfattning av värderingen i olika grad. C, D och E är tydliga med att kontakten med bolagen 

är avgörande för kreditgivningen eftersom de behöver kunna ställa frågor gällande 

värderingen. Respondenterna har förståelse för att bolagen inte kan lämna ut all information 

ur ett konkurrensperspektiv. C säger att extern redovisning inte täcker all den information som 

behövs, speciellt inte vid projektfastigheter. C säger; ... det är omöjligt för bolagen att få med 

all information som man vill ha. Kontakten med bolagen gör att F, C och D förstår 

informationen i årsredovisningarna bättre då de har sett den underliggande informationen. F 

säger att informationen gör att analysen av bolaget förbättras och ökar förståelsen för vart 

informationen kommer ifrån. A och B träffar och ringer bolagen några gånger om året men får 

inte någon intern information gällande värderingen. B nämner att vid frågor om oklarheter 

gällande värderingen hänvisar bolagen ofta tillbaka till årsredovisningen och därefter får B 

själv göra ett antagande. A försöker underbygga och addera mer värde i sina prognoser till 

sina investerare genom att kontakta bolagen. A tillägger att kontakten med bolagen ger en 

bättre känsla när det gäller konkreta fastigheter och ibland ger bolagen A mer siffror för att 

A ska få en bättre förståelse för värderingen. G träffar förvaltningsfastighetsbolagen efter 

varje kvartalsrapport, ibland också däremellan. G försöker ha en god kontakt med ledningen i 

de bolag G har innehav i och tycker att det är viktigt för att göra bedömning av vad de har för 

projekt, de senaste förvärven, hur de ser på marknaden och vilka förändringar på 

avkastningskrav det kan finnas framöver. 

 

Kontakten med bolagen kan påverka hur intressenterna uppfattar värderings information. A 

nämner att beroende på vilket förtroende A har för ledningen i bolaget och själva tillgången 

kan tilltron till värderingen öka. Det är peoples buisness säger A. D har arbetat med bolagen i 

många år och genom att prata med bolagen kan D få en känsla om det är ordning och reda i 

bolaget. E nämner att banken jobbar nära kunden och att E har arbetat med bolagen under en 

lång tid och vet därför om informationen är korrekt eller inte. E säger; … men sen kan det ju 

vara så att vi inte har insyn i allt. Om fastighetsbolagen håller vad de lovar, ger det en positiv 

bild av bolaget och att personerna i bolaget uppfattas som duktiga. C säger: 
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... det finns ju en mänsklig faktor i det här, frågar man efter information och får den väldigt 

snabbt och den är väldigt bra uppställd och det är av en väldigt trevlig person, man påverkas 

ju alltid av sådant så är det ju. 

 

Samtliga intressenter anser att bolag i extern redovisning ger ut olika mycket information. Ju 

mer detaljinriktade bolag kan det ge en bild av att de är mer noggranna men då D känner 

bolagen skapar det en förståelse om varför vissa bolag skriver mindre. D vet att bolag inte 

fäster lika stor vikt på årsredovisningen av olika skäl och menar att det inte behöver vara för 

att de döljer något utan för att tycker att de är onödigt arbete. D säger: … känner man dem då 

vet man ju varför. A anser att om bolagen lämnar ut mer information i den externa 

redovisningen ökar deras trovärdighet, speciellt när det går mindre bra för bolagen. 

4. 5 Önskemål om information gällande verkligt värde i den externa redovisningen 

Samtliga intressenter önskar att bolag visar vad det är som ligger bakom antagandena i 

fastighetsvärderingarna, att bolag redovisar antagandena i sina värderingsmodeller, visar 

osäkerheten i värderingarna och att informationen blir mer tydlig. Intressenterna har önskemål 

om att förvaltningsfastighetsbolag ska bryta ner den aggregerade, de vill se en detaljrikedom 

om hur olika kategorier av fastigheter och geografier påverkar avkastningen för att kunna 

jämföra bolag. För att värderingsinformation ska bli mer relevant vill respondenterna att 

redovisning till verkligt värde ska bli mer enhetlig i beräkningsmetoder och angreppssätt med 

extern och internvärdering. A, B, D och G säger att de vill ha mer information om olika 

använda direkta avkastningar. Till exempel Castellum som är verksam i både Göteborg och 

Stockholm där vill G se vilket direkt avkastningskrav som använts för respektive ort. B tittar 

på Castellums årsredovisning som visar högsta och lägsta avkastningskrav och påpekar att det 

är för stor intervall där emellan som kan slå hårt i den diskonterade kassaflödesberäkningen. 

... där är en gigant skillnad emellan säger B och pekar på Castellums redovisade 

avkastningskrav. B berättar att det gäller för alla förvaltningsfastighetsbolag och vill därför se 

det vägda avkastningskravet per region och per typ. B anser att Fabege ger mycket bra 

information, det går att se vilken direktavkastning respektive ort som Innerstaden, Solna och 

Hammarby Sjöstad har (se figur 2). B vet dock att allt i princip är kontor och tycker därför är 

det intressant att också se det delat i segment och typ.  

 



34 

 

 

Figur 2 Fabeges årsredovisning 2013 

 

F vill att värdering ska vara mer uppdelat på respektive delmarknad, det skulle till exempel 

kunna vara ort, projekt portfölj, bostäder, lokaler och köpcentrum eftersom det är oftast 

redovisas på en totalnivå. A anser att marknaden ska ställa tydligare krav på att 

fastighetsbolagen ska dela upp den redovisade värderingen på olika segment och helst också 

på geografiska områden. Det skulle göra att A kunde jämföra hur Wallenstam och Balder har 

värderat sitt bostadsbestånd i Stockholm. 

  

A och D tycker att Castellum och Whilborg redovisar öppet vilka antaganden de gör. Till 

exempel på portföljnivå är Castellum bra på att i korthet beskriva de antaganden de har gjort 

vid värderingen och det gör att D förstår vad som ligger bakom det verkliga värdet som 

redovisas. Wallenstam är det bolag som, enligt A, B och D, är minst transparent när det gäller 

att redovisa hur värderingen gått till, eftersom de inte redogör sina antaganden lika utförligt 

som övriga bolag. A och B vill se hur parametrarna hänger ihop vid värderingen, exempel 

bolagens underliggande avkastningskrav, hyror och kostnader, så att de kan följa kassaflöden 

och antaganden. Som analytiker anser A att det är viktigt att bolagen lyfter fram det som 

skapar värde för bolaget och beskriver det i redovisningen. A vill se mer diskussion om vilka 

Capex-antagande fastighetsbolagen har i sina värderingsmodeller, det vill säga vilka 

investeringar som behövs och kommer att ske i framtiden och underhållskostnader. Den reala 

hyrestillväxt ett bolag har jämfört med den hyrestillväxt de har haft i sina värderingar vill A 

ska redovisas på portföljnivå. Respondent B önskar att kunna se vad fastigheters 

värdeförändringar härrör ifrån. Ett exempel skulle kunna vara om ett bolag ett kvartal 

redovisade en hyresintäkt på 500 och nästa kvartal har den ökat till 750, då vill B veta vad 

som ligger bakom förändringen för att koppla det till värdet på fastighetsportföljen. B anser 

att: ... man skulle kunna se IFRS 13 som ett minimum sedan får bolag toppa lite med det som 

är relevant.  
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G är väldigt bestämd om att det ska bli enhetlighet med hur den externa värderingen av 

fastighetsbeståndet hanteras av bolag. Respondenten uttrycker att det är ... irriterande idag är 

då att det inte finns en gemensam standard för det här, då de gör olika. B säger att ju fler 

gånger ett bolag har extern värderat den totala portföljen desto mer trovärdighet ger det. D 

skulle vilja se skillnaderna mellan extern och intern värdering i bolagens redovisning. Till 

exempel Castellum har ett diagram (se Figur 3) som visar att det finns stora skillnader mellan 

värdeuppfattningar i den externa och interna värderingen. D anser att diagrammet är bra då … 

den visar problematiken och utmaningen att fastställa ett värde på en fastighet utan att ha 

sålt den. B och D tar båda upp att det totalt inte blir sådan stor skillnad mellan intern och 

extern värdering och hänvisar till Castellums diagram, men att skillnader vid värdering av 

enskilda fastigheter uppstår.  

 

Figur 3 Castellums årsredovisning 2013 

D skulle vilja se någon slags statistik på de fastigheter som bolag sålt och hur den interna och 

externa värderingen såg ut vid just det tillfället. Respondent B betonar att den externa 

värderaren bygger sina antaganden på den information som de får av bolagen. G säger vid 

frågan om värderingsfirmorna kan bli partiska när de har värderat åt samma bolag i flera år; 

 

Ja som sagt anlitar man då professionella värderingsfirmor förutsätter ju vi att de inte är 

köpta även fast de betalda, tills motsatsen är bevisad får vi tro om det är en professionell 

värderingsfirma att de gör ett underliggande bra arbete. 
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5 Analys 

I detta kapitel tillämpas analysverktyget som presenterats i den teoretiska referensramen för 

att analysera empirimaterialet i studien. Analysen kommer med utgångspunkt i 

meningsskapande förklara hur kreditgivare, finansanalytiker och institutionella investerare 

påverkas av fastighetsvärdering till verkligt värde. Alla delar i analysverktyget kommer vara 

till hjälp för att analysera hur intressenterna skapar sig en uppfattning och påverkas av 

verkligt värde. Analysen delas upp efter studiens tre delfrågor; hur intressenterna skapar sig 

en uppfattning av verkligt värde, hur de resonerar kring införandet av IFRS 13 och hur 

värderingsinformationen uppfyller deras informationsbehov. I slutet av kapitlet kommer det 

analyseras huruvida intressenternas informationsbehov skiljer sig åt. 

 

5.1 Intressenters uppfattning kring fastigheters verkliga värde 

Samtliga intressenter berättar att de uppfattar redovisning till verkligt värde som något 

positivt. Finansanalytiker A säger … jag har en positiv bild av hela fastighetsbranschen och 

den institutionella investeraren G nämner att det har varit en väldigt bra period för 

fastighetsbolagen. Kreditgivare D säger; … det går väldigt bra för oss inom 
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fastighetsbranschen. Intressenternas uppfattning kan bero på, enligt Weick (1995), att 

människan tolkar det som händer och skapar sig en uppfattning om det är bra eller mindre bra 

genom ett antagande av omgivningen. Intressenterna nämner att marknaden är stark, på väg in 

i en högkonjunktur och många fastighetsförsäljningar sker. Det innebär att intressenterna 

uppfattar verkligt värde som positivt genom ett antagande utifrån den starka 

fastighetsmarknaden och de anser att är mindre komplicerat att avgöra en fastighets verkliga 

värde. Dock berättar alla intressenter att det föreligger en problematik kring fastigheters 

verkliga värde i en turbulent marknad, när några transaktioner sker och det är svårare att 

avgöra det verkliga värdet. Intressenterna berättar bland annat utifrån sina egna erfarenheter 

av finanskrisen 2008 att fastigheternas värde sjönk på grund av att transaktionsmarknaden inte 

fungerade, det medförde att det var svårt att veta vad som var marknadsvärde. Att 

intressenternas uppfattning bygger tidigare upplevelser kan bero på, som Weick (1995) 

hävdade, att individer uppfattar situationer individuellt genom tidigare erfarenheter och skapar 

ett eget antagande om omgivningen. Detta förklarar att intressenterna uppfattar att det 

verkliga värdet inte fungerar när det uppstår en oro på marknaden. När det inte finns några 

transaktionsbevis, affärer att referera till, är det redovisade verkliga värdet intetsägande. D 

säger att under finanskrisen 2008; var det verkligen som att sticka upp fingret och chansa. 

French & Mallinson (2000) menar att vid oro och osäkerhet på marknaden är det väldigt svårt 

att fastställa marknadsvärdet. B berättar att investerare misstrodde det redovisade värdet under 

finanskrisen och det var budvärdet på marknaden som gällde. Kreditgivare D berättar att det 

såg ut som att fastighetsbolagen gjorde en jätteförlust 2008 när de “bara” var en annan 

värdeuppfattning som gav stora genomslag i tillgångsmassan. Intressenterna hävdade att 

under finanskrisen var kassaflödet oförändrat, vakansen bra och bolagen behövde inte sälja 

sina fastigheter.  

 

De olika intressentgrupperna i studien har samstämmiga resonemang angående verkligt värde 

och hur det påverkar deras informationsbehov. Att intressenterna skapar likartade 

uppfattningar av verkligt värde kan bero på, antagandet om social process, att människor 

påverkas av varandra. Det är få aktörer i fastighetsbranschen, intressenterna tar del av 

branschspecifika tidningar och rapporter, majoriteten är män och de har en likartad utbildning. 

Detta kan göra att intressenterna påverkar varandra i resonemang kring fastighetsvärdering 

och marknadens framtidsutsikt. Till exempel ger finansanalytikerna ut rekommendationer 

som bolagens intressenter tar del av. Något som även kan påverka deras uppfattning av 
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verkligt värde är det faktum att en hög marknadsaktivitet påverkar alla intressenter i 

föreliggande gynnsamt och tvärtom vid en låg. 

  

Samtliga intressenter tycker att verkligt värde ska vara det pris en fastighet kan säljas för vid 

en given tidpunkt, där köpare och säljare möts och gör ett avslut. Dock nämner alla 

intressenter att de uppfattar att fastighetsbolagens redovisade värde inte alltid stämmer 

överens med vad de anser att verkligt värdet ska vara. Om det verkliga värdet som redovisas 

är det pris som fastigheterna kan säljas för är G tveksam till. B säger; ... marknadsvärde i den 

mån att det är säkert bra individuella bedömningar men det är inte ett marknadsvärde som 

reflekterar vad de skulle kunna få vid en försäljning. Flera intressenter nämner att fastigheter 

säljs till ett högre värde än det redovisade och det är anledningen till att intressenterna 

ifrågasätter om verkligt värde är marknadsvärde. Att intressenterna stannar upp ifrågasätter 

verkligt värde först när en fastighet säljs till ett övervärde kan bero på Weicks (1995) 

antagande om pågående kontinuerlig process, det vill säga att individer som är upptagen i sitt 

arbete blir likgiltig inför vad som pågår i omgivningen tills det uppstår ett avbrott. Det 

förklarar att intressenter ifrågasätter verkligt värde först när de ser att fastigheter säljs till ett 

annat värde än det redovisade. B nämner Fabeges senaste försäljning där de gjorde en vinst på 

75 %, B kritiserar det faktum att bolag kan göra en vinst med 75 % på något som har 

redovisats enligt marknadsvärde.  

 

Flera respondenter jämför verkligt värde med anskaffningsvärde. Vid frågan om Bs syn på 

verkligt värde återkopplar B till värdering till anskaffningsvärde och säger att verkligt värde 

är det bättre alternativet. Det kan bero på att uppfattningar bygger på meningsskapande av 

tidigare erfarenheter (Weick, 1995). Intressenterna tolkar värdering till verkligt värde utifrån 

tidigare erfarenheter av anskaffningsvärde, detta kan vara en bidragande faktor till 

intressenternas positiva uppfattning av verkligt värde. G berättar att när anskaffningsvärde 

redovisades fick G själv uppskatta det verkliga värdet på ett icke informativt sätt. Verkligt 

värde är bättre än ingen uppskattning alls anser både B och G. Barlev & Haddad (2007) 

förespråkar verkligt värde istället för anskaffningsvärde då det visar en bättre bild av 

företagets ekonomiska ställning. Det kan också förklara intressenternas positiva uppfattning 

om värdering till verkligt värde eftersom det visar en bättre bild av fastighetsvärdena. 

 

Intressenternas tillförlitlighet till bolagens redovisade verkliga värde påverkas om värderingen 

utförts internt eller externt. B säger till exempel att den externa värderingen ger mer 
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trovärdighet. G tittar översiktligt vilken värderingsman som har varit på plats och B, C, D 

lägger större vikt vid den externa värderingen. D anser att redovisningen kan vara vinklad för 

att sprida ett positivt budskap, till exempel om bolag behöver skriva ned en fastighet skriver 

de upp andra för att nettot ska bli noll. C uttrycker att … företag väljer ju lite grann vad de 

redovisar. Enligt Jensen & Meckling (1976) kommer en företagsledning att använda 

informationsasymmetrin till sin egen fördel och inte alltid agera i enlighet med intressenternas 

intresse. Landsman (2007) kan intressenter oroas när värdering görs enligt nivå tre, det vill 

säga då det inte finns någon observerbara data för tillgången och marknadsvärdet uppskattas, 

eftersom informationen är svår att granska och kan ha manipulerats. Intressenterna skapar ett 

antagande om att bolagen framhäver det som är bra och döljer det som är mindre bra, detta 

kan bero på Weicks (1995) antagande om skapande av omgivning. Intressenternas antagande 

om omgivningen skapar en uppfattning och motiverar dem till att ha mer tilltro till den externa 

värderingen jämfört med den interna. Det här förklarar att intressenterna i föreliggande studie 

uppfattar den externa värderingen som mer trovärdig eftersom att de misstänker att 

företagsledningen har använt subjektiviteten till sin fördel i den interna värderingen. Det 

faktum att G tittar vilken värderingsman som varit på plats kan bero på att G uppfattar vissa 

värderingsfirmor som mer pålitliga än andra. B nämner att den externa värderingen bygger på 

information från fastighetsbolagen. Det kan spekuleras kring om det finns en viss grad av 

subjektivitet i informationen som ges ut även om all information inte går att försköna, till 

exempel fastighetens yta. Den externa värderarens oberoende kan också ifrågasättas, en extern 

värderingsfirma ska oberoende värdera fastighetsbeståndet för att säkerhetsställa värderingen 

för bolagens intressenter. Det finns ett fåtal professionella värderingsfirmor och Fabege har 

till exempel anlitat samma värderingsfirma, Newsec Analys AB, under flera års tid. Det 

skapar en agentproblematik eftersom värderingsfirmorna som ska vara en oberoende part 

samtidigt blir betalda av fastighetsbolagen. Det finns en risk för att om fastighetsbolag inte 

blir nöjd, kan byta värderingsbolag. Detta kan påverka den externa värderingsfirman till 

utföra en gynnsam värdering. G förutsätter, tills motsatsen är bevisad, att om bolagen har 

anlitat en professionell värderingsfirma är den inte beroende även om den är betald. 

 

Intressenterna berättar att det verkliga värdet skiljer sig beroende på vem som värderar. 

Reiger (2005) och Lorentzon (2011) stöder detta när de påvisar att värdering bygger på 

antaganden som kan skilja sig mycket åt och att konsekvensen blir är att värderingen inte är 

tillförlitlig och kan vara missvisande för intressenter. Detta kan förklara att intressenterna 

uppfattar det som problematiskt att verkligt värde bygger på subjektiva tolkningar. B säger ... 
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tror att ingen kan säga vad det verkliga värdet är. Reiger (2005) påvisar detta och hävdar att 

ingen kan riktigt veta vad som är det sanna värdet av tillgången när värdering till verkligt 

värde görs enligt nivå tre eftersom marknadsvärdet uppskattas. I nuvärdesberäkning av 

kassaflöde finns en stor grad av subjektivitet som studiens intressenter är väl medvetna om. 

Det leder till att intressenterna vill se mer information om de antaganden som respektive 

fastighetsbolag gjort vid värderingar. Intressenter drivs av rimlighet snarare än precision när 

de tolkar bolagens värdering och vill därför ha mer information om antaganden för att avgöra 

om de är rimliga snarare än siffror och värderingsmodeller. Lorentzons (2011) hävdar att det 

inte finns någon som kan veta hur fastighetsbranschen kommer se ut i framtiden och visar att 

intressenter behöver mer information angående fastighetsbolagens antaganden för att kunna 

tolka värderingen. Tidigare studier påvisar att IFRS ger utrymme för individuella 

bedömningar som gör att värderingar mellan olika värderare skiljer sig åt (Reiger 2005; 

Marton et al 2013). Respondent E kan bara stå för sina värderingar den dag då de skrivs 

under, på grund av att värdet ändras från dag till dag. 

 

Samtliga intressenter har kontakt med bolagen för att skapa sig en bättre uppfattning om 

värderingen. Detta kan förklaras genom Weicks (1995) antagande om att meningsskapande är 

en social process och att interaktionen mellan individer skapar mening av en händelse. 

Kontakten med förvaltningsfastighetsbolagen kan påverka intressenternas uppfattning av 

värderingsinformationen eftersom det kan öka tillförlitligheten. D säger att genom att besöka 

och prata med bolagen får D en bild om det är ordning och reda. C nämner att en mänsklig 

faktor kan påverka synen på värderingsinformationen och C säger; 

frågar man efter information och får den väldigt snabbt och den är väldigt bra uppställd och 

det är av en väldigt trevlig person, man påverkas ju alltid av sådant. 

5.2 Intressenters resonemang kring införandet av IFRS 13 

I föreliggande studie säger samtliga intressenter att införandet av det nya regelverket, IFRS 

13, är ett steg i rätt riktning eftersom det tvingar bolagen att lämna ut mer information om hur 

fastighetsvärderingen utförts. G säger; Det är jättebra att det blir en tydlighet i hur man har 

beräknat. Enligt Nilsson & Sutter Beime (2012) skapar individer mening av en inträffad 

händelse genom vad de önskat skulle ha skett och enligt Weick (1995) uppstår 

meningsskapande när det finns en önskan om mer information. Det kan förklara att 

intressenterna i studien uppfattar att IFRS 13 positivt. Intressenterna önskar mer information 

om fastighetsvärderingen och de gör att intressenterna associerar regelverket som något bra 



41 

 

och positivt. Det är önskan om mer information som gör att A säger; Ju mer information desto 

bättre.  

  

Att intressenterna vill se mer information gällande fastighetsvärdering beror även på att 

fastigheter är förvaltningsfastighetsbolags viktigaste tillgång. B säger … själva noten till 

fastighetsvärdering är det viktigaste, där vill man gärna ha mer information och Hooks, Coy 

& Davey (2002) visar att information gällande bolags värdering av tillgångar ligger högt 

rankad av information som intressenter har behov av i årsredovisningar. 

Förvaltningsfastigheterna utgör den största tillgångsmassan och är de som generar kassaflöde 

i bolagen, det kan förklara den positiva inställning intressenterna har till införandet av IFRS 

13. Intressenterna i studien tydliggör att den information de vill ha mer av ska vara relevant 

för att förstå värderingen, det vill säga konkret information om faktorer som påverkar den. 

Det finns en genomgående överenstämmelse att respondenterna vill se information angående 

antaganden bakom värderingar, det kan förklaras genom Weicks (1995) antagande driven av 

rimlighet snarare än precision. Intressenterna vill se om bolags värderingsantagande angående 

framtida kassaflöde är rimligt snarare än den exakta uträkningen i siffror. Att respektive 

intressent är driven av sannolikhet förklarar att de gör en rimlighetsbedömning av det 

sammanfattande fastighetsvärdet. 

 

I studien riktas kritik mot en ökad informationsmängd i extern redovisning om det inte berör 

värderingen. B anmärker att årsredovisningar börjar bli upp till 150-160 sidor och ifrågasätter 

hur mycket ytterligare information verkligen tillför. För mycket information kan förvilla en 

intressent eftersom den relevanta informationen kan förbises genom för mycket text. Individer 

har en begränsad förmåga att ta till sig det relevanta i informationen om de får tillgång till en 

ökad mängd i årsredovisningen (Schroeder et al. 2011; Schneider & Shiffrin, 1977). Det kan 

förklara att föreliggande studie visar att det blir en avvägning mellan relevans och mängd när 

det gäller intressenternas informationsbehov av fastighetsvärdering. B säger; man skulle 

kunna se IFRS 13 som ett minimum sedan får bolag toppa lite med det som är relevant. 

Samtliga intressenter är överens om att de vill ha mer information om värderingen samtidigt 

som den ska vara relevant. Det kan förklaras av Weicks (1995) antagande om fokusering på 

och av extraherade cues där människan väljer att fokusera på vissa delar i meningsskapande 

av en situation. Intressenternas meningsskapande medför att de selektivt väljer att främst 

fokusera fastighetsvärdering i jämförelse med resterande information i årsredovisningar och 

sedan väljer de ut vissa delar av värderingsinformationen som de tycker är relevant.  
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5.3 Intressenters informationsbehov av fastighetsvärdering 

Extern redovisning kan inte tillfredsställa alla intressenters behov av information (Lee & 

Tweedie; 1981; 1990), det kan förklara att samtliga intressenter hämtar in ytterligare 

information än den som finns i årsredovisningarna. Bolag kan dock inte lämna ut all 

information och intressenterna kommer alltid att försöka säkerställa att bolagens redovisning 

är korrekt genom att samla in annan information. Däremot har samtliga intressenter ett behov 

av att bolag redovisar fastighetsvärdering mer enhetligt och med en ökad transparens, som 

bakomliggande antaganden i värderingsmodeller och osäkerhet samt använder ett likartat 

angreppssätt av extern och internvärdering. Det kan förklaras genom Nordlund (2008) som 

hävdar att det är viktigt att bolag redovisar den osäkerhet som föreligger vid 

fastighetsvärdering för att årsredovisningar ska vara ett relevant beslutsunderlag för 

intressenter. En viktig utgångspunkt är att flera intressenter anser att fastighetsbolagen inte 

behöver redovisa i detalj hur de har värderat varje fastighet men vill se de bakomliggande 

antagandena på portföljnivå. Det kan bero på som tidigare nämnts att intressenterna drivs av 

rimlighet och Weick (1995) menar att trovärdighet och mening skapas för en situation som är 

sannolik snarare än en exakt preciserad. Detta förklarar att intressenterna uppfattar 

fastigheters verkliga värde som rimligt när de kan se bolagens antaganden som sannolika 

genom en överblick. Det kan förklara att A säger att fastighetsbolagen inte behöver redovisa i 

detalj hur de har värderat varje fastighet men vill att de redogör bakomliggande antagandena 

på portföljnivå i årsredovisningen. 

 

Något som flera intressenter nämner är att de vill ha mer information om det direkta 

avkastningskravet, eftersom det ofta redovisas i en intervall som kan slå hårt i den 

diskonterade kassaflödesberäkningen. Det kan påverka värderingen i stor omfattningen och 

trigga ett informationsbehov hos intressenterna. B berättar om Castellum som visar i sin 

årsredovisning högsta och lägsta avkastning och menar att det är för stor intervall där emellan. 

Intressenter vill tydligt se det direkta avkastningskravet per region och typ. I till exempel 

Castellum som är verksamma i både Göteborg och Stockholm önskar G att se vilket direkt 

avkastningskrav som använts för respektive ort för att öka jämförbarheten mellan bolag. 

Informationen ska, för att ha något värde, kunna jämföras med andra enheter (Deegan & 

Unerman, 2011). Det förklarar att det är viktigt för intressenterna att kunna jämföra den 

redovisade fastighetsvärderingen mellan bolag för att bedöma dem utifrån samma 

förutsättningar. Intressenterna i föreliggande studie anser att det inte finns en tillfredställande 

jämförbarhet mellan olika förvaltningsfastighetsbolag på grund av att 
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värderingsinformationen skiljer sig åt i både mängd och utformning. Intressenterna anser 

vidare att fastighetsbolag gör olika vid extern och intern värdering. Detta förklarar att 

intressenterna tycker att jämförbarheten mellan företagen brister när de gör olika och det går 

emot IASBs föreställningsram (FAR Akademi, 2013) som säger att olika bolag ska redovisa 

information och värderingsprinciper på ett likformigt sätt.  

5.4 Verkligt värdes påverkan på intressenters olika informationsbehov av 

fastighetsvärdering 

Uppfattningar av verkligt värde stämmer till stor del överens mellan de olika intressenterna i 

studien, däremot skiljer sig deras tolkning och behov av värderingsinformation. Att 

intressenterna skiljer sig åt kan förklaras genom teorin om meningsskapande och 

intressentteorin. Weick (1995) menar att individer tolkar identisk information olika och Smith 

(2006) visar att olika intressentgrupper har olika behov. Ett förvaltningsfastighetsbolag ger ut 

en årsredovisning som alla intressenter får ta del av, sedan utifrån sin yrkesidentitet kan de ha 

olika perspektiv på informationen. Det förklarar att kreditgivarna, finansanalytikerna och den 

institutionella investeraren i studien har olika perspektiv på extern redovisning. Intressenterna 

identifierar sig med sin yrkesidentitet, genom antagandet om grundad identitetskonstruktion 

(Weicks 1995), och det kan få det konsekvenser för hur de tolkar värderingsinformation och 

vilket behov de har. Kärnan i studiens tre intressentgruppers yrkesidentitet kan skilja sig 

genom att kreditgivarna är försiktiga, finansanalytikerna är analytiska och den institutionella 

investeraren är risktagande.  

Kreditgivarna i studien identifierar sig själva som försiktiga, C säger … vi är en försiktig bank 

och E berättar att en bank inte ska förlora pengar. Att kreditgivarna är försiktiga kan bero på 

att de, enligt Gilbert & Preston (2005), har ett ansvar för samhällets ekonomi. Antagandet om 

fokusering på och av vissa delar (Weick 1995) förklarar att kreditgivarna fokuserar på 

antaganden om faktorer som kan påverka kassaflödet samtidigt som de ignorerar delar som 

inte med säkerhet kommer att generera kassaflöde, till exempel byggrätter och projekt. 

Anledningen till att kreditgivarna anser att informationen i årsredovisningar inte är relevant 

kan bero på, enligt Mala & Chand (2012), att information om verkligt värde som bolagen 

redovisar inte passar för den precision och tillförlitlighet som banker kräver för en försiktig 

bedömning. Det kan innebära att kreditgivarna genom sin försiktighet behöver 

detaljinformation från bolagen om faktorer som kan påverka kassaflödet, till exempel 

hyresgästlistor, hyresgästernas kreditvärdighet och kontraktslängder. Samtidigt som 

kreditgivarna kan bortse från vissa delar i årsredovisningen. Kreditgivarna använder extern 
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redovisning om fastighetsvärdering endast för att se helheten, de granskar inte redovisningen 

lika extensivt som resterande intressenter. Att kreditgivarna fokuserar på bolagens kassaflöde 

kan ha sin grund i erfarenheter från finanskrisen, då de insåg att om bolagen har ett bra 

kassaflöde påverkar inte värdeförändringarna återbetalningsförmågan. Så länge kreditgivarna 

är säkra på att fastighetsbolagen har en sund likvid ställning och kan generera ett 

tillfredsställande kassaflöde gör de inte djupa analyser av bolagens årsredovisningar. 

Finansanalytikerna har minst att förlora då de inte har några investerade pengar i bolagen och 

kärnan i deras yrkesidentitet kan göra att de analyserar informationen i årsredovisningar mer 

fritt. Analytiker kan själva bedöma fastighetsbolagens värdedrivare utifrån extern redovisning. 

A säger … i slutet av dagen är det ändå en gissningslek och det man enkelt göra med endast 

den information som finns i årsredovisningarna. Genom finansanalytikernas yrkesidentitet 

fokuserar de på redovisningsinformation som de anser tillför värde för företaget till exempel 

projekt, byggrätter och avkastning. Det kan bero på att finansanalytiker enligt Stanley et al. 

(1981) & Bjerring et al. (1983), ska tillföra rekommendationer till aktieägare som ska bidra 

till överavkastning. När analytiker bygger sina prognoser drivs de av rimlighet för att urskilja 

vilka faktorer i bolagens information som kan bidra till avkastning. I förhållande till 

finansanalytikerna och kreditgivarna har den institutionella investeraren mest att förlora. Den 

institutionella investeraren är risktagande i sin yrkesidentitet eftersom G genom sina 

investeringar tar stor risk i önskan om att få högsta möjliga avkastning. Det kan förklara att 

studiens institutionella investerare fokuserar på faktorer i redovisningen som berör 

avkastning, till exempel kassaflöde per aktie och det direkta avkastningskravet. G känner 

irritation när redovisning om extern eller internvärdering skiljer sig åt och att 

värdeförändringar påverkar resultaträkningen. Det kan förklaras genom att den institutionella 

investerarens avkastning, i förhållande till finansanalytikerna och kreditgivarna, påverkas 

direkt av värdeförändringarna. Den institutionella investeraren får ta del av vinsten efter andra 

intressenter blivit betalda och det kan vara anledningen till att investeraren känner stor 

irritation och kritiserar när verkligt värde kan påverka avkastningen negativt.  

Extern redovisning skapas för att minska informationsasymmetrin mellan en företagsledning 

och dess intressenter (Healy & Palepu, 2001). Studien visar att beroende på vilken ställning 

intressenten har föreligger det olika grader av informationsasymmetri och det påverkar deras 

behov av extern redovisning. Kreditgivarna särskiljer sig från studiens två andra intressenter 

eftersom de får detaljinformation om aspekter som hyresgästlistor, kontrakt och 

värdeförändringar genom kontakt med fastighetsbolagen. Det gör att kreditgivarna har mindre 
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behov av den externa redovisningen. Finansanalytikerna och den institutionella investeraren 

kan endast ta kontakt med bolagen för att öka förståelsen för värderingsinformationen och får 

inte mer information än det som redovisas externt. Analytikerna tar kontakt med 

förvaltningsfastighetsbolagen för att få mer förståelse för värderingen, men får som regel inte 

mer information än den som presenteras i den externa redovisningen. Weick (1995) menar att 

“känslan” av klarhet är ett viktigt mål i meningsskapande av en händelse. Det kan förklara att 

finansanalytiker A säger att den information A får genom kontakt med bolag ger en bättre 

känsla för värdering av konkreta fastigheter. Den institutionella investeraren tar kontakt med 

bolagen för att få en bättre förståelse för hur de ser på marknaden och deras projekt och 

utifrån det tolka värdet. Med utgångspunkt i antagandet om informationsasymmetri förklarar 

det här ur ett intressentperspektiv hur informationsbehovet skiljer sig. Kreditgivarna 

företräder stora finansieringsaktörer på marknaden och fastighetsbolagen är beroende av deras 

finansiering. Det kan göra att kreditgivarna har lättare än finansanalytikerna och den 

institutionella investeraren att få kompletterande information från bolagen. Något som kan 

ifrågasättas är när kreditgivarna C och D säger den information vi ber om, den får vi och alla 

bolag ger den informationen vi kräver eftersom börsnoterade bolag inte får lämna ut 

kurspåverkande information om den inte offentliggjorts.  

6 Slutsats 

Denna studie har som utgångspunkt att information om fastighetsvärdering, som ska ske till 

verkligt värde, är osäker och svår att tolka för bolagens intressenter. Syftet med studien var att 

förklara hur intressenters behov av redovisningsinformation påverkas vid värdering av 

förvaltningsfastigheter till verkligt värde. Studiens huvudfråga besvaras nedan och löd enligt 

följande; 

- Hur påverkar verkligt värde förvaltningsfastighetsbolags intressenters 

informationsbehov av fastighetsvärdering? 

   

Studien har visat att intressenters uppfattning av värdering till verkligt värde och införandet av 

IFRS 13 påverkar deras informationsbehov på ett liknande sätt. Detta på grund av att 

intressenter i fastighetsbranschen kan påverka varandra och är till stor del homogen som 

grupp. Intressenter skapar sig två uppfattningar av fastigheters verkliga värde, en positiv och 

en negativ. Intressenters positiva uppfattning av verkligt värde påverkas utifrån tidigare 

erfarenheter av redovisning till anskaffningsvärde och av att verkligt värde fungerar bra vid 
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en hög marknadsaktivitet då många fastigheter köps och säljs. Däremot uppfattar intressenter 

att det finns stora brister med verkligt värde vid låg marknadsaktivitet, när ett fåtal fastigheter 

köps och säljs. Intressenter misstror att det redovisade verkliga värdet är marknadsvärde när 

fastigheter säljs för ett annat pris än det redovisade och de anser att bolag väljer att sälja de 

fastigheter med en positiv avvikelse. Intressenters negativa uppfattning beror även på att 

verkligt värde ger stort utrymme för subjektiva antaganden som kan påverka 

resultaträkningen.  

 

Det nya regelverket IFRS 13 ställer krav på att bolag ska ge extra upplysningar om värdering 

till verkligt värde och studien visar att införandet av det nya regelverket ger ökad uppfyllelse 

av intressenters informationsbehov. Studien visar att det blir en avvägning mellan relevans 

och mängd i förvaltningsfastighetsbolags externa redovisning för att intressenters behov av 

värderingsinformation ska uppfyllas. Eftersom intressenter vill ha mer information om 

värderingen samtidigt som den ska vara relevant för deras beslutsfattande. När intressenter 

skapar mening av verkligt värde visar studien att de har behov av information om 

fastighetsvärderingens antaganden för att avgöra om det verkliga värdet är rimligt. 

Intressenter drivs av rimlighet snarare än precision när de tolkar bolagens värdering och vill 

ha mer information om antaganden, eftersom antaganden kan skilja sig åt och få stor påverkan 

på det verkliga värdet. Slutsatsen av detta blir att det utifrån ett intressentperspektiv är 

viktigare att se en ökad transparens av antaganden bakom fastigheters verkliga värde än det 

fastställda värdet i siffror.  

 

Studien har visat att intressenter efterfrågar en standard om hur förvaltningsfastighetsbolag 

ska utföra intern och externvärdering för att redovisning ska bli enhetlig och jämförbar. 

Intressenter har en ökad tillförlitlighet till det verkliga värdet om värderingen utförts externt. 

Intressenters behov av att jämföra olika börsnoterade fastighetshetsbolags årsredovisningar 

brister på grund av att värderingsinformationen skiljer sig åt i både mängd och utformning. 

Studien har visat intressenter önskar att redovisning av fastighetsvärdering till verkligt värde 

ska vara enhetlig i beräkningsmetoder, antaganden och angreppssätt vid extern och 

intervärdering.   

 

Avslutningsvis visar studien att det uppstår skillnader för hur kreditgivare, finansanalytiker 

och institutionella investerare skapar olika mening av extern redovisning, det leder till att 

deras tolkning och behov av viss värderingsinformation skiljer sig åt. Intressentgrupper skapar 
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olika mening av fastighetsvärdering till verkligt värde på grund av yrkesidentitet, fokusering, 

erfarenhet och driv av rimlighet. Kreditgivare fokuserar, genom sin yrkesidentitet som 

försiktig och utifrån tidigare erfarenheter, på värderingsinformation som kan påverka 

kassaflödet och ignorerar aspekter i årsredovisningen som inte med säkerhet kommer att göra 

det. Finansanalytiker drivs av rimlighet och kan genom sin yrkesidentitet analysera 

värderingsinformation fritt. Därför fokuserar finansanalytiker på mer osäker 

värderingsinformation i årsredovisningar för att bygga sina prognoser, de har behov av 

information som avkastningskrav, byggrätter och projekt. Institutionella investerare är i sin 

yrkesidentitet risktagande vid sina investeringar och det påverkar att de fokuserar på 

information om det direkta avkastningskravet. 

6.2 Uppsatsens bidrag & förslag till vidare forskning 

Det finns ingen tidigare forskning ur ett intressentperspektiv hur intressenter påverkas av 

fastigheters verkliga värde. Forskning ur en redovisares perspektiv visar att 

fastighetsvärdering inte blir tillförlitlig och kan vara missvisande för intressenter. 

Föreliggande studie har bidragit till att förklara hur intressenters informationsbehov påverkas 

av fastigheters verkliga värde och ökat förståelsen för deras uppfattningar. Tidigare studier 

visar att kreditgivare är fokuserade på de nyckeltal som påverkas av fastigheternas 

värdeförändringar, medan föreliggande studie visar att kreditgivare är mer fokuserade på 

förvaltningsfastighetsbolagens kassaflöde än fastighetsvärde.  

Studien kan användas som ett underlag för de som framställer extern redovisning i 

förvaltningsfastighetsbolag för att på ett bättre sätt tillfredsställa intressenters behov av 

värderingsinformation. Studien är även till nytta för de som utformar IFRS standarder och vid 

en eventuell uppdatering av IFRS 13, eftersom att intressenter vill se att bolag ska redovisa 

mer enhetligt i beräkningsmetoder, antaganden och angreppssätt vid extern och 

intervärdering. Utifrån studiens slutsats bör aktörer som utformar IFRS standarder beakta och 

införa en reglering som tvingar bolag att redovisa sina antaganden vid värdering för öka 

transparensen. Bolag som tillämpar IFRS bör även uppmärksamma studiens resultat och 

redovisa de antaganden som ligger bakom fastigheternas värde. För att om transparensen i 

antagandena ökar kommer, enligt oss, informationsasymmetrin att minska mellan bolag och 

dess intressenter, trovärdigheten för bolagens värderingar att öka.  
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Då endast sex olika intressenter har intervjuats kan studiens resultat inte generaliseras på hur 

alla intressenters informationsbehov påverkas av fastigheters verkliga värde. Studien kan 

istället beskriva och förklara hur dessa intressenter påverkas av fastighetsvärdering. 

Förslag för att bygga vidare denna studie är att undersöka huruvida fler än tre 

intressentgrupper anser att jämförbarheten mellan förvaltningsfastighetsbolags redovisning till 

verkligt värde uppfylls, eftersom vår studie visar att jämförbarheten brister. En annan 

infallsvinkel skulle vara att utföra en kvalitativ studie med fler intressenter för att djupare 

undersöka vilka bakomliggande antaganden om det verkliga värdet intressenterna tycker är 

viktiga. 

6.3 Etiska reflektioner 

Förvaltningsfastighetsbolag har haft stor framgång på börsen, alltfler investerar i fastigheter, 

fastigheternas värde är höga och bolagen har positiva resultat. Det som gynnat bolagen är att 

de på grund av den låga räntan har lägre finansieringskostnader och det har varit en skonsam 

vinter. Det bör dock se kritiskt till vad kommer att ske med fastigheternas värde vid en 

lågkonjunktur, ränteuppgångar och högre vakanser. Svenska börsnoterade 

förvaltningsfastighetsbolags sammanlagda värde av fastigheter utgör en betydande del av 

grunden i samhällets ekonomi. Det kan då ifrågasättas om det är rätt att värderingar, enligt 

IFRS regelverk, kan bygga på principer och subjektiva antaganden. Eftersom att det kan få 

stora effekter på intressenter och samhället då det kan vara en bidragande faktor till en 

finanskris.  

Fördelen med verkligt värde är, som tidigare forskning visat, att det ger en mer relevant bild 

företagets ekonomiska ställning. Men konsekvensen av att IFRS reglerna är principbaserat det 

gör att det finns ett spelutrymme att påverka resultatet och i sin tur möjlighet att påverka 

företagets skatt. Ett börsnoterat förvaltningsfastighetsbolag kan genom antaganden bestämma 

värdet på fastigheter och det finns en risk att de kan skatteplanera företagets resultat och välja 

vilket pris fastigheterna säljs för. En ökad transparens av antaganden skulle, enligt oss, utöver 

det som ovan nämnts även minska risken för att bolag utnyttjar subjektiviteten till sin fördel.  

Studien visade att intressenter kritiserar att förvaltningsfastighetsbolag säljer fastigheter till ett 

annat pris än det redovisade och att dessa bolag säljer endast fastigheter med en positiv 

avvikelse. Detta kan leda till att det väcker en misstro bland intressenter om vad andra 

fastigheter är värd och att det redovisade värdet inte är marknadsvärde. När det skapas oro 
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och osäkerhet på marknaden kan det göra att fastigheternas värde sjunker och intressenter kan 

få stora förluster. 

 

IFRS företag kan själv välja om och när externvärdering av fastigheter ska utföras och i 

förvaltningsfastighetsbolag bygger den externa värderingen på information från bolaget. Den 

externa värderarens oberoende kan då ifrågasättas, eftersom att det finns ett fåtal 

professionella värderingsfirmor i Sverige skapas det en agentproblematik. Värderingsfirmorna 

ska vara en oberoende part samtidigt som de blir betalda av fastighetsbolagen. Detta kan 

påverka den externa värderingsfirman till utföra en gynnsam värdering åt den betalande 

parten. Detta kan i sin tur leda till övervärderingar som kan vara missvisande och stora 

förluster för intressenter vid en finanskris. 

 

  



50 

 

7 Referenser 

Alexander, D., Bonaci, C.G.  & Mustata, R.V. (2012) Fair value measurement in financial 

reporting. Procedia Ecomics and Finance, Vol. 3 p. 84-90 

Barlev, B. & Haddad, J.R. (2007) Harmonization, Comparability and Fair Value Accounting, 

Journal of Accounting, Auditing &Finance, Vol. 22 Iss: 3 p. 493-509 

Bengtsson, B. (2006) Verkligt värde i balansräkningen: en studie i beräkning och redovisning 

av verkligt värde på förvaltningsfastigheter. Licentiatavhandling Göteborg: Göteborgs 

universitet 

Bengtsson, B. (2008) Redovisningens värderelevans i svenska fastighetsbolag före och efter 

införandet av IAS 40. Diss. Åbo : Åbo akademi, 2008 

Bjerring, J., Lakonishok, J. &Vermaelen ,T. (1983) Stock prices and financial analysts' 

recommendation, Journal of finance, p. 187-204 

Brown, P., Izan, H. Y. & Loh, A. I. (1992) Fixed assets revaluation and managers incentives. 

Abacus, Vol 28, Iss: 1, p. 36-57 

Bryman, A. & Bell, E. (2013) Företagsekonomiska forskningsmetoder. Johanneshov: MTM 

Cortés, M. & Londoño, S. (2009). What Sense Can the Sense-Making Perspective Make for 

Economics? Integrative Psychological & Behavioral Science. Jun2009, Vol. 43 Iss: 2 p. 178-

184 

Creswell, J. W. (2009). Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods 

approaches. 3. ed. Thousand Oaks, Calif.: Sage 

Deegan, C. & Unerman, J. (2011) Financial accounting theory. 2. European ed. Maidenhead: 

Mc Graw-Hill Education 

Denscombe, M. (2009) Forskningshandboken - för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskapen. 2:3. uppl., Lund: Studentlitteratur. 

Dr. Sangeeta, G. & Mahendra, K. (2013) IFRS 13-Fair value measurement: an understanding, 

Research Revolution, International Journal Social Science & management, Vol. 1 Iss: 9, 

June, p. 14-16 

Edenhammar H. och Hägg I. (1997) Makten över redovisningen, SNS i samarbete med 

FAR,Norstedt, Stockholm 

FAR Akademi. (2013) IFRS-volymen 2013, Leck, Tyskland: CPI - Clausen & Bosse 

Fields, T. D., Lys, T. Z., & Vincent, L. (2001) Empirical research on accounting choice. 

Journal of Accounting & Economics, Vol. 31(1-3) p. 255-307 



51 

 

Freeman, R. E. (1984). Strategic management: a stakeholder approach. Boston [Mass.] ; 

London: Pitman. 

French, N. & Mallinson, M. (2000) Uncertainty in property valuation – The nature and 

relevance of uncertainty and how it might be measured and reported, Journal of Property 

Investment & Finance, Vol. 18 Iss: 1 p. 13-32 

Gilbertson B. & Preston, D. (2005) A vision for valuation. Journal of Property Investment 

and Finance. Vol. 23 Iss: 2 p. 123-140 

Healy, P. M. & Palepu, K. G. (2001). Information asymmetry, corporate disclosure, and the 

capital markets: A review of the empirical disclosure literature. Journal of Accounting & 

Economics, Vol. 31 Iss: 1-3 p. 405-440 

Hellman, N. (2005) Can we expect institutional investors to improve corporate governance, 

Scandinavian Journal of Management, Vol. 21 p. 293-327 

Hitz, J.M. (2007) The decision of fair value accounting - A theoretical perspectiv. The 

European Accounting Review, Vol. 16 Iss: 2 p. 323-362 

Holme, I.M. & Solvang, B. K. (1997). Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa 

metoder. 2., [rev. och utök.] uppl. Lund: Studentlitteratur 

Hooks, J., Coy, D. & Davey, H. (2002). The information gap in annual reports. Accounting, 

Auditing & Accountability Journal, Vol. 15 Iss: 4 p.501-522 

Jacobsen, D.I. (2002). Vad, hur och varför: Om metodval i företagsekonomi och andra 

samhällsvetenskapliga ämnen. Lund: Studentlitteratur 

Jensen, C.M. & Meckling, H.W. (1976) Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency 

Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, Vol. 3 p. 332-333 

Landsman, W. R. (2007) Is fair value accounting information relevant and reliable? Evidence 

from capital market research. Accounting and Business Research, Vol. 37 Iss: 3 p. 19-30 

Lantz, A. (2014) Intervjumetodik. Johanneshov: MTM 

Laplume, A. O., Sonpar, K. & Litz, R. A. (2008) Stakeholder Theory: Reviewing a Theory 

That Moves Us. [Article]. Journal of Management, Vol. 34 Iss: 6 p. 1152-1189. 

Laux, C. & Leuz, C. (2010) Did Fair-Value Accounting Contribute to the Financial Crisis. 

Journal of Economics Perspectives, Vol. 24 Iss: 1 p. 93-118 

LeCompte, M.D. & Coetz, J.P. (1982) Problems of reliability and validity in ethnographic 

research, Review of educational research. Vol. 52 p. 31-60. 



52 

 

Lee, T. & Tweedie, D. (1981) The Institutional Investor and Financial Information. London: 

The Institute of Chartered Accountants in England and Wales. 

Lee, T. & Tweedie, D. (1990) Shareholder Use and Understanding of Financial Information. 

New York, NY: Garland Publishing 

Lorentzon, J. (2011) Att värdera tillgångar: verkligt värde inom skogs- och 

fastighetsbranschen. Diss. Göteborg: Göteborgs universitet 

Mala, R. & Chand, P. (2012) Effect of the global financial crisis on accounting convergence, 

Accounting and Finance Vol. 52 p. 21- 46 

Marton, J., Lumsden, M., Lundqvist, P. & Pettersson, A.K (2013) IFRS - i teori och praktik. 

3:e uppl. Stockholm: Sanoma utbildning 

Mills, J.H., Thurlow, A. & Mills, A.J. (2010) Making sense of sensemaking: the critical 

sensmaking approach, Qualitative Research in Organizations and Management: An 

International Journal, Vol 5 Iss: 2 p.182-195 

Nellessen, T. & Zuelch, H. (2010) The reliability of investment property fair values under 

IFRS. Journal of Property Investment & Finance, Vol. 29 Iss: 1 p. 59-73 

Nilsson, H. Isaksson, A. & Martikainen, T. (2002) Företagsvärdering: med fundamental 

analys. Lund: Studentlitteratur 

Nilsson, M. och Sutter Beime K. (2012) Att förstå chefers meningsskapande: Gårdagens 

sanning i dagens verklighet. Örebro: Örebro Universitet, Handelshögskolan 

Nordlund, B. (2008) Valuation and Performance Reporting in Property Companies Accouting 

to IFRS. (Doctoral dissertation). Stockholm: KTH 

Patel, R. & Davidson, B. (2011) Forskningsmetodikens grunder: Att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur AB  

Reiger, J. (2005) AFP Exchange.  Association for Financial Professionals. p. 42-45 

Schipper, K. (1991) Analysts forecasts. Accounting Horizons, Vol. 5 Iss: 4 p. 105-131 

Schneider, W. & Shiffrin, R. M. (1977) Controlled and automatic human information 

processing: I. Detection, search, and attention. Psychological Review. Vol. 84 Iss: 1 

Schroeder, R.G. Clark, M.W. Cathey, J. M. (2011) Financial Accounting Theory and analysis: 

text and cases. 10. uppl., Hoboken, NJ: Wiley.   

Smith, D. (2006).  Redovisningens språk 3:e uppl. Studentlitteratur Lund 

Sundgren, S, Nilsson, H, & Nilsson, S. (2013) 3 uppl. Internationell redovisning: teori och 

praxis. Lund: Studentlitteratur 



53 

 

Stanley, L., Lewellen W. & Schlarbaum, G. (1981) Further evidence on the value of 

professional investment research, Journal of financial research. p. 1-9 

Yin, R.K. (1984) Case Study Research: Design and Methods (Beverly Hills, Calif.:Sage) 

Van Maanen, J. & Kolb, D. (1985) The professionals apprentice: Observations on fieldwork 

roles in two organizational settings, Research in the sociology of organizations, Vol 4 p. 1-33 

Von Platen, M. (2005) Redovisning - nya regler missar målet, Affärsvärlden, 2005-12-14 

Weick, K. (1995) Sensemaking in Organizations. Thousand Oaks, California: Sage 

Publications 

Wilhelmsson, M. (2009) Construction and updating of property price index series: The case of 

segmented markets in Stockholm, Property Management, Vol. 27 Iss: 2 p. 119-137 

Wolk, H., Dodd, J. & Rozycki, J. (2008) Accounting theory. 7:e uppl.Saga Publications, Inc 

USA 

Östman, L. (2009) Towards a General Theory of Financial Control for Organisations. 

Stockholm: Economic Research Institute 



54 

 

Årsredovisningar 

Atrium Ljungberg (2009) Årsredovisning 2008. Solna: Jernström off set. 

Balder (2009) Årsredovisning 2008. Lidköping: Strokirk-Landströms. 

Castellum (2009) Årsredovisning 2008. Göteborg: Göteborgstryckeriet. 

Castellum (2014) Årsredovisning 2013. Göteborg: Billes Tryckeri AB 

Fabege (2009) Årsredovisning 2008. Stockholm: Arkitektkopia 2009. 

Fabege (2014) Årsredovisning 2013. Stockholm: Ineko 

Hufvudstaden (2009) Årsredovisning 2008. Huskvarna: NRS Tryckeri. 

Klövern (2009) Årsredovisning 2008. Stockholm: Intellecta Finanstryck. 

Kungsleden (2009) Årsredovisning 2008. Lidköping: Strokirk-Landströms. 

Wallenstam (2009) Årsredovisning 2008. Göteborg: Göteborgstryckeriet.  

Wallenstam (2014) Årsredovisning 2013. Göteborg: Sandstens Tryckeri 

Wihlborgs (2009 Årsredovisning 2008.  Markaryd: Markaryds Grafiska AB. 



55 

 

Bilagor 

Bilaga 1  

Intervjuguide  

Värdering till verkligt värde  

Vad innebär redovisning till verkligt värde för dig? Hur uppfattar du verkligt värde?  

 

Tidigare erfarenheter av värdering till verkligt värde? Påverkar det detta sin syn på 

värderingen idag?  

 

I början av 2013 infördes IFRS 13 som ställer krav på att företag ska lämna mer information 

om det verkliga värdet för att underlätta för den som använder finansiella rapporter. Hur ser 

du på detta?  

 

Hur resonerar du kring dig till en ökad informationsmängd i de finansiella rapporterna?  

 

Hur stor vikt lägger du på redovisningsinformationen gällande värderingen jämfört med andra 

informationskällor?  

 

Relevans  

Redovisningsinformationen bör vara relevant för att ligga till grund för användarens  

beslutsfattande. Detta för att underlätta bedömning av inträffade aktuella och för framtida  

företeelser.  

 

Hur relevant tycker du att värderingsinformationen i redovisningen är för ditt  

beslutsfattande?  

 

Tillförlitlighet  

Det är viktigt att användaren av redovisningen kan lita på att informationen är fri från 

väsentliga felaktigheter och att informationen representerar det den avser och inte är vinklad.  

 

Anser du att redovisningsinformationen för värdering är tillförlitlig?  
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Jämförbarhet  

Informationen ska, för att ha något värde, kunna jämföras med andra enheter eller över tid 

för en och samma enhet. Det krav på jämförbarhet av de finansiella rapporterna kan delas in  

i två aspekter 1) jämförbarhet över tid för samma företag och 2) jämförbarhet mellan olika 

företag.  

 

Hur anser du jämförbarheten mellan företag påverkas av verkligt värde?  

 

Informationsasymmetri  

Det uppstår en efterfrågan av information i de finansiella rapporterna på grund av att 

företaget har mer information än bolagets intressenter. Årsredovisningens syfte är att tillföra 

intressenterna information om företagets ekonomiska ställning.  

 

Hur uppfattar du informationsasymmetrin mellan företagets årsredovisning och dig som 

användare?  

 

Har du nära kontakt med företaget du analyserar? Hur tror du att det påverkar din uppfattning 

av redovisningsinformationen?  

 

Informationsbehov  

Vilket behov av redovisningsinformation om värderingen har du? Hur anser du att dagens 

information uppfyller detta?  

 

Vad anser du kan utvecklas ytterligare för att underlätta din bedömning av värderingen?  

Saknar du något i årsredovisningen?  

 

Hur vill du att redovisningsinformationen för värdering ska utformas om du skulle få  

bestämma? 
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Bilaga 2  

Graf angående fastigheters transaktionsvolym i Sverige 2004-2014 Q1. 

 

 

 

Figur 4 Hämtad ur: http://www.efn.se/2014/05/13/rapportfloden-fastigheter/ 
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Bilaga 3   

Graf över hur fastighetsaktier varit i förhållande till börsen under en femårsperiod. 

 

 

 

Figur 5 Hämtad ur: http://www.efn.se/2014/05/13/rapportfloden-fastigheter/ 
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Bilaga 4 

Individuella reflektioner 

Nathalie Söderberg Andersson 

Det har varit en utmanande och lärorik resa att arbeta med studien. Vissa delar i arbetet har 

varit mer krävande än andra, den största utmaningen har varit att få förståelse för det 

vetenskapliga arbetssättet samt att undersöka olika teorier för att applicera på studiens 

forskningsfråga. Att arbeta med studien har ökat min förmåga att kritiskt granska 

vetenskapliga studier, samt konsten att referera till dessa på ett tydligt sätt. Att arbeta 

strukturerat, självständigt och att vara nyfiken är också lärdomar som har utvecklats under 

studiens gång. Det är egenskaper som jag värderar högt och kommer att ha nytta utav under 

min framtida karriär.  

Jag hade inte tidigare genomfört en studie av den här omfattningen, men vi hade möjligheten 

vår femte termin att arbeta med ett inledande kapitel för en vetenskaplig studie. Detta var till 

stor fördel genom att man fick lära sig att söka vetenskapliga artiklar och skapandet av en 

forskningsfråga. Det var redan under den här tiden ögonen öppnades för fastighetsvärdering, 

vi hade möjlighet att göra det inledande kapitlet om just problematiken kring verkligt värde i 

förvaltningsfastighetsbolag. Avsaknaden för forskning kring hur en intressent påverkas av 

fastigheters verkliga värde gjorde att intresset väcktes och motiverade oss att undersöka denna 

problematik i studien. Det som har inspirerat mig mest har varit att utföra studiens intervjuer 

eftersom att det ledde till en unik möjlighet att lyssna på kunniga människor inom ämnet. Jag 

har kommit till insikt om att det kan vara svårt även för den som arbetar dagligen med att 

tolka värderingar att veta och förstå vad som är fastigheters verkliga värde. Min kunskap om 

hur verkligt värde enligt IFRS kan påverka intressenters informationsbehov har ökat. Men 

även förståelsen för hur samhället i stort kan påverkas av fastighetsvärdering till verkligt 

värde.  

Att arbeta tillsammans med min tvillingsyster har gått över förväntan, självklart har det under 

studiens gång förekommit både upp och nedgångar. Det har varit till stor fördel att känna 

varandra bra, vi visste redan innan att vi båda är ambitiösa och positiva. Vi är vana att arbeta 

tillsammans och kompletterar varandra bra. Båda är bestämd och envis, så på grund av vår 

nära relation kunde det leda till stora diskussioner om bland annat huruvida en mening skulle 

vara med i texten eller inte. Men denna envishet var ändå helt klart avgörande för studiens 
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utvecklig och slutförande. Samtliga delar i studien har genomarbetas lika mycket av båda, det 

har varit bra att kunna stötta och bolla idéer med varandra. Vi har mestadels suttit tillsammans 

och arbetat, men även suttit på varsitt håll. Vi har båda granskat varandras texter och i de 

olika intervjuerna turades vi om att vara den som höll i intervjun medan den andre ställde 

eventuella följdfrågor. 

Avslutningsvis när alla delar var på plats kände jag glädje och lättnad. Att studera på 

Högskolan i Skövde har varit lärorikt och givande, jag är enormt tacksam för den höga kvalité 

och kunskap som utbildning medfört. 

Nicole Söderberg Andersson 

Examensarbetet har enligt mig varit den del i utbildningen som varit mest krävande i många 

aspekter. Arbetsprocessen har utvecklat mig både personligt och kunskapsmässigt. Att 

självständigt samla in fakta, finna ett problemområde, undersöka teorier, välja en vetenskaplig 

metod och samla in empiri har givit mig en förståelse för hur avancerat det är att producera en 

vetenskaplig studie. Det har krävt mycket planering och analytisk förmåga samt ett kritiskt 

förhållningssätt genom hela processen, vilket är några egenskaper som jag tar med mig ut i 

arbetslivet. Insamlingen av den empiriska delen i studien var oerhört rolig och lärorik, 

intervjumetodik är till stor del en social process och det gick inte att vara förberedd på allt och 

därför gällde det att vara snabbtänkt.  

Problematiken kring värdering till verkligt värde har motiverat mig i studien och min kunskap 

inom ämnet utvecklats avsevärt. Intervjuerna med respondenterna har givit mig en insikt i hur 

den problematiken med värdering till verkligt värde utspelar sig i praktiken och hur det kan 

påverka samhället. I utbildningen innan har fokus legat på att hur man producerar redovisning 

och årsredovisningar därför har det varit intressant att se ämnet ur en annan synvinkel. Jag har 

fått en bättre uppfattning om hur olika intressenters behov av redovisningsinformation som 

presenteras och hur de försöker minska osäkerheten kring värdering till verkligt värde. Jag har 

även fått förståelse för att verkligt värde är ett svårt ämne även för de som praktiskt arbetar 

med att tolka och analysera värderingar. 

Samarbetet med Nathalie har gått oerhört bra, vi kände varandra väl sedan innan och det har 

varit till fördel för arbetets gång. Vi visste vilket ambitionsnivå vi ville ligga på, hur mycket 

tid och kraft vi var beredda att lägga ner på studien. Det har varit både upp och nedgångar 

därför har det varit skönt att ha någon att bolla idéer med och som stöd. Samtliga delar i 
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studien har bearbetas av båda, i början delade vi till stor del upp arbetet mellan oss för att i 

sedan i slutet sitta ihop och granska varandras texter samt sammanställa arbetet. Vid 

intervjuerna turades vi om vem som höll i intervjun och vem som antecknade samt ställde 

följd frågor. Hjälpen från vår handledare och möjligheten att läsa en metodkurs vid sidan av 

examensarbetet har gjort det möjligt för studien att uppfylla den kvalité som krävs. 

Synpunkter och tips från handledaren har varit ovärderliga, det är lätt att man inte tror på sig 

själv eller blir inrutad i sin studie för och inte att tar steget längre.  

Avslutningsvis har tiden på Högskolan i Skövde och arbetet med denna studie varit lärorik. 

Utbildningen har haft hög kvalité och nu i efterhand kan jag känna stor glädje för allt jag 

upplevt och lärt mig under processen. 

 


