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Abstract 
 

Background and aim: All of the publicly listed companies in the EU have since January 

2005 been required to implement the new international accounting standard IAS/IFRS in their 

financial statements. One of the new regulations that were included in the standard was the 

IAS 40 – Investment Property, which regulates the valuation and reporting of a company’s 

investment properties. IAS 40 introduced two different approaches to valuate investment 

properties; the cost method and the fair value method. The latter one created debate and 

controversy because of concerns regarding its applicability on assets not traded on an efficient 

market. The foundation of the fair value method is to value an asset to its fair value, which is 

the amount that can be expected to be received if the asset would have been sold the time of 

the valuation. If an asset is regularly traded on an efficient market the information of the value 

can be retrieved directly from recent market transactions. However, if the asset is not traded 

on an efficient market the management needs to make own assumptions when assessing the 

value, which is thus subject to bias. This creates opportunities for the management to 

manipulate the earnings.  

 

The purpose of this study is to determine whether Swedish real estate companies use the fair 

value method as a tool to manipulate earnings by implementing earnings management 

techniques. 

 

Methodology: Two hypotheses were developed to answer the research question. They were 

tested by conducting a statistical analysis. Hypothesis 1 was tested by performing a linear 

regression analysis and the second hypothesis was tested by a chi-square-test.  

 

Result and conclusion: The results from statistical analysis were ambiguous. Although a 

specific earnings management technique could not be proven to be used it was not possible to 

eliminate the possibility of real estate companies performing some kind of earnings 

management technique to manipulate the earnings.  



 

 

Abbreviations and keywords 

 
EU  European Union 

FASB  Financial Accounting Standards Board 

IAS  International Accounting Standards 

IASB  International Accounting Standards Board 

IFRS  International Financial Reporting Standards 

SPSS  Statistical Package for the Social Sciences 

 

 

Earnings management: It describes the act when the management of a company legally 

manipulates the earnings by making changes to the financial statements to create a more 

positive image of the company’s state (Burgstahler & Dichev, 1997). 

 

 

Fair value method: An accounting approach that value and reports an asset to its fair value, 

i.e. the potential amount that could be received if the asset was sold at the time of the 

valuation (Nordlund, 2008).  

 

 

IAS 40: The legal framework that regulates the valuation and reporting of investment 

properties (IAS). 

 

 

Investment property: Is a property that is held for the purpose of generating rent income or 

for capital appreciation or for both (IAS).  
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Sammanfattning 
 

Bakgrund och syfte: I januari 2005 introducerades en internationell redovisningsstandard, 

IAS/IFRS, som alla börsnoterade företag i EU var tvungna att implementera. Ett av de många 

nya regelverk som infördes var IAS 40 – Förvaltningsfastigheter som reglerade värderingen 

och redovisningen av ett företags förvaltningsfastigheter. IAS 40 introducerade två nya 

metoder för att hantera redovisningen av förvaltningsfastigheter; cost-metoden och fair value-

metoden. Den sistnämnda blev debatterad och ansågs kontroversiell då det funderingar 

skapades över dess tillämpning på tillgångar som inte handlades på en effektiv marknad. Fair 

value-metoden syftar till att värdera en tillgång till dess verkliga värde, vilket är det belopp 

som kan förväntas fås vid en eventuell avyttring vid värderingstillfället. Om en tillgång 

regelbundet handlas på en effektiv marknad kan information inhämtas direkt ifrån nyligen 

genomförda marknadstransaktioner. Om en tillgång emellertid inte handlas på en negativ 

marknad måste företagsledningen formulera egna antaganden när värdet beräknas vilket 

skapar utrymme för subjektivitet och som då kan utnyttjas av företagsledningen för att 

manipulera resultatet. 

 

Studiens syfte är att fastställa huruvida svenska fastighetsföretag använder fair value-metoden 

som ett verktyg för att manipulera ressultatet genom att implementera earnings management-

tekniker. 

 

Metod: Två hypoteser formulerades i studien för att besvara frågeställningen. De prövades 

genom att utföra en statistisk analys. Hypotes 1 prövades genom en linjär regressionsanalys 

och hypotes 2 prövades genom att utföra ett chi-två-test. 

 

Resultat och slutsats: Resultatet från den statistiska analysen var tvetydig. Då även om 

användadet av en specifik earnings management-teknik inte kunde statistiskt visas var det inte 

möjligt att eliminera det faktum att earnings management i någon form kan förekomma för att 

manipulera resultaten.  
 
 
 
 

 

 



 

 

Förkortningar och nyckelord 

 
EU  Europeiska Unionen 

FASB  Financial Accounting Standards Board 

IAS  International Accounting Standards 

IASB  International Accounting Standards Board 

IFRS  International Financial Reporting Standards 

SPSS  Statistical Package for the Social Sciences 

 

 

Earnings management: Beskriver det förfarande där ett företags ledningen inom lagens 

ramar manipulerar resultatet genom att göra ändringar i den finansiella rapporten för att skapa 

en positivare bild av företaget (Burgstahler & Dichev, 1997) 

 

 

Fair value-metoden: Är en redovisningsteknik för att värdera och redovisa en tillgång till 

dess verkliga värde, dvs. det belopp som kan kan fås vid en eventuell försäljning vid 

värderingstillfället (Nordlund, 2008). 

 

 

IAS 40: Det regelverk som reglerar värderingen och redovisningen av förvaltningsfastigheter 

(IAS). 

 

 

Förvaltningsfastigheter: Är en fastighet som ägs i syfte att generera hyresintäkter eller som 

kapitalinvestering eller både och (IAS). 
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1. Inledning 
 

Kapitel 1 inleds med en kort bakgrund till studiens forskningsområde som kommer at 

undersökas. Det fortsätter med att beskriva den problematik som rör området och en 

diskussion kring problematiken. Slutligen presenteras studiens syfte, frågeställning samt 

avgränsningar.  

___________________________________________________________________________ 

 

1.1 Bakgrund 
 

År 2004 introducerade International Accounting Standards Board (IASB) ett nytt regelverk; 

IAS/IFRS för att skapa en mer harmoniserad marknad inom EU (Christensen & Nikolaev, 

2013). Det innebar att från och med 1 januari 2005 var alla börsnoterade företag i EU tvungna 

att tillämpa den nya redovisningsstandarden vilket resulterade i stora förändringar för många 

länders redovisningspolicys (ibid.). Introduktionen av IAS/IFRS resulterade bland annat i det 

nya regelverket IAS 40 – Förvaltningsfastigheter, som reglerar värderingen och redovisningen 

av förvaltningsfastigheter. När IAS 40 infördes blev noterade företag tvungna att redovisa 

sina förvaltningsfastigheter till deras verkliga värde, vilket definieras som det belopp som kan 

förväntas fås vid en eventuell avyttring av fastigheten vid värderingstidpunkten (Barlev & 

Haddad, 2003). Företagen ges möjligheten att redovisa det verkliga värdet genom att antingen 

använda cost-metoden eller fair value-metoden. Vid tillämpning av den förstnämnda metoden 

redovisas fastigheten till anskaffningsvärdet i balansräkningen subtraherat avskrivningarna 

(Berk & DeMarzo, 2013). Cost-metoden utgår ifrån antagandet att förvaltningsfastigheten har 

en begränsad livslängd varför värdet skrivs av proportionerligt varje år under dess livslängd 

och detta belopp tas sedan upp som en kostnadspost i resultaträkningen (ibid.). Fastighetens 

verkliga värde beräknas också men tas endast upp som en not i den finansiella rapporten. Vid 

tillämpning av fair value-metoden redovisas förvaltningsfastigheter till dess verkliga värde 

vilket tas upp direkt i balansräkningen. Det verkliga värdet måste sedan regelbundet värderas 

på nytt, oftast på årsbasis (Barlev & Haddad, 2003). Ifall den nya värderingen visar en 

värdeförändring finns det krav på att förändringen tas upp i resultaträkningen som antingen en 

kostnad ifall värdet skrivits ner eller som en intäkt ifall värdet skrivits upp (ibid.). 

 

Fair value-metoden har under de senaste två senaste decennierna blivit allt mer vanligt 

förekommande men trots den ökade populariteten har det flitigt debatterats om metoden 

verkligen bidrar till en ökad tillförlitlighet i de finansiella rapporterna (Ramanna, 2013). 

Financial Accounting Standards Board (FASB) har fastslagit att finansiell rapport kan anses 

vara användbar under förutsättning att den uppnår en hög grad av tillförlitlighet och relevans. 

Båda koncepten karaktäriseras av deras informativa natur gentemot ett företags intressenter 

och det är således av allra största vikt att de uppfylls (Nordlund, 2008). Tillförlitlighet kan 

anses vara uppnått när en finansiell rapport inte innehåller några oriktiga uppgifter och är 

framtagen på ett objektivt och branschenligt sätt (Barlev & Haddad, 2003). Rapporten ska 

vara en trovärdig representation av dess syfte (ibid.). Relevanskonceptet syftar till att 

informationen som rapporten förväntas tillhandahålla ska vara av sådan art att den har 

kapaciteten att påverka en investerares beslutsfattande utan att denne själv ska behöva 
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kontrollera informationen (ibid.). Det är i tidigare studier (Schipper, 2005 och Deegan & 

Uneman, 2006) fastställt att fair value-metoden bidrar till ökad relevans ur hänseendet att 

värdet som beräknas enligt metoden är i större utsträckning mer likvärdigt det belopp som 

skulle kunna fås vid en eventuell försäljning. I en studie som genomfördes av CFA Institutet 

svarade 79% av respondenterna att deras uppfattning av fair value-metoden är att den 

förbättrar både transparensen och investerarens förståelse för informationen i de finansiella 

rapporterna. Denna uppfattning väcker emellertid en viktig fråga; huruvida fair value-

metoden är tillräckligt tillförlitlig och tillräckligt resistent mot manipulering av företagets 

ledning (Christensen & Nikolaev, 2013)? Bristen på tillförlitlighet vid värdering till verkligt 

värde av förvaltningsfastigheter är nära förknippat med bristen på en likvid marknad som i 

andra fall skulle kunna användas som en oberoende källa för att verifiera subjektiva 

estimeringar av det verkliga värdet (ibid.). När marknaden inte är tillräckligt likvid uppstår en 

situation där ännu fler subjektiva antaganden måste formuleras för att på så sätt få fram ett 

underlag att basera beräkningarna på och som till följd av detta skapas det ett utrymme för 

företagen att manipulera resultatet när det verkliga värdet på förvaltningsfastigheter ska 

bestämmas (Chen, 2015 och Danbolt & Rees, 2008). 

 

Den illikvida marknaden leder till att det skapas incitament för tillämpning av olika typer av 

earnings management-strategier, det vill säga att företagets ledning formulerar antaganden 

som stämmer överens med företagets mål och befintliga finansiella situation (Dietrich, Harris 

och Muller, 2001). Ett företag skulle exempelvis kunna välja att skriva upp värdet på en 

fastighet för att nå ett uppsatt lönsamhetsmål trots att det högre värdet ej är förankrat i 

marknadens förväntningar (ibid.). Syftet med earnings management kan därför sägas vara ett 

sätt för företagen att välja en strategi som är inom lagens ramar trots att det mer eller mindre 

vilseleder företagets aktieägare vilket kan resultera i stor skada för företaget (Ahmed, Takeda 

& Thomas, 1999). 

 

1.2 Problematisering 
 

Förhoppningen med det nya regelverket i IAS/IFRS var att det skulle bidra till att de 

finansiella rapporterna skulle ge en mer rättvis bild av företags finansiella verksamhet men 

även förbättra möjligheten att jämföra finansiella rapporter mellan företag från olika länder. 

Detta skulle kunna leda till att flödet av den finansiella informationen blir bättre, mer objektiv 

och därmed få till följd att kapitalmarknaderna effektiviseras (Barlev & Haddad, 2003). Den 

information som publiceras i företags finansiella rapporter ska reflektera marknadens 

förväntningar och vara opartisk, vilket betyder att företagsledningen måste vara neutralt 

inställda till internredovisningen och inte försöka påverka informationen till sin egen fördel 

(Di Pietra, 2013). Tidigare studier belyser detta då förvaltningsfastigheters redovisade värden 

till stor del är baserade på subjektiva antaganden då värderingen enligt fair value-metoden 

kräver att företagsledningens gör uppskattningar om framtiden ifall marknaden inte kan bistå 

med tillräcklig information (Chen, 2015 och Danbolt & Rees, 2008). Problemet när en 

fastighet tillskrivs ett värde som inte är representativt med marknaden är att de finansiella 

rapporterna blir vilseledande för dess användare, då de visar upp en fabricerad bild av 

företagets finansiella verksamhet, vilket resulterar i att rapporten inte blir tillförlitlig, inte 
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heller jämförbar med andra och därmed tappar hela sitt syfte (Aldeen Al-Khadash & 

Khasawneh, 2014). 

 

IAS/IFRS infördes under en tid när majoriteten av Europas länder tillämpade cost-metoden, 

den hade ett tydligt regelverk och var uppfattad som objektiv. När fair value-metoden 

introducerades var de flesta företag ovana att få så stort fritt ansvar över hur 

förvaltningsfastigheterna skulle värderas. Quagli och Avallone (2010) visade i sin studie att 

företag i länder som gick över till fair value-metoden i och med införandet av IAS/IFRS, 

tenderade att göra detta på grund av ledningens opportunistiska beteende vilket skulle antyda 

att det inte är omöjligt att earnings management skulle kunna förekomma. Vidare har andra 

studier också visat på att manipulering av redovisningen rimligen kan antas förekomma till en 

följd av introduceringen av fair value-metoden. Danbolt och Rees (2008) noterade att brittiska 

fastighetsföretags värderingar av sina förvaltningsfastigheter inte hade en logisk förankring i 

aktiekursens rörelser. När aktiekursen föll hade många företag inte skrivit ner fastigheternas 

värde i den utsträckningen som borde kunna ha förväntats. Likaså visade Nordlund (2008) att 

svenska fastighetsföretag tenderade att undervärdera sina fastigheter vilket också skulle kunna 

tyda på ett opportunistiskt beteende i linje med teorin om earnings management. Danbolt och 

Rees (2008) lyfte fram det anmärkningsvärda i att företag som tillämpade fair value-metoden, 

som antas bidra till en högre värderelevans, inte hade värderat fastigheterna mer i linje med 

marknadsförväntningarna. Detta väcker en viss oro avseende tillförlitligheten av rapporterna 

som därmed inte nödvändigtvis har förbättrats efter introduktionen av IAS/IFRS (ibid.). 

 

Problematiken som diskuterats ovan väcker en del frågetecken kring om svenska 

fastighetsföretag eventuellt skulle kunna exploatera det utrymme som fair value-metoden ger 

för att formulera subjektiva antaganden som går i linje med företagets vinstmål. För metoden 

ger tydliga incitament för ett företags ledning att uppnå personliga framgångar som kan få en 

positiv inverkan på deras externa rykte (Quagli & Avallone, 2010). 

 

Det är därför viktigt att belysa den problematik som IAS 40 skapar när det möjliggörs för ett 

företags ledning att värdera sina förvaltningsfastigheter i enlighet med standarden och 

samtidigt påverka värderingen så att den är mer i linje med företagets mål och befintliga 

finansiella position. Hur företag värderar sina förvaltningsfastigheter i enlighet med IAS 40 

enligt fair value-metoden är ett trovärdighetsproblem som påverkar alla användare av den 

finansiella rapporten, aktieägare likväl som kreditgivare. Svårigheterna med att bedöma ifall 

värderingarna till verkligt värde är rimliga gör fair value-metoden till det ultimata verktyget 

för att styra företagets resultat i rätt riktning. Det är en av de främsta anledningarna till att 

studera vidare inom området. Då ett företags lönsamhet är ett så pass viktigt nyckeltal skapar 

det väldigt starka incitament att visa stabila och förutsägbara vinster och då fair value-

metoden har ett så stort inflytande på ett företags lönsamhet är det mycket intressant att 

undersöka området närmare. 

 

Området är fortfarande relativt outforskat, där en del studier har gjorts på företag i Kina och 

Storbritannien men inte i Sverige. De tidigare undersökningarna har främst fokuserat på fair 

value-metodens tillförlitlighet dock inte med avseende ifall tillförlitligheten styrs av 
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opportunistiska handlingar ifrån företagsledningars håll. Det är visat att subjektivitet bidrar till 

att tillförlitligheten ifrågasätts (Dietrich, Harris & Muller, 2001) men det har inte visats att 

subjektiviteten utnyttjas i linje med earnings management (Nordlund, 2008). Det finns ett 

fåtal studier som påvisat att det finns tendenser till detta men det har främst rört sig om 

efterhandsspekulationer baserat på studiernass resultat som dock inte har en logisk förankring 

till teorin.  

 

1.3 Syfte och frågeställning 
 

När ett företag väljer att redovisa sina förvaltningsfastigheter till verkligt värde skapas  ett 

utrymme för företagsledningen att påverka resultatet genom att de värderingstekniker som 

tillämpas tvingar användarna att formulera antaganden som i olika grad styrs av subjektivitet. 

Med hänseende till den pågående debatten om redovisning enligt fair value-metoden syftar 

denna studie till att klarlägga ifall implementeringen av metoden bidrar till förekomsten av 

earnings management bland svenska fastighetsföretag. Resultatet av studien skulle kunna vara 

av stor vikt också då finansiella rapporter är av stor betydelse för olika användares 

beslutsfattande. Studien har också som syfte att bidra till att minska informationsasymmetrin 

mellan företagsledningen, företagets aktieägare och övriga intressenter av de finansiella 

rapporterna. En förutsättning för att rapporten ska vara av högsta kvalitet är att den uppvisar 

en hög grad av tillförlitlighet och relevans. Den finansiella rapportens inflytande bidrar 

dessutom till en ökad förståelse i ämnet och är därför av stort intresse för inte bara användarna 

av den finansiella informationen utan också för lagstiftare vilket gör att syftet med studien 

även inkluderar en förståelse för hur fair value-metoden möjligtvis skulle kunna tillämpas för 

att påverka ett företags resultat.  

 

Syftet som anges ovan har lagt grunden för den frågeställningen som studien har för avsikt att 

besvara: 

 

 Använder fastighetsföretag fair value-metoden som ett instrument för att manipulera 

företagets lönsamhet? 

 

Kunskapsbidraget som studien har som mål att bidra med är att med en stor säkerhet kunna 

visa ifall svenska fastighetsbolag utnyttjar fair value-metodens utrymme för subjektiva 

antaganden i syfte att manipulera företagets resultat. 

 

1.4 Avgränsning 
 

Den företagna studien är avgränsad till svenska fastighetsföretag vilka varit noterade sedan 

2005 på den svenska börslistan NASDAQ OMX Stockholm. Studien avser att undersöka fair 

value-metoden så som den är definierad i den internationella redovisningsstandarden IAS 40 

och som med tvingande verkan infördes för alla noterade företag i EU, därför kommer 

fastighetsföretag på börslistorna Aktietorget, NGM Equity samt First North ej tas med i 

studien då företagen på listan inte är eller inte alltid varit reglerade enligt IAS 40 sedan 2005. 
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Ett fastighetsföretag är i studien definierat som ett företag vilket i sin huvudsakliga 

verksamhet aktivt äger och förvaltar fastigheter. Företag som arbetar med fastighetsutveckling 

eller som har till primärt syfte att köpa fastigheter för att sedan sälja dessa med förhoppningen 

om att gå med vinst kommer inte att ingå i studien då denna typ av verksamhet inte regleras 

enligt IAS 40. 

 

1.5 Disposition 
 

Studien är disponerad i enlighet med den nedanstående figuren (Figur 1-1). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Inledning 

En inledande text vilken 
introducerar ämnet, följs av en 

beskrivning av 
problemtisering och studiens 

syfte och frågeställning. 

2. Teori 

Studiens vetenskapliga grund 
presenteras och inleds med en 

litteraturstudie och avslutas 
med det teoretiska ramverket 
samt hypotesformuleringen. 

3. Metod 

Studiens operationalisering 
beskrivs . 

4. Empiriskt  resultat 

En presentation av resultatet 
för respektive hypotes 

framförs. 

5. Analys och diskussion 

En analys och kritisk 
diskussion görs över studiens 

resultat. 

6. Slutsats 

Avslutningsvis kopplas 
resultatet och den 

efterföljande analysen  ihop 
för att besvara studiens 

frågeställning. 
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2. Teori 
 

Kapitel 2 inleds med en presentation över de konceptuella begrepp som är av central 

betydelse för studien. En kritisk diskussion följer till varje begrepp över vad tidigare studier 

skrivit om begreppen. Den andra delen presenterar det teoretiska ramverk som tillsammans 

med litteraturstudien utgör studiens teoretiska grund. Avslutningsvis mynnar kapitlet ut i 

hypotesformuleringen. 

___________________________________________________________________________ 

 

2.1 Litteraturstudie 
 

2.1.1 Förvaltningsfastigheter och övergången till IAS 40 

 

Ett företags fastighetsbestånd kan bestå av olika typer av fastigheter beroende på vilken 

funktion dessa tillgångsslag har i verksamheten. Den avgränsning som formulerats inom 

juridiken skiljer på förvaltningsfastigheter och rörelsefastigheter och ska redovisas därefter. 

(IAS 40) En fastighet som anskaffats med förhoppningen om att generera regelbundna 

hyresintäkter eller för att den förväntas stiga i värde alternativt i syfte att både generera 

hyresintäkter samt stiga i värde definieras som en förvaltningsfastighet (ibid.). Vidare måste 

hyresintäkterna genereras som ett resultat av fastighetens funktion som en enskilt isolerad 

entitet oberoende av företagets övriga verksamhet (Chaudhry, 2015). Med hänvisning till 

denna definition beskrivs förvaltningsfastigheter inte sällan som en passiv investering och 

särskiljs då från rörelsefastigheter vilka karaktäriseras som en aktiv investering. En 

rörelsefastighet innehas för produktion och tillhandahållande av varor, tjänster, lagring eller 

för administrativa ändamål och bidrar med andra ord indirekt till företagets inkomstbringande 

verksamhet. (IAS 40) Gränsdragningen mellan de två typerna är av stor betydelse då 

redovisningen av dessa två sker i enlighet med två olika typer av redovisningsstandarder; IAS 

40 för förvaltningsfastigheter och IAS 16 för rörelsefastigheter. Båda typerna redovisas under 

ett företags balansräkning men skiljer sig avseende hur de ska värderas och hur de påverkar 

ett företags lönsamhet. (ibid.) Det är fram för allt värderingsförfarandet av 

förvaltningsfastigheter som väckt ett stort intresse bland forskare och hur införandet av de 

internationella redovisningsstandarderna eventuellt påverkat hur förvaltningsfastigheter 

värderas och redovisas (Nordlund, 2008).  

 

Före Europas implementering av IAS/IFRS redovisades förvaltningsfastigheter enligt den 

redovisningsstandard som tillämpades i landet företaget var verksamt i. Variationen mellan 

val av redovisningsmetod inom länderna var i många fall relativt stora men kan emellertid 

kategoriseras i två separata metoder; cost och revaluation. (Muller et al., 2008) Majoriteten av 

Europas länders inhemska redovisningsstandarder tillämpade någon form av cost-metoden. 

Vid implementeringen av metoden hanterade företag förvaltningsfastigheter som de flesta 

andra materiella tillgångar, vilket innebar att anskaffningsvärdet skrevs av linjärt efter en 

förutbestämd prognosticerad avskrivningsperiod baserat på tillgångens förväntade livstid. Det 

aktuella värdet efter avskrivningarna togs upp i balansräkningen medan avskrivningarna som 

sådana togs upp som en kostnad i resultaträkningen. De företag som var verksamma i länder 
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där revaluation-metoden användes var istället tvungna att värdera sina förvaltningsfastigheter 

till verkligt värde vilket redovisades i balansräkningen och eventuella upp- och 

nedskrivningar togs ej upp i resultaträkningen utan påverkade direkt det egna kapitalet. (ibid.) 

 

Cost-metoden var länge den mest använda och den allmänt accepterade metoden i Europa då 

metoden inte antogs ge ett så stort utrymme för manipulering eftersom 

användningsförfarandet var konstruerat för att vara så objektivt som möjligt. Trots detta har 

metoden flitigt kritiserats på grund av bristen på relevans. Till exempel är anskaffningsvärdet 

för en förvaltningsfastighet som anskaffades på 1970-talet troligtvis inte en rättvis 

representation av värdet idag. (Barlev & Haddad, 2003 och Nordlund, 2008) Kritiken 

bottnade således i att cost-metoden ansågs förvränga ett företags finansiella rapporter då 

värdet inte justerades efter den rådande makroekonomiska situationen då pris- och räntenivåer 

aldrig var reflekterat i värdet (Kam, 1990).  

 

Problematiken med cost-metoden resulterade i att risken för att det skulle ha funnits dolda 

över- eller undervärden i förvaltningsfastigheten ökade vilket betydde att ett företags 

finansiella rapporter inte tillhandahöll tillräckligt med information till utomstående 

intressenter eller till aktieägarna (Deegan & Unerman, 2006). Den bristfälliga informationen 

och det faktum att användningen av redovisningsstandarder var begränsad till individuella 

länders nationella lagstiftning och regleringar gjorde att informationsasymmetrin mellan 

företagen och dess intressenter var så pass stor att investerare och analytiker ansåg att 

informationen från finansiella rapporter var oanvändbara. I en studie som genomfördes 1997-

1998 fastställdes det, efter att ha frågat hundratals institutionella investerare och analytiker 

från 14 länder, att endast 19% av investerarna samt 24% av analytikerna ansåg att 

informationen från företags bokslut var tillförlitlig (Eccles et al., 2001). 

 

I ett försök att eliminera informationsgapet mellan ett företags intressenter och aktieägare 

beslutade EU-rådet att införa en internationell redovisningsstandard för alla börsnoterade 

företag registrerade på Europareglerade marknader som trädde i kraft 1 januari 2005. Effekten 

av den nya standarden på förvaltningsfastigheter innebar att en tydlig definition formulerades 

avseende värdering och att företag erbjöds att välja mellan att antingen värdera 

förvaltningsfastigheter genom fair value-metoden eller med cost-metoden. (Muller et al., 

2008) Fair value-metoden går ut på att förvaltningsfastigheter löpande ska värderas till dess 

verkliga värde, det vill säga det värde som tänkbara spekulanter skulle vara villiga att betala 

för den om den varit ute till försäljning. Det beräknade värdet tas därefter upp i 

balansräkningen och en eventuell värdeförändring tas upp antingen som intäkt eller kostnad i 

resultaträkningen (Aldeen Al-Khadash & Khasawneh, 2014). Cost-metoden beräknas enligt 

IAS 16 och skiljer sig något från den ursprungliga redovisningsmetoden. Fastigheter ska tas 

upp i balansräkningen till sitt anskaffningsvärde justerat för de avskrivningar som gjorts dock 

så är företag tvungna att även redovisa fastighetens verkliga värde i noterna (Quagli & 

Avallone, 2010). Trots att företag i Europa, i enlighet med IAS 40 har rätt att välja mellan fair 

value-metoden och cost-metoden används den förstnämnda av en överhängande majoritet 

(Mäkia et al., 2016). Detta beror på att metoden anses ge en mer relevant värdering jämfört 

med cost-metoden. Vilken metod som är mest tillförlitlig är fortfarande under diskussion och 
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utgör därför ett centralt ämne i den pågående forskningen inom redovisningsområdet. 

Huruvida fair value faktiskt bidrar till störst tillförlitlighet i företags finansiella rapporter 

råder det delade meningar om.  

 

2.1.2 Cost- och fair value-metoden ur ett tillförlitlighets- och relevansperspektiv 

 

Huruvida fair value faktiskt bidrar till störst tillförlitlighet i företags finansiella rapporter 

råder det delade meningar om. Redovisning enligt cost-metoden är enligt Barlev och Haddad 

(2003) mycket bristfällig och hänför detta främst till revisorers fallenhet att föredra 

redovisningskonceptet tillförlitlighet framför relevans. Författarna hävdar vidare att 

appliceringen av konceptet konservatism i deras arbete går ut över företagets aktieägare.  

Tillförlitlighet grundar sig i att de numeriska värdena i en finansiell rapport och beräkningarna 

som gjorts för att få fram dessa ska vara trovärdiga och verifierbara genom att de är 

standardiserade och enkla att replikera. Vidare grundar sig konceptet konservatism i att 

revisorerna ska göra en återhållsam bedömning gällande värdena i företaget, exempelvis 

genom att en revisor förväntas välja ett lägre värde på en tillgång före ett högre för att därmed 

minimera risken att företaget blir övervärderat. Ett lägre värde skulle kunna innebära att det 

finns dolda reserver i företaget vilket ur kreditgivares perspektiv skulle anses som något 

posititvt. Det är emellertid skadligt ur aktieägarnas perspektiv då det går ut över företagets 

marknadsvärde och därmed aktieägarnas investering. Barlev och Haddad (2003) betonar med 

hänseende på detta att en följd av cost-metoden ökar informationsasymmetrin mellan ett 

företags lednings och dess aktieägare. Enligt Financial Accounting Standards Board (FASB) 

som formulerat de nämnda koncepten ovan ska redovisning utföras utifrån både ett 

tillförlitlighets- samt relevansperspektiv och om något saknas ska den finansiella rapporten 

bedömas som oanvändbar (FASB, 1980b). Tidigare studier (Benston, 1982, Bourn, 1969 och 

Hendriksen & van Breda, 1992) menade att en direkt följd av implementeringen av cost-

metoden var att den finansiella rapportens trovärdighet äventyrades. Motståndarna till cost-

metoden hävdade att om kravet för både tillförlitlighet och relevans skulle uppfyllas borde 

redovisningen av en tillgång ske genom att fastställa en tillgångs verkliga värde (Barlev & 

Haddad, 2003).  

 

Relevans, i detta sammanhang, kan definieras som informationens kapacitet att påverka ett 

beslut genom att underlätta intressenters förmåga att utvärdera och estimera utgången av 

tidigare, aktuella och framtida händelser eller att bekräfta eller korrigera tidigare 

förväntningar (FASB, 1980b). Definitionens giltighet är inte enbart begränsad till investerare 

utan till alla brukare av finansiella rapporter och fungerar då också som ett viktigt 

kvalitetsmått på företagets ledning (Barlev & Haddad, 2003). Med utgångspunkt i denna 

definition kan det historiska värdet bedömas som irrelevant då det endast är värdet idag som 

anses ha en direkt påverkan på företagets löpande verksamhet och gentemot intressenters 

beslutsfattande vilket är den enskilt viktigaste parametern i relevanskonceptet. (Chambers, 

1966) 

 

Det främsta huvudargumentet mot fair value-metoden är den påstådda bristen på objektivitet i 

tillämpningsförfarandet och att det värde som beräknas inte skulle kunna bedömas som 
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tillförlitligt. Detta har emellertid inte visat sig påverka det verkliga värdets relevans. 

Investerares och övriga brukares uppfattning om informationen som redovisas i finansiella 

rapporter är att metoden anses ge en mycket mer rättvis representation av en tillgångs värde 

än ett som fastställts enligt cost-metoden (Barlev & Haddad, 2003). Barth, Landsman och 

Lang (2008) talade om redovisningskvalité och att företag som tillämpade fair value-metoden 

uppvisade en generellt sett högre sådan. Studien antydde vidare att metoden då skulle kunna 

bidra till både tillförlitlighet och relevans till den finansiella rapporten i enlighet med FASBs 

regelverk. En ökad relevans i kombination med bibehållen tillförlitlighet antas minska det 

informationsasymmetriska gapet och tillhandahåller företagets intressenter med värdefullare 

och tydligare information (ibid.). 

 

Trots det nya regelverket är frågan om värderingen av förvaltningsfastigheter och övriga 

tillgångar fortsatt kontroversiell. Införandet av IAS 40 skulle bidra till att de monetära 

värdena i de finansiella rapporterna blev mer relevanta, vilket de, som ovan nämnts, också 

blivit. Samtidigt som det har blivit mer relevant är emellertid relevansen endast associerad 

med hur väl värdet, som beräknats i enlighet med fair value-metoden, överensstämmer med 

dess verkliga värde. Andra studier har visat att värdering enligt av tillgångar enligt fair value-

metoden handlade på en illikvid marknad är mer subjektiv och enklare att manipulera i syfte 

att ge annan mer positiv bild av företaget. Detta skulle då gå ut över den finansiella rapportens 

tillförlitlighet. (Chen et at., 2015) Danbolt och Rees (2008) visade att brittiska 

fastighetsföretag tenderar att inte skriva ner värdet på sina förvaltningsfastigheter trots att 

aktiekursen sjunker, vilket indikerar att företagets ledning aktivt försöker undvika en negativ 

påverkan på företagets lönsamhet trots att det rimligtvis borde påverka då aktiekursen sjunker. 

Studiens författare antyder att företaget agerar opportunistiskt, vilket skulle kunna vara tecken 

på vad som i den ekonomiska teorin kallas för earnings management; att avsiktligt påverka 

redovisningsprocessen för personlig vinning. De menar således att ett företags ledning skulle 

vilja förbättra sitt anseende och då göra detta genom att utnyttja det utrymme som fair value-

metoden ger genom att subjektiva antaganden mer eller mindre måste göras för att värdera en 

förvaltningsfastighet. Chen et al. (2015) visade att företag i Kina som har en större anledning 

att tillämpa earnings management också har en större sannolikhet att välja fair value-metoden 

som redovisningsmetod och hävdar att det rimligen kan antas att earnings management 

förekommer i större utsträckning i tillväxtekonomier då den finansiella infrastrukturen oftast 

är mindre utvecklad. Dietrich, Harris och Muller (2001) fastställde att fastighetsvärderingar 

enligt fair value-metoden tenderar att ligga på nivåer under det pris som fastigheten sedan 

säljs för och artikelförfattarna menar att detta beror på att företagsledningen har incitament för 

att redovisa en större vinst. Nordlund (2008) visade sedermera att sådant rimligtvis kunde 

vara fallet även i Sverige och övriga Europa då en sammanställning visade att de flesta 

fastighetföretag fick mer i betalt än vad det upptagna värdet i balansräkningen visade. Båda 

studierna nämner att det inte är en omöjlighet att det kan vara till en följd av earnings 

management men att det också skulle kunna vara en effekt av värderingens subjektivitet och 

svåranalyserande natur. 
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2.1.3 Värdering enligt fair value-metoden  

 

Efter införandet av IAS 40 har antalet användare av fair value-metoden ökat markant och idag 

använder alla svenska fastighetsföretag metoden för att värdera sina förvaltningsfastigheter 

(Nordlund, 2008). Målet med redovisningsmetoden är att beräkna och sedan tilldela 

fastigheten ett värde som reflekterar det pris som skulle kunna fås vid en försäljning vid den 

tidpunkt under vilken värderingstillfället sker och det är utifrån denna definition som en 

värderingsteknik ska tillämpas (IFRS 13.62). Prognosticeringen av det verkliga värdet följer 

en tre-stegs-modell i hierarkisk ordning där den öförsta modellen och således den modell som 

anses vara den mest tillförlitliga utgår ifrån marknadsvärden (Hitz, 2007). Den allmänt 

vedertagna uppfattningen är att marknadsvärden är mer informativa och mer pålitliga än 

interna estimeringar under förutsättning att det rådande marknadsläget uppfyller definitionen 

av det verkliga värdet (ibid.). Huruvida det är uppfyllt baseras på kriteriet om den aktiva 

marknaden, det vill säga att regelbunden handel av tillgången sker på en tillräckligt likvid 

marknad (Danbolt & Rees, 2008). Barth och Landsman (1995) drog slutsatsen att om en 

tillgång handlas på en perfekt och fullständig marknad kan det verkliga värdet antas 

representera all värderelevant information. Om inte kravet på en aktiv marknad är uppfyllt 

anses den andra modellen i hierarkin kunna ge en acceptabel estimering. Den utgår ifrån att 

hitta likvärdiga tillgångar för att möjliggöra en jämförelse, huruvida en tillgång är likvärdig 

baseras på dess kassaflödesprofil. Den tredje och sista modellen som bör användas, ifall de 

två föregående metoderna ej är tillämpliga, estimerar det verkliga värdet genom att tillämpa 

interna kalkyler, analyser och prognoser.  

 

Redovisningsstandarden IFRS 13 introducerades efter IAS 40 som en generell författning för 

att skapa en tydligare definition av begreppet verkligt värde. Denna standard erkänner tre 

värderingansatser utifrån den hierarkiska ovannämnda modell (se figur 2-1 nedan) som de 

mest frekvent använda likaså har flera tidigare studier fastställt dessa som de vanligaste bland 

praktiker (Bunea Bonats, 2013, Nordlund, 2008 och Ernst & Young, 2012). 

 

Figur 2-1. Värderingsansatser som används vid fastställande av verkligt värde. 
 

 
 

Marknadsansatsen 

• Är baserad på marknadstransaktioner som innefattat 
identiska eller liknande tillgångar. 

Kostnadsansatsen 

• Är baserad på beloppet som krävs för att ersätta en tillgångs 
servicekapacitet. 

Inkomstansatsen 

• Är baserad på framtida kassaflöden som diskonteras till ett 
nuvärde. 
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Utgångspunkten för den hierarkiska modellen är graden av likviditet på marknaden som 

tillgången handlas på. Ju fler regelbundna transaktioner som sker under en viss tidsperiod 

desto mer likvid är marknaden vilket leder till att den kan anses vara mer effektiv, det vill 

säga att mer information tillgängliggörs och reflekteras i priset. (Barth & Landsman, 1995) 

Tidigare studier har visat att fair value-metoden fungerar exemplariskt på finansiella 

instrument som exempelvis aktier och obligationer och därför anses investmentföretag som de 

företag som bidrar tillhögst värderelevans i sina finansiella rapporter (Danbolt & Rees, 2008). 

För andra tillgångar som förvaltningsfastigheter minskar emellertid metodens pålitlighet då 

fler subjektiva antaganden måste göras ju mindre likvid marknaden blir. Detta resulterar i 

tvetydiga resultat men framför allt ökar utrymmet för manipulering (Hitz, 2007 och Danbolt 

& Rees, 2008).  

 

2.1.3.1 Marknadsansatsen 

 

IFRS 13 definierar marknadsansatsen som ”(…) en värderingsteknik vilken grundar sig på 

försäljningspriser och annan relevant information som inhämtats från marknadstransaktioner 

som innefattat identiska eller jämförbara objekt” (IFRS 13.B5). Värdet baseras således på 

jämförbara transaktioner. Utifrån marknadsansatsen är den vanligaste tekniken som används 

multipelvärdering. 

 

Multipelvärdering  

En multipel uttrycker värdet av ett företag eller en tillgång i termer av en kvot där företagets 

eller tillgångens värde sätts i förhållande till en finansiell, operationell eller fysisk numerisk 

parameter. Det är sedan utifrån denna multipel värdet av det objekt som värderas härleds ur. 

(Brealey et al., 2013) Vilka multiplar som används beror på vilken typ av tillgång som ska 

värderas likaså används olika tillvägagångssätt för att analysera multiplarna. Är urvalet av 

jämförbara tillgångar stort används ofta det genomsnittliga värdet på multiplarna och ju 

mindre ett urval är desto viktigare är det att identifiera en tillgång som mest liknar den 

tillgång som ska värderas. Den sistnämnda tekniken blir ofta aktuell vid värdering av 

fastigheter, där det oftast är svårt att få ett stort urval av likartade objekt på grund av dess 

unika karaktär (Damodaran, 2006). Multiplar som används vid fastighetsvärdering är 

exempelvis driftnetto- och hyresintäktsmultiplar (Nordlund, 2008). 

 

Vid implementeringen av multipelvärdering på fastigheter kan en rad problem uppstå på 

grund av bristen på en tillräckligt stor och likvid marknad. Som en följd av att det inte finns 

tillräckligt många likvärdiga objekt, om det överhuvudtaget finns något, har lett till att 

justeringar måste göras mellan värderingsobjektet och det likvärdiga objektet som det jämförs 

med. Justeringarna genomförs på grund av de skillnader som med största sannolikhet existerar 

mellan objekten, såsom ålder, geografisk placering och hyresintäkter. (ibid.) Det finns också 

situationer som kan uppstå i lågkonjunkturer då få väljer att avyttra sina 

förvaltningsfastigheter eftersom sannolikheten att få ett pris motsvarande det verkliga värde 

som tidigare inrapporterats, är liten (Planting et al., 2008). Situationen som då skapas är en 

marknad som är mindre likvid under lågkonjunkturer jämfört med högkonjunkturer och där 
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fastigheter är upptagna till ett högre värde än vad som antagligen är representativt för det 

aktuella marknadsläget. 

 

2.1.3.2 Kostnadsansatsen 

 

Kostnadsansatsen definieras enligt IFRS 13 som ”(…) en värderingsteknik vilken reflekterar 

det belopp som skulle krävas för att idag ersätta en tillgångs servicekapacitet” (IFRS 13.B9). 

Enligt kostnadsansatsen är det verkliga värdet kostnaden att anskaffa eller anlägga en 

ersättande tillgång av jämförbar karaktär efter, justering för värdesänkande försämringar 

orsakat av fastighetens ålder (PricewaterhouseCoopers, 2011). Ansatsen utgår ifrån den 

princip som formulerats utifrån ekonomisk teori i vilken formuleras att en köpare inte 

kommer att betala mer för en tillgång än kostnaden för att införskaffa en tillgång av likvärdig 

art. Kostnadsparametrar som ofta används för att fastställa ett fastighetsvärde är 

byggnadskostnaden eller ersättningskostnaden för en likvärdig fastighet. (Nordlund, 2008) 

 

Problematiken med kostnadsansatsen är nära besläktad med marknadsansatsen och 

multipelvärdering. Även i detta fall måste justeringar göras utefter förvaltningsfastightens 

befintliga skick. En fastighet som existerat i exempelvis 25 år har varit utsatt för flera år av 

slitage och dessutom kan det rimligen antas att den branschstandard som rådde vid 

byggnationen av fastigheten har ändrats. Detta gör att kalkylen av ersättningskostnaden blir 

föremål för antaganden som till stor del kan antas vara bristfälliga på grund av svårigheterna 

att bedöma dessa (Bunea Bontas, 2013). 

 

2.1.3.3 Inkomstansatsen 

 

Definitionen av inkomstansatsen i IFRS 13 är ”(…) den värderingsteknik som omvandlar 

framtida belopp till ett enskilt aktuellt belopp. Det verkliga värdet bestäms med hänseende på 

värdet baserat på de rådande marknadsförväntningarna om de framtida beloppen.” (IFRS 

13.B10) Värderingsteknikerna som relateras till denna ansats är baserade på framtida intäkter, 

vinster eller kassaflöden. De vanligaste metoderna som används inom fastighetsvärdering är 

direktavkastningsmetoden och kassaflödesmetoden. (Bunea Bontas, 2013) 

 

Direktavkastningsmetoden 

Värderingstekniken baseras på evighetskapitalisering av driftnettot (skillnaden mellan 

hyresintäkter och drift- och underhållskostnader) det första året av analysperioden. För att 

med hjälp av driftnettot fastställa ett marknadsvärde enligt metoden, divideras driftnettot med 

en kapitaliseringsfaktor (se Formel 2-1.). (Nordlund, 2008) Det finns olika tillvägagångsätt 

för att bestämma faktorns storlek. Enligt Nordlund (2008) bör estimeringen vara baserad på 

prisobservationer från marknadstransaktioner alternativt att den utgår ifrån en 

diskonteringsränta som justeras med en förväntad förändringsfaktor vilken grundas på 

driftnettot (se Formel 2-2.). Genom formlerna nedan kan det verkliga värdet beräknas och de 

är härledda ur Gordons formel (Berk & DeMarzo, 2013): 
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Formel 2-1.  Formel 2-2. 

 

   
 

 
     

 

   
  

 

V = Verkligt värde 

D = Driftnetto 

K = Kapitaliseringsfaktor 

p = Diskonteringsränta 

g = Driftnettots förändringsfaktor   

 

Kassaflödesmetoden 

Kassaflödesmetoden utgår ifrån pengars tidsvärde, det vill säga värdet av ett belopp idag 

(nuvärdet) i relation till vad värdet av samma belopp kommer att uppgå till efter viss en 

tidsperiod (Berk & DeMarzo, 2013). Med hänseende till detta innefattar värderingsprocessen 

att uttrycka ett framtida belopp i dagens värde, vilket görs genom att framtida kassaflöden 

(inbetalningar och utbetalningar) prognosticeras för varje tidsintervall under analysperioden 

för att sedan diskonteras med en förutbestämd diskonteringsfaktor. Vid fastighetsvärderingar 

representerar driftnettot kassaflödena. Slutligen estimeras ett restvärde i slutet av 

analysperioden som även det diskonteras till ett belopp i dagens värde. Summan av de 

diskonterade kassaflödena och restvärde är nuvärdet som ska reflektera fastighetens verkliga 

värde (se Formel 2-3 nedan.). (ibid.)  

 

Formel 2-3. 

 

    ∑
  

      
  

  

      

 

   

 

 

NV = Nuvärde (verkligt värde) 

D = Driftnetto 

p = Diskonteringsränta 

t = Tidsvariabel 

n = Analysperiod 

R = Restvärde 

 

Både direktavkastningsmetoden och kassaflödesmetoden är värderingstekniker som använder 

sig av diskonterande kassaflöden. De återfinns längst ner i den hierarkiskt ordnade modellen 

över de tre värderingsansatserna vilka tidigare har nämnts och som kan tillämpas i enlighet 

med fair value-metoden. (Bunea Bontas, 2013) Värdering enligt inkomstansatsen anses 

således vara den metod som ska tillämpas när marknadsinformationen är mycket sparsam 

vilket resulterar i att många antaganden måste göras för att beräkna det verkliga värdet. För att 

värderingsteknikerna ska leda till största möjliga trovärdighet förutsätter detta att antagandena 

är logiskt förankrade i den rådande marknadssituationen för att kunna användas som grund 
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vid estimeringarna av de framtida kassaflödena och diskonteringsräntan. (Lusht, 2002) 

Svårigheterna att komma fram till rimliga antaganden gör att en osäkerhet skapas kring 

beräkningarna. Dessutom skapar värderingstekniken utrymme för manipulering då finansiella 

incitament föreligger på grund av att en eventuell uppskrivning av fastighetens verkliga värde 

skulle ge en positiv effekt på företagets lönsamhet (ibid.)  

 

2.1.4 Sammanfattning 

 

Utifrån de diskuterade studierna kan det fastslås att värdering av förvaltningsfastigheter är 

förknippat med olika problem likväl som ett problematiskt forskningsområde ur många 

aspekter. Ett av de mest återkommande problemområdena är huruvida värdering enligt fair 

value-metoden kan anses vara tillförlitlig när marknaden är mindre effektiv. Flera studier 

visar på att fair value-metoden inte ger en exakt bedömning av det verkliga värdet på grund 

av svårigheterna med att formulera väl underbyggda antaganden. De tidigare studierna ger 

dock en entydig uppfattning av att metoden bidrar till högre relevans då värdet ger en bättre 

återspegling av det verkliga värdet jämfört med cost-metoden. Relevans och tillförlitlighet är 

emellertid två olika begrepp och båda måste vara uppfyllda för att en finansiell rapport ska 

anses trovärdig och därmed användbar. På grund av att fastighetsmarknaden inte är en perfekt 

och fullständig marknad måste en rad antaganden göras för att beräkna det verkliga värdet 

vilket gör att värderingsförfarandet kommer att innefatta en viss grad av subjektivitet. 

Huruvida utrymmet för subjektivitet utnyttjas för att manipulera resultaten är emellertid 

relativt outforskat vilket är bakgrunden till formuleringen av denna studies forskningsgap som 

är illustrerat nedan i figur 2-2. 

 

Figur 2-2. Det har visats att subjektiviteten ökar vid beräkningar enligt fair value-

metoden vilket är utgångspunkten för det forskningsgap som formulerats.  

 

 

Forskningsgap: 

Det är i dagsläget oklart 
ifall svenska 

fastighetsföretag aktivt 
manipulerar värdet  på sina 
förvaltningsfastigheter för 
att ge en positivare bild av 
företaget. Det är därför av 
stort intresse och vikt att 

undersöka detta närmare. 

Chen (2015):  

Företag i Kina som väljer att 
använda sig av fair value-metoden 
tenderar ha en större anledning att 

överstimera sina 
förvaltningsfastigheters värde. 
Earnings management antas 

förekomma i större utsträckning i 
tillväxtekonomier. 

Danbolt och Rees (2008): 

Brittiska företag tenderar att inte 
skriva ner värdet på sina 

förvaltningsfastigheter när 
aktiekursen sjunker. Vad detta 

indikerar är att ledningen 
manipulerar redovisningen för att 

ge en positivare bild över företagets 
finansiella ställning. Detta är ett 

tecken på opportunistiskt 
beteende. 

Nordlund (2008): 

Svenska företag redovisar i stor 
utsträckning ett lägre värde av sina 

förvaltningsfastigheter än vad de 
sedermera säljs för.   
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Införandet av IAS 40 skulle bidra till att de finansiella rapporterna blev tillförlitligare, enklare 

att jämföra samt skapa en transparens gentemot användarna av rapportens innehåll. Det har 

emellertid parallellt med denna målsättning skapats större möjligheter för manipulering. Detta 

på grund av fair value-metodens utformning möjliggör för ett företag att öka sina vinster med 

relativt enkla och svårupptäckta metoder och därigenom vilseleda allmänheten och sina 

aktieägare. 

 

2.2 Teoretisk referensram 

 

I innestående avsnitt kommer en redogörelse över det teoretiska ramverk som ligger till grund 

för att förklara, utifrån begrepp formulerade i den ekonomiska teorin, de koncept som 

behandlats under litteraturstudien. Det teoretiska ramverket och koncepten i litteraturstudien 

har legat till grund för den analytiska delen av denna studie och hur den utformats. Det 

teoretiska ramverket består av teorin om earnings management som förklarar hur 

subjektiviteten möjliggör manipulation av redovisningen. Begreppet income smoothing är i 

teorin härlett ur earnings management och kommer slutligen att användas för att konkretisera 

och sätta in koncepten i litteraturstudien i ett teoretiskt sammanhang. 

 

2.2.1 Earnings management 

 

Earnings mangement beskriver ett vilseledande agerande i en redovisningssituation och kan 

ses som ett konkret fall av den problematik som kan uppstå i en agentteoretisk relation. 

Agentteorin utgår ifrån ett partsförhållande mellan individer som är uppdelade i två läger; 

agent och principal. Agenten är en individ som på uppdrag av en annan individ, principalen, 

åtar sig att utföra en tjänst som av principalen efterfrågas. Tjänsten kan vara av direkt eller 

indirekt slag, det vill säga antingen går principalen direkt till agenten för att uppdraga denne 

att genomföra en viss tjänst. Alternativt bygger partsförhållandet på att agenten utför en tjänst 

som riktar sig mot det allmänna intresset där alla som väljer att nyttja tjänsten åtar sig rollen 

som principal. (Boatright, 2014) Den problematik som kan uppstå i denna typ av relation 

anses enligt teorin bero på informationsasymmetri. Vilken kommer till uttryck som att ena 

parten har ett informationsövertag som denne sedan utnyttjar till sin egen fördel och i de flesta 

fall till den andres nackdel (ibid.).  

 

Earnings mangement redogör för den situation där ett företag manipulerar sitt resultat genom 

att genomföra förändringar av de finansiella rapporterna för att skapa en mer gynnsam bild av 

företagets finansiella position inom lagens ramar. Existensen av teorin beror på det utrymme 

för subjektivitet som vissa redovisningsstandarder erbjuder vid formuleringen av antaganden. 

(Burgstahler & Dichev, 1997) Subjektiviteten gör att earnings management placerar sig i en 

juridisk gråzon där det i många fall är mycket svårt att bedöma ifall agerandet är juridiskt 

korrekt eller inte. Felaktiga värden i den finansiella rapporten kan rimligen antas bero på 

svårigheterna med att forumlera antaganden utifrån de värderingsmodeller som förlitar sig på 

subjektiva bedömningar. (ibid.) Det är viktigt att betona att antagandena i sig inte 

nödvändigtvis innebär att earnings management tillämpas, utan det anses endast vara det när 

företagets ledning har ett dolt motiv och formulerar antagandena för att främja dessa (ibid.). 
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Detta gör att finansiella rapporter misslyckas med att ge en rättvisande bild av företagets 

finansiella aktiviteter då företagsledningen tillåts ha sina egna uppfattningar om vissa 

tillgångars värde vilka även påverkar lönsamheten, vilket företagsledningen kan använda till 

sin egen fördel (Dechow et al., 1995). 

 

Commerford et al. (2016) förklarar att ett företags ledning normalt besitter en större mängd 

information om företagets finansiella situation än aktieägarna. Detta skapar utrymme för ett 

företag att utnyttja den existerande informationsasymmetrin genom att göra antaganden som 

maximerar företagets lönsamhet. Då företagets lönsamhet är ett av det viktigaste, om inte det 

viktigaste måttet, för ett företags ställning kommer ledningen att välja en redovisningsmetod 

som främjar företagets finansiella ställning och mål samt utgöra incitamenten för att earnings 

management tenderar att öka i de fall ett företag är nära att uppnå sina mål (Becker et al., 

1998 och Cheng & Warfield, 2005). Informationen som företag väljer att manipulera kommer 

därför inte alltid vara rättvis då den kommer vara till gagn endast för vissa (Dechow et al., 

1995).  

 

Earnings management innefattar flera olika former av förfaranden vilka beskriver hur 

manipulering av redovisningen utförs. Den vanligast förekommande är income smoothing 

som avser att minska intäktsfluktueringar i ett företags resultaträkning (Burgstahler & Dichev, 

1997). En annan teknik som flitigt används är big bath-redovisning där ett företag väljer att ett 

år göra exceptionellt stora avskrivningar för att därmed ge en accelererad positiv effekt inför 

nästa års bokslut för att ge sken av att företaget erfarit kraftig tillväxt senaste räkenskapsåret 

(ibid.). Manipulering av redovisningen inom ramen för earnings management tros vara 

mycket vanligt men svårigheterna att upptäcka gör att det sällan uppmärksammas 

(Commerford, 2016). 

 

Income smoothing 

Den del av income smoothing som beskriver företagsledningens opportunistiska 

implementering av redovisningsmetoder genom att manipulera finansiella rapporter för att 

påverka resultat benämns artificiell smoothing (Tucker & Zarowin, 2006). Genom att 

formulera subjektiva antaganden kan intäkter och kostnader skjutas upp till ett senare, mer 

lämpligt tillfälle: Ett exempel på detta är upp- eller nedskrivningar av förvaltningsfastigheter 

(ibid.). Nordlund (2008) beskrev i sin studie hur europeiska fastighetsbolag tenderarde att 

redovisa sina fastigheter till ett lägre värde än vad fastigheterna sedermera såldes för. Enligt 

författaren skulle detta kunna förklaras av att income smoothing tillämpades i syfte att kunna 

redovisa en större intäkt i resultaträkningen. Dietrich, Harris och Muller (2001) föreslog att 

företag i sämre tider avvaktade med att avyttra sina förvaltningsfastigheter tills de bedömde 

att de kunde få mer betalt dem. Företagen lät dock det redovisade värdet stå kvar från 

perioden när ett lägre försäljningspris förväntades. Genom detta tillvägagångssätt kom 

intäkterna från en framtida försäljning att bli betydligt större. Chen (2015) menar att det finns 

tydliga incitament för företag att stabilisera sina intäkter och visade i sin studie att 

fastighetsbolag i Kina utnyttjade det utrymme som erbjöds genom fair value-metoden för att 

påverka värderingarna av sina förvaltningsfastighter och på så sätt styra lönsamheten.  
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Fair value-metoden kan därför anses vara ett instrument för att stabilisera ett företags 

lönsamhet och därigenom minska kreditgivares sannolikhetsmått för att företaget ska bli 

insolvent. Ett företags möjligheter att minska kreditkostnader samt förbättra avtalsvillkoren 

från sina leverantörer kan därmed öka (Dietrich, Harris & Muller, 2001 & Trueman & 

Titman, 1988). Konsekvenserna för kreditgivarna kan på grund av detta bli ödesdigra och 

långsiktigt kan även aktieägarna fara illa då regelbunden manipulering till sist kan bidra till att 

företaget upphör (ibid.). 

 

2.2.3 Sammanfattning 

 

Informationsasymmetrin som existerar mellan en agent och principal kan antas vara den 

underliggande orsaken till att företagsledningen utnyttjar den subjektivitet som fair value-

metoden ger utrymme för och som ligger till grund för earnings management-teorins 

utformning. På grund av informationsasymmetrin har principalen svårt att göra samma 

prognosticeringar som företagsledningen (agenten) kan göra. Därför kan den ovetande 

principalen, exempelvis aktieägaren, råka illa ut. Trots denna risk för principalen kan 

företagsledningen på ett lagligt sett manipulera resultatet genom earnings management-

tekniker genom exempelvis income smoothing för att vilseleda sina aktieägare och ge en 

falskt bättre bild av företaget.  

 

2.3 Hypotesformulering 

 

Studiens syfte är att undersöka om företagsledningen i svenska fastighetsföretag manipulerar 

värderingen av sina förvaltningsfastigheter för att se till att företagets resultat är mer i linje 

med dess mål, företagets samt företagsledningen externa rykte. För att undersöka om 

implementeringen av fair value-metoden bidrar till förekomsten av earnings management är 

det rimligt att använda sig av en kvantitativ studie. I Figur 2-3 nedan beskrivs den teoretiska 

förankringen till hypoteserna och som lagt grunden för dess formulering. 

 

Figur 2-3. De två hypotesernas vetenskapliga grund. 

 

 
 

 

 

Hypotes 1 

Trueman och Titman (1988) visade i sin studie att det finns ett starkt samband med ett ökat 

marknadsvärde och redovisande av låg volatilitet i ett företags resultat. För att minska 

      Chen (2015): 

Visade att kinesiska 

företag använder 

income smoothing som 

earnings management-

teknik. 

Nordlund (2008): 
Förde ett resonemang 

kring att svenska företag 

använder sig av income 

smooting för att minska 

volatiliteten. 

Danbolt och Rees 

(2008): 
Visade att earnings 

management kan 

påvisas genom att sättas 

i relation till 

marknadsvärdet. 

Hypotes 1 Hypotes 2 
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volatiliteten kan ett företags ledning använda sig av earnings management-tekniken income 

smoothing. Om ett företag som tillämpar fair value-metoden utnyttjar det utrymme som ges i 

metoden för att påverka resultatet och därigenom generera en önskvärd effekt på resultatets 

volatliltet kan, enligt Chen et al. (2015), ett företags ledning förväntas värdera sina 

förvaltningsfastighter på ett sätt som skulle minska resultatets volatilitet.  

 

H0: Det finns inget samband mellan förvaltningsfastigheters värdeförändring och resultatets 

volatilitet.  

 

H1: Det finns ett samband mellan förvaltningsfastigheters värdeförändring och resultatets 

volatilitet.  

 

Hypotesen testas genom en regressionsanalys där hypotesen testas genom nedanstående 

formel: 

 

Formel 2-4. Linjär regressionsanalys hypotes 1. 
 

                           
 

FVVFit = Företaget i:s vinster eller förluster år t från förvaltningsfastigheternas 

värdeförändringar. 

 

ΔResultatit = Resultatets förändring från föregående år exklusive vinster och förluster från 

förvaltningsfastighternas värdeförändring.  

 

H0: β1 ≥ 0 

 

H1: β1 < 0 

 

Hypotes 2 

Tidigare studier har visat på en ökad  värderelevans vid tillämpning av fair value-metoden ju 

mer perfekt marknaden är för tillgången som ska värderas. Högst värderelevans har föga 

förvånade återfunnits bland investmentföretag (Barlev & Haddad, 2003 och Danbolt & Rees, 

2008). Ett börsnoterat företags marknandsvärde reflekteras i aktiekursen och är enligt den 

effektiva marknadshypotesen en rättvis representation av företagets värde (Barth & 

Landsman, 1995). Företagets resultat har en stor påverkan på företagets marknadsvärde. 

Således har implementeringen av fair value-metoden en indirekt påverkan på marknadsvärdet 

då det tas upp i resultaträkningen som antingen en intäkts- eller kostnadspost (Danbolt & 

Rees, 2008). Med hänseende till detta kan det rimligen antas finnas en positiv korrelation 

mellan ett negativt resultat och en värdeminskning av marknadsvärdet. Denna korrelation 

skulle således kunna uttryckas statistiskt som antalet år där resultatet varit negativt i 

förhållande till antalet år där den årliga aktiekursförändringen varit negativ. Danbolt och Rees 

(2008) visade i sin studie att det finns indikationer på earnings management i de fall där 

andelen av år med negativt resultat i förhållande till andelen år där marknadsvärdet minskat är 

signifikant mindre i det motsatta förhållandet, det vill säga att det skulle finnas tydliga 
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tendenser till att andelen år med positivt resultat är större i förhållande till andelen år där 

marknadsvärdet minskat. 

 

H0: Det finns inget samband mellan andelen år med positivt resultat till andelen år där 

marknadsvärdet minskat. 

 

H1: Det finns ett samband mellan andelen år med positivt resultat till andelen år där 

marknadsvärdet minskat. 

 

H0: RPF ≤ RPI 

 

H1: RPF > RPI 

 

Där RPF  uttrycker andelen år med positivt resultat som inträffat när marknadsvärdet minskat 

för fastighetföretag. RPI uttrycker motsvarande andel men för investmentföretag. Hypotesen 

kommer att prövas genom att göra ett chi-två-test som även kommer att göras på 

investmentföretag som kommer att användas som kontrollgrupp. Investmentföretagen som 

tillämpar fair value-metoden uppvisar den högsta värderelevansen och kan då antas ha ett 

resultat som bäst reflekterar marknadsvärdet på företaget. 
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3. Metod 

 

Kapitel 3 utgörs av beskrivningen av den vetenskapliga metod som använts för att genomföra 

studien. Inledningsvis görs en redogörelse kring metodens vetenskapliga struktur. Vidare 

fortsätts kapitlet med en beskrivning av urvalsprocessen samt tillvägagångsättet. Kapitlet 

avslutas med en diskussion kring studiens källkritiska anataganden samt den statistiska 

metoden validitet och reliabilitet. 

___________________________________________________________________________ 

 

3.1 Forskningens vetenskapsteoretiska struktur 

 

Forskningsförfarandet kommer att utgå från en epistemologisk ansats som är förankrad i 

teorin om skapandet av kunskap varför det epistemologiska ställningstagandet är av allra 

största vikt för att kunna publicera kunskap och sanning med acceptabel trovärdighet (Bryman 

& Bell, 2011). Ansatsen har sin utgångspunkt ur det positivistiska synsättet och teorin om 

epistemologi är baserat på förhållandet mellan flera mätbara och empiriskt observerbara 

verkliga förekomster (ibid.). Positivism är stark förknippat med med kvantitativa 

forskningsmetoder då författaren formulerar hypoteser som är baserade på befintliga teorier 

(Creswell, 2013). I studien kommer den positivistiska ansatsen att reflekteras i de mätningar 

som gjorts på företagsledningars implementering av fair value-metoden i syfte att värdera sina 

förvaltningfastigheter och huruvida de utnyttjar möjlighten till att använda nödvändiga 

subjektiva antaganden påverka resultatet till det bättre.  

 

Studien är genomförd genom tillämpning av en hypotetisk-deduktiv metod där en hypotes 

baserad på en befintlig teori testas i verkligheten för att bedöma hypotesens sanningsenlighet 

(ibid.). Baserat på litteraturstudien och det teoretiska ramverket har två hypoteser formulerats 

i kapitel två. Den första hypotesen har testats och bearbetats genom en linjär 

regressionsanalys medan den andra hypotesen har testats genom ett chi-två-test för att 

undersöka ifall nollhypotesen kan förkastas. Det kvantitativa förfarandet undersöker huruvida 

företag som efter introduceringen av den nya internationella redovisningsstandarden 

implementerar fair value-metoden och som sedermera använder den för att manipulera 

resultatet. IAS 40 skapar incitament för att influera värderingen av förvaltningsfastigheter. 

Detta har stor effekt på alla företag som äger den typen av tillgång men effekten är störst på 

fastighetsföretag vars totala tillgångar till en överhängande majoritet, består av 

förvaltningsfastigheter. Genom en kvantitativ studie kan förhållandet mellan earnings 

management och värdering av förvaltningsfastighter undersökas. 

 

3.2 Urval 
 

Studien syftar till att undersöka börsnoterade fastighetsföretag som tillämpar fair value-

metoden för att värdera sina förvaltningsfastigheter. Som kontrollgrupp till hypotes 2 

användes investmentföretag vilka valdes ut efter samma kriterier som fastighetsföretagen. 

Den internationella redovisningsstandarden introducerades 1 januari 2005 vilket förklarar att 

endast företag som varit börsnoterade sedan 2005 valts som forskningsobjekt. Studien är 
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begränsad till företag som är listade på NASDAQ OMX Stockholm, eventuella 

fastighetsföretag på de tre andra börslistorna (Aktietorget, First North och NGM Equity) 

kommer att uteslutas. Detta som en följd av att företag noterade på dessa börslistor inte varit 

tvungna att redovisa sina förvaltningsfastigheter enligt IAS/IFRS sedan 2005. Dessutom är 

dessa företag inte lika hårt reglerade som företagen på NASDAQ OMX Stockholm. All data 

inhämtades från respektive företags årsredovisningar mellan åren 2006-2015 och laddades 

ned i elektronisk format från företagens hemsidor. För jämförbara ändamål inhämtades, i viss 

mån, även information från årsredovisningar från 2005. Då studien ämnar att specifikt 

undersöka svenska företag har ingen data hämtats från andra länder och då det enligt 

Nordlund (2008) kan anses föreligga hög redovisningskvalité bland svenska företag är det 

enligt min uppfattning välmotiverat att begränsa studien till svenska företag. 

 

Studiens data inhämtades från 14 fastighetsföretags samt 15 från investmentföretags 

årsredovisningar. Sex fastighetsföretag och sex investmentföretag som är listade på NASDAQ 

OMX Stockholm kom inte att inkluderas i studien på grund av att de inte uppfyllde kriterierna 

för att kunna ingå underlaget. För att genomföra studien har det varit en nödvändighet att 

tillämpa vissa urvalskriterier för att på så sätt exkludera företag som inte är jämförbara och 

därmed inte irelevanta för undersökningen. Då studien syftar till att skapa klarhet i huruvida 

fastighetsföretag använder earnings management-tekniker för att manipulera värderingen av 

sina förvaltningsfastigheter, är det ett krav att fastighetsföretagen som inkluderas i studien 

redovisar sina fastigheter enligt fair value-metoden och inte cost-metoden då den senare 

metoden inte ger utrymme för manipulering av resultatet. I Sverige finns det 40 

fastighetsföretag som är börsnoterade, 20 av dem är noterade på antingen Aktietorgen, First 

North eller NGM Equity och inkluderades inte i studien då de ej varit tvungna att tillämpa 

standarderna i IAS/IFRS från datumet då de introducerades. Av de 20 resterande 

fastighetföretagen, alla är noterade på NASDAQ OMX Stockholm, var det ytterligare sex 

stycken som exkluderades på grund av att de inte uppfyllde kriteriet att ha varit börsnoterade 

från och med 2005. Kvar blev således 14 stycken fastighetsföretag att studera. 

Investmentföretag är tvungna att redovisa sina finansiella tillgångar till verkligt värde således 

var det endast företag som ej var börsnoterade 2005 som exkluderades.  

 

En studies etiska aspekt är anses oftast vara mer väsentligt vid genomförandet av en kvalitativ 

studie (Bryman & Bell, 2011), det är dock viktigt att alltid reflektera kring en studies 

genomförande utifrån fundementalt etiska perspektiv oavsett vilken typ av studie som företas. 

Med hänseende till detta kommer inte den data som presenteras i studien att kunna hänföras 

till något av de företag som gett upphov till observationerna för att på så sätt skydda 

företagets integritet. 

 

3.3 Studiens tillvägagångsätt 

 

Genom använding av Börsdatas databas kunde de fastighetsföretag hittas, som varit noterade  

på NASDAQ OMX Stockholm. För att kunna svara på studiens frågeställning analyserades 

data från företagens årsredovisningar. Totalt granskades 150 årsredovisningar och all relevant 

information som inkluderats i studien sammanställdes uppdelat efter de relevanta 
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parametrarna i Excel. Den sammanställda datan bearbetades, vissa beräkningar gjordes och 

tabeller skapades för att kunna presentera materialet på ett tydligt och begripligt sätt. Därefter 

gjordes statistiska analyser för att pröva hypoteserna och slutligen, jämförelser med tidigare 

publikationer för att besvara frågeställningen och förhoppningsvis även bidra till ny kunskap. 

 

Två hypoteser formulerades utifrån litteraturstudien och det teoretiska ramverket för att svara 

på frågeställningen och för att möjliggöra en analys av sambandet mellan earnings 

management och implenteringen av fair value-metoden. För att testa den första hypotesen 

gjordes en linjär regressionsanalys medan ett chi-två test gjordes för att testa den andra 

hypotesen. Båda hypoteserna prövades i den statistiska programvaran SPSS. 

 

3.3.1 Statistiska analysen 

 

De två hypoteserna formulerades utifrån den teoretiska grunden som lades fram i 

litteraturstudien och i det teoretiska ramverket. Två olika typer av statistiska analyser kommer 

att genomföras för att testa hypoteserna och besvara frågeställningen. En linjär 

regressionsanalys kommer att användas för hypotes 1 och ett chi-två-test för hypotes 2.  

 

Linjär regressionsanalys 

För att pröva den första hypotesen i denna studie kommer en linjär regressionsanalys att 

genomföras. Syftet med att använda en regressionsanalys är att försöka klarlägga ifall det 

finns ett smband mellan en beroende variabel (Y) och en eller flera oberoende variabler (X) 

och likaså sambandets signifikans, det vill säga till vilken grad det finns en relation mellan 

variablerna (Martin & Bridgmon, 2012). Genom att använda analysmodellen kommer det bli 

möjligt  att definiera förhållandet mellan de variabler som används i studien och då kunna 

besvara frågeställningen om företag använder fair value-modellen som ett verktyg för att 

manipulera företagets lönsamhet. Den beroende variabeln (Y) kommer vara vara definierad i 

enlighet med formuleringarna i earnings management-teorin och kommer att illustrera ett 

viktigt förhållande som tidigare studier ansett vara väsentligt för att kunna identifiera 

möjligheten att earnings management förekommer. Den oberoende variabeln (X) definieras 

som den beskrivande variabeln som antas influera den beroende variabeln (Y). Under 

nästkommande avsnitt kommer en mer djupgående genomgång specifikt över hur hypotes 1 

testats att framföras och vilka parametrar som använts för respektive variabel. Hursomhelst 

kommer den linjära regressionsanalysen klargöra ifall ett förhållande finns mellan den 

oberoende variabeln X och den beroende variabeln Y (Blom, 2004.). Regressionens p-värde 

kommer att användas och testas på en signifikansnivå på 5% för bestämma utgången, det vill 

säga ifall nollhypotesen borde förkastas eller inte. När p-värdet är fastställt genom 

regressionsanalysen på en 5%-ig signifikansnivå visar det att utgången av analysen är korrekt 

med 95%-ig säkerhet (ibid.). Blom (2005) beskriver den linjära regressionsanalysen med hjälp 

av formel 3-1 nedan: 
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Formel 3-1. Linjär regression. 

 

             
 

Y: Beroende variabel 

X: Oberoende variabel 

β0: Denna betavariabel är modellens intercept, det vill säga modellens värde när X1 är 0. 

β1: Denna betavariabel är modellens riktningskoefficient det vill säga modellens lutning och 

är estimatorn för X1. 

 

Slutligen kommer regressionsanalysens R- och R-kvadratvärde analyseras. Det förstnämnda 

illustrerar regressionens linjäritet och det sistnämnda dess förklaringsgrad. R-värdet kan anta 

ett värde mellan +1 till -1 och ju närmare 0 värdet antar desto mindre linjäritet har 

regressionen. R-kvadrat kan anta ett värde mellan 0 till 1 och ju mer värdet närmar sig 1 desto 

större förklaringsgrad har modellen. Ett värde på 1 betyder att alla skattade Y-värden ligger på 

regressionslinjen och ett värde på 0 innebär att ett samband inte existerar överhuvudtaget 

(ibid.) 

 

Chi-två-test 

Den andra hypotesen kommer att testas genom ett chi-två-test. Ett sådant test används för att 

analysera data som klassificerats på en ordinal- eller nominalskala (Blom, 2004). I denna 

studie är data klassificerad utefter en nominalskala där en viss händelse tillgivits ett numeriskt 

värde 1 eller 0 beroende på vad underliggande data visar. Testet används för att fastställa 

huruvida frekvensen som någonting inträffar med mellan två eller flera variabler är oberoende 

det vill säga om det finns någon skillnad mellan att två separata händelser inträffar (ibid.). För 

att fastställa ifall det finns en skillnad beräknas signifikansen för chi-två-testet på 

signifikansnivån 5% för att med 95% säkerhet fastställa förhållandet mellan variablerna. 

Beräkningen kommer resultera i ett p-värde och om p-värdet är mindre än 0,05 anses chi-två-

testet vara signifikant och nollhypotesen kan förkastas vilket betyder att en skillnad 

föreligger; variablerna är inte oberoende. 

 

3.3.2 Hypotesprövning 

 

För att testa hypoteserna och för att således kunna besvara frågeställningen har flera 

oberoende variabler framtagits med förankring i tidigare studier och de har sedan testats för 

att se om ett samband finns till den beroende variablen. Observerad data är följaktligen 

presenterad i empirikapitlet och visualiserad i tabeller och grafer för att illustrera och visa 

distrbutionen av de oberoende variablerna. Anledningen till att olika variabler används för de 

respektive hypoteserna är för att två olika aspekter av earnings management testas. Två 

aspekter som tidigare ha visat ge trovärdiga resultat med avseende på förekomsten av 

earnings management hos företag som värderar sina förvaltningsfastigheter till verkligt värde. 
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Prövning av hypotes 1 

Hypotes 1 har testats genom att genomföra en linjär regressionsanlays för att undersöka ifall 

värdeförändringar av ett företags förvaltningsfastigheter influeras av resultatförändringarna 

exklusive upp- eller nedskrivningsbeloppen som hänförts från förvaltningsfastigheternas 

värdeförändringar. Formeln för regressionanalysen är baserad på formel 3-1 ovan och är en 

implementering en formel som använts i en studie av Lim och Lustgarten (2002) för att testa 

income smoothing: 

 

(Formel 2-4. Se avsnitt 2.3) 

 

                            
 

FVVLit representerar värdeförändringen av företaget i:s förvaltningsfastigheter vid tidpunkten 

t. På grund av den stora värdespridningen mellan företagen har beloppet som representerar 

värdeförändringen justerats med företagets marknadsvärde i början av året som beräknas 

genom att multiplicera utestående aktier med aktiekursen vid tidpunkt t-1. ∆Resultatit är 

skillnaden mellan resultatet år t subtraherat med resultatet år t-1 från båda 

resultatparametrarna har förvaltningsfastigheternas värdeförändringar exkluderats. Om 

income smoothing föreligger bör FVVLit vara negativt korrelerad med ∆Resultatit således 

förväntas FVVLit minska om ∆Resultatit ökar och vice versa. För att kunna fastställa 

sambandet måste β1 vara negativt på en signifikansnivå på 5%, det vill säga ett p-värde 

mindre än 0,05. Slutligen testas regressionsanalysens linjäritet och förklaringsgrad genom R-

värdet och R-kvadratvärdet. 

 

Prövning av hypotes 2 

Den andra hypotesen testades genom ett chi-två-test och var en applicering av Danbolt och 

Rees (2008) liknande test som genomfördes på brittiska företag för att testa om earnings 

management förekom. Testet kom att utföras på fastighetsföretag och investmentföretag där 

de sistnämnda användes som referensgrupp. De två variabler som testades är företagens 

aktiekursförändring, som beräknades enligt formel 3-2, och företagens vinst per utestående 

aktier justerat med aktiekursen se formel 3-3. 

 

Formel 3-2. Aktiekursförändring Formel 3-3. Resultat 

 

    
          

    
     

      ⁄

    
 

 

p = Aktiekurs vid tidpunkt t.  r = Resultat före skatt vid tidpunkt t. 

   n = Utestående aktier vid tidpunkt t. 

   p = Aktiekurs vid tidpunkt t. 

 

De två variablerna kom sedan att klassificeras beroende på om det beräknade värdet är 

negativt eller positivt. Ett negativt värde klassificerades med ett värde 1 och ett positivt värde 

klassificerades med ett värde 0. Chi-två-testet utfördes genom att beräkna frekvensen av varje 

möjlig kombination av de två händelserna, det vill säga när båda inträffar. Signifikansen 
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testades slutligen på en 5%-ig nivå för att se om nollhypotesen kunde förkastas. Om 

nollhypotesen ska kunna förskastas måste fastighetsföretagen ha en lägre andel år med 

positivt resultat i förhållande till aktiekursförändringen än vad referensgruppen bestående av 

investmentföretag visar. 

 

3.4 Källkritiska hänsynstaganden 

 

Den data som är inhämtad från de undersökta företagens årsredovisningar är sekundär, det vill 

säga den är inte empiriskt framtagen utan den har framtagits av någon annan. Då använd data 

är sekundär uppstår det problem att undersöka trovärdigheten av den samt den metodik som 

använts för att generera den (Bryman & Bell, 2011). Förutsättningen för att data ska vara av 

hög kvalité är att den är objektiv, dessvärre äventyras objektiviteten när det är individer som 

framtagit den, vilket är fallet med informationen i årsredovisningar. Data till företagens 

finansiella rapporter genereras genom interna kontroller, vilka av inte helt osannolika skäl kan 

vara framtagna med subjektiva motiv. Den är sedan granskad av externa revisorer som i 

enlighet med god redovisningssed ska genomföra granskningen på ett opartiskt sätt. Detta 

bidrar till en ökad trovärdighet och objektivitet till den sekundärdata som inhämtats, det bör 

dock tilläggas att en fortsatt försiktighet bör has i beaktande vid dataanalysen då revisorerna 

trots allt har ett ekonomiskt intresse att göra sin klient nöjd. All den data som inhämtats till 

studien är från respektive företags hemsida och kan med enkla medel laddas hem i elektronisk 

form vilket är av relevans för andra forskare som eventuellt skulle vara intresserade att göra 

en  studie med samma data. 

 

En linjär regressionsanalys kan endast fastställa ifall ett förhållande mellan beroende och 

variabler föreligger samt hur hög korrelationen mellan variablerna det är. Det är viktigt att 

betona att eventuellt underliggande kausala faktorer ej går att pröva genom analysen då den ej 

tar kausala förklaringar i beaktande. Detta är den största bristen med en analys av detta slag 

(ibid.). 

 

3.5 Validitet och reliabilitet 
 

Studiens validitet hänförs till dess utförandes precision och huruvida resultatet är tillräckligt 

tydligt för att kunna besvara studiens frågeställning. Vanligtvis väljer forskare att skilja på 

flera olika typer av validitet där de två vanligaste är intern och extern validitet (Farquhar, 

2012). Den interna validiteten förklarar det kausala sambandet mellan resultatet och 

variablerna och är ett mätinstrument för att klargöra ifall de dragna slutsatserna är trovärdiga 

eller inte (ibid.). Extern validitet förklarar studiens generaliserbarhet och till vilken grad den 

kan utföras i andra liknande sammanhang (ibid.). 

  

De mätningar som  gjorts i studien har framtagits genom en nogrann urvalsprocess, ett 

relevant tillvägagångsätt och statistiska analyser som bedömts som de mest adekvata för att 

testa hypoteserna genom att ha varit väl förankrade i tidigare studier. Den undersökning som 

genomförts i studien bedöms att ha tillfredställande validitet då de antaganden som 

formulerats samt de beräkningar som gjorts varit utförda på ett korrekt sätt. Den data som 
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samlats in och processen som som valdes för att insamlingen är i enlighet med vad som kan 

efterfrågas vid en kvantitativ studie (Bryman & Bell, 2011). De forskningsmetoder som 

använts är flitigt använda i tidigare studier inom olika områden och dess implementering har 

visats vara tillförlitlighet och generaliserbar. En bedömning kan således göras att valet av den 

linjära regressionsanalysen och variablerna gör att den uppfyller en hög både intern och extern 

validitet.  

 

I forskningssammanhang refereras reliabilitet till studiens resultat och om det kan rimligen 

kan antas vara konsekvent. Vad det betyder är att om tillvägagångsättet skulle replikeras 

under upprepade former i andra studier skulle resultatet bli detsamma oavsett vem som 

genomför studien (Bryman & Bell, 2011). En annan viktig aspekt av reliabilitetskonceptet är 

processens trovärdighet vilket i praktiken tas i uttryck genom att forskaren måste beakta alla 

delar i forskningsprocessen för att i efterhand kunna redogöra för dem. Slutligen måste 

forskarens objektivitet tas i beaktande och likaså den mänskliga faktorn. För att uppnå så hög 

reliabilitet som möjligt måste forskaren sträva efter att vara så oberoende som möjligt och 

försöka till högsta möjliga grad försöka eliminiera den mänskliga faktorn. (ibid.)  

 

Den linjära regressionsanalysen är ett av mest allmänt accepterade statistiska instrument som 

existerar för att testa samband och korrelation mellan variabler. Det finns ett tydligt 

matematiskt uttryck som är enkelt att replikera. Variablerna som använts i denna studie är 

logiskt förankrade i tidigare litteratur och i vissa fall beräknande i enlighet med tidigare 

studiers föreskrifter. För att öka studiens oberoende samt för att försöka minimera den 

mänskliga faktorn är alla beräkningar genomförda i den statistiska programvaran SPSS för att 

bidra till så ökad standardisering som möjligt. Mot bakgrund av detta är bedömningen att 

studien uppfyller en hög grad av reliabilitet.   
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4. Empiriskt resultat 

 

Kapitel 4 redovisar studiens empiriska resultat, likväl analyseras varje del av den statistiska 

analysen. Enskild presentation görs av de två hypoteserna, dels av den deskriptiva statistiken 

och dels av hypotesprövningen. 

___________________________________________________________________________ 

 

4.1 Resultat av hypotes 1 

 

Den första hypotesen som testades undersökte earnings management-tekniken income 

smoothing. Tekniken utgår ifrån att ett företags ledning försöker påverka resultatet på ett sätt 

som skulle minska resultatets volatilitet, det vill säga att ledningen försöker stabilisera 

resultatförändringarna från föregående år, i detta fall med hjälp värderingen av sina 

förvaltningsfastigheter och de upp- eller nedskrivningar som följer av den. Tekniken är en av 

de vanligast förekommande bland företag som använder sig av earnings management i sin 

redovisningsprocess och med utgångspunkt i teorin om income smoothing formulerades 

hypotes 1. 

 

Hypotes 1: Det finns ett samband mellan förvaltningsfastigheters värdeförändring och 

resultatets volatilitet. 

 

4.1.1 Deskriptiv statistik – hypotes 1 

 

Fastighetsföretagen kan välja att antingen skriva ner eller skriva upp värdet på sina fastigheter 

vilket har en direkt påverkan på företagets resultat. Under åren som undersökts (2006-2015) 

har det varit en överhängande majoritet som gjort en uppskrivning av sitt fastighetsbestånd. 

Under endast två år, 2008 och 2009 har antalet nedskrivningar varit större än antalet 

uppskrivningar, se graf 4-1 nedan.  

 

Graf 4-1. Antalet upp- och nedskrivningar per år 
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De monetära beloppen som förvaltningsfastigheternas värde skrivits upp med minskade 

emellertid under perioden mellan 2008 och 2013 trots att antalet uppskrivningar hållits på en 

jämn hög nivå i relation till antalet nedskrivningar vilket indikerar att värdeökningen 

stangerade, se graf 4-2 nedan. Under de senaste två åren ligger det totala beloppet åter på 

ungefär samma nivå som i början av mätperioden och värt att notera är att uppskrivningarna 

år 2015 dubblerades från det föregående året. 

 

Graf 4-2. Totala upp- och nedskrivningar (i msek). 

 

 
 

Hypotes 1 prövar sambandet mellan förvaltningsfastigheternas värdeförändring och 

resultatsförändringen från föregående år exklusive förvaltningsfastigheternas värdeförändring. 

För att nollhypotesen ska kunna förkastas ska de positiva värdeförändringarna minska eller 

vara negativa samtidigt som förvaltningsfastigheternas värde skrivits upp. Det skulle då ge en 

antydan att när resultatets värdeförändringar minskat använder ett företags ledning income 

smoothing, genom att skriva upp värdet på förvaltningsfastigherna för att kompensera för det 

nedåtgående resultatet. Graf 4-3 nedan som visar antalet positiva och negativa 

värdeförändringar i resultatet per år indikerar att värdeförändringarna snarare är positivt 

korrelerade med förvaltningsfastigheternas värdeförändringar. Genom att jämföra åren 2006, 

2007, 2010, 2014 och 2015 från graf 4-1 ovan med motsvarande år från graf 4-3 har antalet 

positiva värdeförändringar i resultatet varit större än antalet negativa värdeförändringar under 

alla åren förutom 2014. Detta är motsatsen till vad som kan förväntas av företag som tillämpar 

income smoothing i sin redovisning. 
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Graf 4-3. Antalet positiva och negativa värdeförändringar  

 

 
 

Det monetära belopp som resultatets värdeförändringar har uppgått till under 

forskningsperioden, se graf 4-4 följer till stor del samma trend som antalet värdeförändringar. 

När antalet positiva värdeförändringar minskar tenderar den totala monetära summan av 

positiva värdeförändringar att också minska och vice versa vid negativa värdeförändringarna. 

Detta tyder på att beloppen som resultatet förändrats med ligger på en förhållandevis konstant 

nivå från år till år. 

 

När antalet inträffade händelser mellan de respektive variablerna jämförs visas ett förhållande 

som är motsatt det förhållande vilket kan förväntas om income smoothing förefaller. Jämförts 

emellertid graf 4-2 med graf 4-4 där förändringarna visas i ett totalbelopp existerar inte längre 

motsvarande samband som visades mellan antalet inträffade händelser. Förhållandet är 

osammanhängande och observeras åren 2009, 2011, 2014 och 2015 kan en negativ korrelation 

anas. Detta skulle kunna tyda på att hypotesen har någon form av substans. 

 

Graf 4-4. Resultatets positiva och negativa värdeförändringar (i msek) 
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Jämförs slutligen graf 4-4 med graf 4-2 ger resultatet en antydan till ett liknande samband som 

mellan antalet värdeförändringar i resultat och förvaltningsfastigheter. När 

resultatsförändringen minskar gör även beloppen som förvaltningsfastigheterna skrivs upp 

med också det. 

 

4.1.2 Statistisk analys – hypotes 1 

 

Hypotes 1 testades med hjälp av en linjär regressionsanalys, där β0 är en konstantterm som 

representerar den punkten på y-axeln där regressionlinjen skär igenom när den beroende 

variabeln X1 är 0. Lutningen på regressionslinjen är uttryckt genom β1 och är analysens 

riktiningskoefficient. Syftet med att analysera genom regression är att klargöra ifall ett 

samband mellan den beroende och oberoende variabeln existerar eller inte genom att 

undersöka huruvida β1:s p-värde ligger under 0,05 och således visar på ett signifikant resultat 

som gör att nollhypotesen kan förkastas.  

  

För att testa hypotesen undersöktes hur ett företag resultatförändring exklusive 

förvaltnignsfastigheternas värdeförändringar påverkade storleken på de upp- eller 

nedskrivningar som gjorts på företagets förvaltningsfastigheter. Nedan redovisas formeln som 

tillämpades för analysen.  

 

(Formel 2-4. Se avsnitt 2.3) 

 

                              
 

Ett test gjordes i det statistiska analysprogrammet SPSS och nedan i tabell 4-1 redovisas de 

värde som den linjära regressionsanalysen beräknat. Testet resulterade i ett p-värde på 0,269 

vilket är avsevärt högre än signifikansnivån på 0,05 således kan inte nollhypotesen förkastas. 

Det höga p-värdet illustrerar att det inte finns något samband mellan resultatförändring och 

värdeförändring av förvaltningsfastigheter. 

 

Tabell 4-1. Linjär regressionsanalys av hypotes 1 
 

N 140 

β0 0,117 

β1 -0,142 

P-värde 0,269 

Slutsats P-värde > 0,05 H0 kan ej 

förkastas 

Signifikansnivå 5% 

 

I testet användes all data det vill säga alla observationer mellan 2006-2015 som inkluderats i 

studien. I och med att testet utfördes undersöktes även det linjära sambandets styrka genom R-

kvadratvärdet, se tabell 4-2 nedan. 
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Tabell 4-2. Det linjära sambandet uttryckt i R-kvadrat värdet. 
 

R 0,095 

R-

kvadrat 

0,009 

 

Regressionens R-värde ligger på 0,095 vilket antyder att ett linjärt samband inte existerar då 

värdet är mycket när 0, likaså visar R-kvadrat värdet att regressionens förklaringsgrad är 

mycket låg då värdet även här ligger mycket nära 0. Grafen 4-5 illustrear tydligt det icke-

linjära sambandet. Mellan det två variablerna förekommer inget tydligt samband. 

 

Graf 4-5. ∆Resultat i relation till FVVF. 

 

 
Prövningen av hypotes 1 resulterade i att nollhypotesen inte kunde förkastas vilket tyder på att 

när resultatförändringen exklusive upp- eller nedskrivningen av värdet på 

förvaltningsfastigheterna minskar kompenserar inte fastighetsföretagen med att skriva upp 

värdet på sina förvaltningsfastigheter.  

 

4.2 Resultat av hypotes 2 

 

Hypotes 1 testade ifall en specifk earnings management-teknik användes för att att påverka 

resultatet. Vid testet av hypotes 2 undersöktes ifall earnings management förekom ur en 

generell synpunkt. För att kunna fastställa ifall earnings management förekommer tillämpades 

en analys av antalet posititva och negativa resultat i förhållande till antalet positiva och 

negativa värdeförändringar. 

 

Hypotes 2: Det finns ett samband mellan andelen år med positivt resultat till andelen år där 

marknadsvärdet minskat. 
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4.2.1 Deskriptiv statistik – hypotes 2 

 

De två variabler som undersöktes i prövningen av hypotes 2 var antalet år med positiva 

respektive negativa resultat, variabel ∆P, samt antalet år där aktiekursen sjunkit respektive 

stigit, variabel R. Variablerna togs fram för fastighetsföretagen samt för referensgruppen 

investmentföretag.  

 

Vid en sammanställning av antalet negativa respektive positiva värden för respektive variabel 

illustrerar graf 4-6 nedan att när fastighetsföretagens marknadsvärde sjunkit under ett år har 

de endast inträffat 33% av åren att även resultatet varit negativt.  

 

Graf 4-6. Totala antalet av respektive variabel för förvaltningsfastigheter 

 

 
 

Motsvarande siffra för investmentföretag, se graf 4-7 nedan, är 71%, vilket betyder således att 

när investmentföretagens marknadsvärde sjunker är reflekteras det av ett negativt resultat i 

71% av fallen.  

 

Graf 4-7. Totala antalet av respektive variabel för investmentföretag 

 

 
 

Det är tydligt att investmentföretags resultat är betydligt mer värderelevant än ett 

förvaltningsföretags vilket är i linje med vad tidigare studier fastställt. Notera emellertid att 

trots att investmentföretag förväntas uppnå den högsta värderelevansen generellt sett bland 

företag som värderar enligt fair value-metoden är antalet positiva resultat större relativt till 
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antalet år där marknadsvärdet stigit. Detta antyder att företag, oavsett bransch, aktivt försöker 

undvika att få ett resultat som är negativt genom redovisningstekniska åtgärder. 

 

4.2.2 Statistisk analys – hypotes 2 

 

Den statiskta analys som tillämpades för hypotes 2 var chi-två-testet som mäter oberoendet av 

förhållandet mellan frekvensen av dessa två variabler. De två variablerna som användes till 

hypotes två var ∆P och R. När dessa antog ett negativt värde tillskrevs de värdet 1 och när de 

antog ett positivt värde tillgavs de ett värde 0. Genom chi-två-testet kunde sedan frekvensen 

mellan dessa beräknas, det vill säga hur ofta varje möjlig kombination inträffade. Modellen 

gav upphov till fyra möjliga kombinationer, se tabell 4-3. 

 

Tabell 4-3. Möjliga kombinationer av händelser 
 

  R 

 

∆P 

 1 0 

1 1,1 1,0 

0 0,1 0,0 

 

Hittas inget samband mellan kombinationerna kommer inte nollhypotesen kunna förkastas 

och för att ett samband ska finnas måste resultatets p-värde vara mindre än 0,05 då 

signifikansnivån är 95%.  

 

Tabell 4-4. Resultat - förvaltningsfastigheter 
 

R 

 

 

∆P 

 1 0 Totalt 

1 15 30 45 

0 0 93 93 

Totalt 15 123 138 

 

Antalet observationer per händelse, se tabell 4-4 ovan, visar att antal fall där ∆P och R är 

negativa är hälften så många än när ∆P är negativt och R positivt. Vilket pekar på att 

fastighetsföretags marknadsvärde reflekteras hälften så ofta i resultatet som när det inte 

reflerkteras i marknadsvärdet. Värt att notera är också att det inte finns något fall där ∆P är 

positivt och R är negativt vilket tyder på en högre värderelevans när marknadsvärdet stiger. 

Resultatet antyder att värderingen av förvaltningsfastigheterna inte värderas till de belopp som 

de enligt marknaden kan förväntas vara värda. 

 

Tabell 4-5. Chi-två-test – förvaltningsfastigheter 
 

N 138 

P-värde 0,00 

Slutsats P-värde < 0,05 

Samband existerar 

Signifikans 5 % 
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Tabell 4-4 visade relativt tydligt att ett samband existerar mellan variablerna ∆P och R vilket 

också bekräftas av p-värdets storlek, se tabell 4-5. P-värdet antar ett värde en bra bit under 

0,05 vilket betyder att sambandet kan säkerställas med 95% säkerhet. 

 

Hypotes 2 bestod av två chi-två-test. Dels testades förvaltningsfastigheter men även 

investmentföretag som användes som referensgrupp. Syftet med att ha en referensgrupp var 

att kunna ha möjlighet att jämföra med data som bäst representerar verkligheten vilket 

investmentföretag i detta fall gör då de uppvisar högst värderelevans. 

 

Tabell 4-6. Resultat – investmentföretag 

 

R 

 

 

∆P 

 1 0 Totalt 

1 29 20 49 

0 6 84 90 

Totalt 35 104 139 

 

Till skillnad från fastighetsföretag uppvisar investmentföretag data som tyder på en högre 

värderelevans då antalet fall där både ∆P och R  är negativa är betydligt fler och dessutom fler 

än fallen då ∆P är negativt och R är positivt. Resultatet befäster resonemanget att 

värderelevansen är högre och antyder att utrymmet för att påverka redovisningen är mindre. 

 

Tabell 4-7. Chi-två-test - investmentföretag 

 

N 139 

P-värde 0,00 

Slutsats P-värde < 0,05 

Samband existerar 

Signifikans 5 % 

 

Likaså här (se tabell 4-7) bekräftas sambandet som uppvisats i tabell 4-6 av chi-två-testet. Det 

resulterade i ett p-värde på mindre än 0,05 således kan det med 95%-ig säkerhet fastställas att 

ett samband existerar mellan ∆P och R även för investmentföretag. Utifrån nollhypotsens 

formulering att andelen år med positivt resultat när marknadsvärdet minskat ska inte vara 

större för förvaltningsföretag än för investmentföretag; H0: RPF ≤ RPI  kan förkastas. 

Fastighetsföretag har en större andel år med positivt resultat när marknadsvärdet minskat än 

för investmentföretag. Dessutom visade analysen att det med 95%-ig säkerhet finns ett 

samband mellan ett positivt resultat när marknadsvärdet minskat vilket förstärker resultatets 

förklarande tyngd och att det då finns en tendens att fastighetsföretag utnyttjar earnings 

management-tekniker för att ge en posititvare bild av företaget.  

 

 

 

 

 

 



35 

 

5. Diskussion 

 

I studiens 5:e kapitel görs en kritisk diskussion av det empiriska resultatet. De två 

hypoteserna diskuteras först separat för att sedan avslutningsvis föras ihop till en avslutande 

diskussion tillsammans med studiens övergripande frågeställning. 

___________________________________________________________________________ 

 

Hypotes 1: Det finns ett samband mellan förvaltningsfastigheters värdeförändring och 

resultatets volatilitet. 

 

Hypotes 1 testades genom en linjär regressionsanalys för att hitta ett samband mellan den 

beroende och den oberoende variabeln. Analysen testade om fastighetsföretagens årliga upp- 

eller nedskrivningar av sina förvaltningsfastigheter påverkades av resultatets förändring från 

föregående år exklusive eventuella upp- eller nedskrivningar av fastighetsbeståndet. Den 

statistiska analysen resulterade i att nollhypotesen inte kunde förkastas vilket betyder att något 

samband mellan de två variablerna inte kan statistiskt fastställas. Analysen av hypotesen visar 

på att fastighetsföretag i Sverige inte använder sig av earnings management-tekniken income 

smoothing. Nordlund (2008) spekulerade i att fastighetsföretagen i Sverige eventuellt använde 

sig av tekniken då de tenderade att redovisa ett lägre värde än vad fastigheten sedermera 

såldes för. Författaren menade att en anledning till att värdet bestämdes till en nivå under det 

verkliga värdet kunde bero på att det underestimerats för att företaget skulle kunna rapportera 

en större intäkt när objektet väl såldes. I denna studie kunde ett sådant agerande inte statistiskt 

bevisas. Om manipulering av värderingsförfarandet finns kan det med relativt stor säkerhet 

antas inte bero på hur resultatet förändrats från föregående år. Resultatet av analysen hade en 

så hög grad av oregelbundenhet att det snarare kan antas vara ett bevis på hög 

redovisningskvalité. Fastigheter är inte sällan så pass unika i sitt slag att det inte går att 

värdera genom att jämföra med andra objekt eller marknadsvärden i största allmänhet, det kan 

då hävdas utifrån resultatet av hypotes 1 att oregelbundenheten förklarar de subjektiva 

antagandena som noggranna, välgrundade och att värderarna sett till de enskilda 

fastigheternas attribut samt inte låtit sig påverkats av företagens mål eller finansiella ställning. 

Anledningen till att income smoothing av sådan art som presenterats i denna studie med stor 

sannolikhet inte förekommer skulle kunna förklaras av att Sverige som land med en 

välutvecklad finansiell infrastruktur, ett tydligt regelverk och oberoende tillsynsmyndigheter 

försvårar eller till och med omöjliggör för denna typ av verksamhet. Chen (2015) visade i sin 

studie om fastighetsföretag i Kina och förekomsten av earnings management och income 

smoothing i den inhemska redovisningen att det finns ett tydligt samband mellan 

tillväxtekonomier och earnings mangement. Författaren menade att företag som är 

lokaliserade i ett land som på kort tid haft en stor ekonomisk tillväxt är mer angelägna om att 

manipulera sina finansiella rapporter än företag från länder som redan är ekonomiskt och 

politiskt stabila (Chen, 2015). Det skulle således kunna vara en bidragande orsak till att 

income smoothing inte verkar existera i den formen bland svenska fastighetsföretag.  

 

Resultatet av hypotesprövningen visade på en stor spridning med i princip ett obefintligt 

samband mellan de två variablerna, en annan rimlig förklaring, än de som nämnts ovan, till 
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detta vore den problematik som uppstår när en tillgång som inte handlas på en tillräckligt 

likvid marknad ska värderas. Subjektiviteten kan utnyttjas för manipulering men i detta fall 

förefaller det som statistiskt osannolikt, istället skulle subjektiviteten i detta fall kunna ha 

bidragit till resultatets spridning och således lett till ett resultat som kan antas vara helt 

slumpmässigt.  

 

Att identifiera earnings management-tekniker är mycket svårt och förklaringsgraden med en 

kvantitativ analys kan stundtals bli bristfällig när nollhypotesen inte kan förkastas då det kan 

finnas ett kausalt förhållande som den statistiska analysen inte noterar. Därför kan det helt och 

hållet inte uteslutas att earnings management förekommer i någan annan skepnad. Att 

fastighetsföretag tenderar att redovisa ett lägre värde på en fastighet än vad den sedan säljs för 

skulle kunna vara en medveten strategi där big bath-tekniken tillämpas, vilket då skulle 

betyda att företagen skriver ner värdet på sina fastighter med avsikt för att kunna redovisa en 

ännu större vinstförändring i framtiden. 

 

Hypotes 2: Det finns ett samband mellan andelen år med positivt resultat till andelen år där 

marknadsvärdet minskat. 

 

Hypotes 1 syftade till att undersöka förekomsten av income smoothing bland de svenska 

fastighetsföretagen. Som det redogjorts för ovan kunde detta inte visas samtidigt som 

earnings management i allmänhet inte kunde uteslutas. En andra hypotes formulerades för att 

komplettera undersökningen av en specifik teknik inom earnings management i syfte att 

undersöka ifall det finns tendenser för att earnings management överhuvudtaget skulle kunna 

förekomma i någan annan form. Danbolt & Rees (2008) visade med hjälp av motsvarande 

analysverktyg att förekomsten av earnings management inte kunde uteslutas i brittiska 

fastighetsföretag. Analysen utgick ifrån teorin om att resultatet ska vara representerat i 

aktiekursen, det vill säga om ett företag redovisar ett negativt resultat bör aktiekursen sjunka 

och vice versa. Detta är taget direkt ur teorin om den efektiva marknadshypotesen att all 

tillgänglig information är reflekterat i priset. Hypotesen testades genom ett chi-två-test där två 

variablers oberoende undersöktes och det gjordes på fastighetsföretag samt investmentföretag 

som användes som referensgrupp. Den första variabeln var resultatet per aktie justerat med 

aktiekursen och den andra variabeln var aktiekursens förändring. Om tecken på earnings 

management i fastighetsföretag visade sig skulle antalet år med positivt resultat samtidigt som 

aktiekursen minskat vara större än antalet år med negativt resultat där aktiekursen minskat. 

Dessutom kunde det förväntas att det antalet även var större än vad motsvarande test för 

investmentföretag visade. Nollhypotesen till hypotes 2 kunde förkastas då sambandet mellan 

de två variablerna var statistiskt signifikant samt att antalet år med positivt resultat samtidigt 

som aktiekursen minskat var större hos fastighetsföretagen än för investmentföretagen.  

 

Antalet observationer där aktiekursförändringen varit negativ samtidigt som resultatet varit 

positivt var dubbelt så många än observationen där båda variablerna var negativa. Vilket 

strider mot teorin om att resultatet ska vara representativt för marknadsvärdets svängningar. 

Motsvarande siffra för investmentföretagen var betydligt lägre samtidigt som antalet 

observationerna när båda variablerna var negativa var större. Resultatet är i linje med 
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earnings management-teorin att när ett företags ledning uppvisar ett opportunistiskt beteende 

och på grund av det manipulerar resultatet för att ge en positivare bild av företaget och även 

sig själva. Fair value-metoden och de värderingstekniker som tillämpas skapar ett utrymme 

för manipulering då flera subjektiva antaganden måste göras och vad resultatet från testet av 

hypotes 2 visar är att det finns tecken som tyder på att det görs. Vidare är det noterbart att 

även investmentföretagen har en större andel positiva resultat än positiva 

aktiekursförändringar vilket skulle kunna betyda att viss resultatmanipulering även sker inom 

den industrin men skillnaden är emellertid mycket mindre mellan variablerna och det motsatta 

sambandet visade sig vara statistiskt signifikant vilket gör att viss försiktighet bör vidhållas 

vid den typen av spekulation. Antalet negativa resultatet för fastighetsföretag är nästan 70% 

lägre än vad som kan förväntas med hänseende på aktiekursförändringen vilket inte bortom 

allt rimligt tvivel bevisar earnings management, men det är trots allt något som kan förväntas 

av ett företag som tillämpar någon form av earnings management. Det går dock inte att 

utesluta att resultatet beror på svårigheterna med att värdera en tillgång som inte handlas på en 

effektiv marknad och att de subjektiva antaganden som gjorts är helt enkelt inte i enlighet med 

marknadens förväntningar. Det går heller inte att tolka resultatet om hur och varför earnings 

management, om det förekommer, tillämpas. 

 

Frågeställning: Använder fastighetsföretag fair value-metoden som ett instrument för att 

manipulera företagets lönsamhet? 

 

Den slutliga diskussion som måste göras är huruvida resultatet från testen av hypotes 1 och 2 

kan besvara studiens primära frågeställning. Hypotes 1 testade ifall den vanligaste earnings 

management-tekniken income smoothing tillämpades bland fastighetsföretag. Resultatet av 

testet visade att det inte gick att statistiskt visa på en signifikansnivå på 5% att tekniken 

tillämpas bland företagen. Det grafiska sambandet mellan de två variablerna var obefintligt 

vilket ger en ännu tydligare indikation på att income smooting inte tillämpas. Det går 

emellertid inte att utesluta att någan annan teknik används för att manipulera resultatet. Vilket 

också visades genom att testresultatet av hypotes 2 som visade sig vara statistiskt signifikant. 

Fastighetsföretagens resultat var inte representativt för hur marknadsvärdet förändrats, en 

positiv korrelation kunde inte visas och det indikerar att resultatet inte är korrekt redovisat. 

Huruvida det beror på tillämpningen av fair value-metoden kan inte genom analysen direkt 

visas men då det är en post som enskilt påverkar resultatet på ett betydande sätt samtidigt som 

det kan påverkas av ett företags ledning till skillnad från exempelvis rörelseintäkter är det 

ingen orimlighet att anta det finns ett kausalt samband.  
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6. Slutsats 

 

I det avslutande kapitlet presenteras studiens slutsats. Återkoppling görs till den inledande 

problematiseringen, syftesformulering samt frågeställning för att sammanfatta studien. 

Kapitlet avslutas med en redogörelse över framtida forskning samt studiens begränsningar. 

___________________________________________________________________________ 

 

6.1 Slutsats av det empiriska resultatet 
 

När den internationella redovisningsstandarden IAS/IFRS infördes hade lagstiftarna en 

förhoppning om att skapa ett regelverk som skulle bidra till en harmoniserad finansiell 

marknad inom EU. Introduceringen av den nya lagstiftningen skulle göra företags finansiella 

rapporter mer kvalitativa genom ökad relevans och tillförlitlighet dessutom var förhoppningen 

att företag från olika länder inom EU skulle kunna jämföras med varandra. En av de mest 

omfattande förändringarna som redovisningstandarden medförde var det ändrade synsättet 

gällande förvaltningsfastigheter och hur de skulle värderas. Tidigare hade cost-metoden 

tillämpats där fastigheterna antogs ha en begränsad livslängd och skrevs av linjärt årsvis till 

värdet 0 vid livslängdens slut. Avskrivningarna påverkade resultatet negativt samtidigt som 

det redovisade värdet uppdaterades efter att det skrivits av. Lagstiftarna ansåg att värdering 

enligt cost-metoden inte bidrog till en rättvis representation av det värde som skulle kunna fås 

vid en eventuell försäljning och till följd av detta reducerades den finansiella rapportens 

relevans och tillförlitlighet som är redovisningens grundpelare för att en rapport ska anses 

vara användbar. Lösningen till problematiken var värdering till verkligt värde enligt fair 

value-metoden. Det verkliga värdet definieras som det belopp som skulle kunna fås vid en 

eventuell avyttring av tillgången vid tidpunkten för värderingen. Vid appliceringen av fair 

value-metoden görs en regelbunden prövning av förvaltningsfastigheternas värde efter 

marknadens förväntningar och en upp- eller nedskrivning görs beroende på ifall värdet stigit 

eller sjunkit. Upp- eller nedskrivningarna tas sedan upp som antingen en intäkts- eller 

kostnadspost i resultaträkningen samtidigt som det nya värdet redovisas i balansräkningen.  

 

Enligt ekonomisk teori måste en tillgång, som värderas till verkligt värde, regelbundet 

traderas på en tillräckligt likvid marknad för att det tillgivna värdet ska bedömas som 

tillförlitligt. Om antalet marknadstransaktioner inte uppnår tillräckligt hög volym kommer 

värderarna vara tvungna att formulera subjektiva antaganden för att kunna genomföra 

beräkningarna vilket skapar incitament för manipulering då det genererade värdet kommer att 

påverka företagets resultat. Handlingsförfarandet har sin utgångspunkt i teorin om earnings 

managment som beskriver hur ett företags ledning genom redovisningstekniker försöker 

manipulera resultatet för att ge en positivare bild av företaget. 

  

Mot bakgrund av ovanstående redogörelse syftade studien till att klarlägga ifall 

implementeringen av fair value-metoden bidrar till att earnings management tillämpas bland 

svenska fastighetsföretag och således om det utrymme som ges av metoden för manipulering 

av resultatet utnyttjas för att skapa en positivare bild av företaget. Följande frågeställning 

formulerades: 
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 Använder fastighetsföretag fair value-metoden som ett instrument för att manipulera 

företagets lönsamhet? 

 

Det statistiska resultatet från studien var ur vissa aspekter tvetydig. Hypotes 1 hade ingen 

statistisk signifikans och visade att sannolikheten för att svenska fastighetsföretag försökte 

stabilisera sina resultat, genom så kallad income smoothing, var i princip obefintlig. Likväl 

som income smooting inte kunde statistiskt påvisas kunde heller inte förekomsten av earnings 

management i största allmänhet uteslutas. Hypotes 2 som testade ifall det fanns tendenser till 

att resultatet manipuleras i någon form var statistiskt signifikant. Det finns således tecken som 

skulle kunna förklaras av att någon form av earnings management förekommer. Frågan som 

bör ställas är ifall det kan finnas någon annan rimlig förklaring? Tidigare studier har fastställt 

att förvaltningsfastigheters värde inte är tillräckligt värderelevant för att kunna anses som 

tillförlitliga. Detta förklaras av svårigheterna att formulera subjektiva antaganden som är 

välförankrade i marknadens förväntningar. Det skulle då kunna vara en alternativ förklaring 

till resultatet av hypotes 2 att det har med tillgångens svåranalyserade natur att göra och inte 

nödvändigtvis på grund av earnings management. Därför kan det endast konstateras att 

värderelevansen av förvaltningsfastigheternas värde är lägre än vad som kan förväntas vid en 

perfekt marknad men det kan inte med fullständig säkerhet sägas bero på earnings 

management samtidigt som det inte kan uteslutas. Det kan slutligen konstateras att 

värderelevansen bristfällighet vid värdering av förvaltningsfastigheter beror antingen på de 

värderingssvårigheter som uppstår i och med dem subjektiva antagandena eller beror på 

förekomsten av earnings management. Oavsett vilka av dessa anledningar som är orsaken till 

den bristande relevansen skapar det en anledning att ifrågasätta tillförlitlighet i de svenska 

fastighetsföretagens finansiella rapporter. Stor osäkerhet råder gällande det verkliga värdets 

framtagande vilket äventyrar rapportenas jämförbarhet vilket är en av de mest centrala 

parametrarna för att bedöma en rapports tillförlitlighet. Frågan som då kan ställas är huruvida 

fair value-metoden bidrar till mer kvalitativa rapporter än vad cost-metoden gjorde och 

därmed huruvida bytet till fair value-metoden var nödvändig. 

 

Resultatet av denna studie har bidragit till ny empiri inom området. Tidigare har 

tillförlitligheten och relevansen av fair value-metoden ifrågasatts när den tillämpats på 

förvaltningsfastigheter. Detta har alltjämt förklarats av avsaknaden av en tillräckligt likvid 

marknad, det har dock endast ett fåtal gånger spekulerats kring det faktum att någon form av 

manipulering kan ha bidragit till att värderelevansen visats vara lägre. Denna studies resultat 

introducerar ett vidare utrymme för fortsatt forskning då den visar att den bristfälliga 

värderelevansen kan sannolikt vara en följd av manipulering av de finansiella rapporterna. 

Den nya empirin bör vara av intresse för kreditgivare i form av kreditinstitut, banker och 

finansbolag vilka alla har ett behov av en värdering som representerar det verkliga värdet när 

en potentiell kredittagares solvens ska bedömas. Likaså bör det vara av intresse för befintliga 

och potentiella aktieägare. Dessa sitter i en underlägsen position ur ett informationsperspektiv 

gentemot företagsledningen och därför bör det vara intressant för dessa att bli medvetna om 

att ett vilseledande beteende kan förekomma från de personer som ska förädla deras 

ekonomiska engagemang i företaget. 
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6.2 Förslag till framtida forskning och studiens begränsningar 

 

Studiens resultat visade att det finns en statistisk möjlighet att earnings management 

förekommer, det visade emellertid inte hur eller varför det i så fall förekommer. Det finns 

därmed fortsatt utrymme att undersöka området vidare. Det skulle kunna göras en jämförande 

studie om huruvida värderelevansen förändrats från perioden före implementeringen av 

IAS/IFRS. Cost-metoden skulle kunna användas som referensgrupp för en objektivt utförd 

redovisning och skillnaden skulle då kunna analyseras utifrån koncepten i teorin om earnings 

management. Vidare skulle andra former av manipuleringstekinker kvantitativt undersökas 

såsom big bath-redovisning för att se ifall det finns antydan till dess existens.  

 

Studien genomfördes på 14 fastighetsföretag som uppfyllde urvalskriterierna samtidigt som 

det finns drygt 40 stycken noterade fastighetföretag i Sverige. För att få en större 

representation skulle kriteriet med hänseende på antalet år som börsnoterat tas bort. Således 

skulle alla fastighetsföretag kunna testas som värderar enligt IAS 40 även de som inte handlas 

på NASDAQ OMX Stockholm på sätt skulle ett betydligt större urval fås som eventuellt 

skulle resultera i en annan utgång. Vidare skulle andra oberoende variabler kunna testas, 

något som skulle vara intressant är att undersöka om storleken på företag har en effekt på 

earnings management.  

 

Studien som genomfördes var en kvantitativ sådan där det kausala sambandet inte går att 

fastställa därför skulle det vara intressant ifall en kvalitativ studie gjordes där både partiska 

och opartiska respondenter deltar för att försöka besvara en liknande frågeställning som denna 

studie utgått ifrån. 
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Bilaga A. Studerade företag 
 

Fastighetsföretag 

Företag Börslista 

Atrium Ljungberg Large Cap 

Balder Large Cap 

Castellum Large Cap 

Catena Mid Cap 

Diös Mid Cap 

Fabege Large Cap 

Fast Partner Mid Cap 

Heba Mid Cap 

Hufvudstaden Large Cap 

Klövern Large Cap 

Kungsleden Mid Cap 

Sagax Mid Cap 

Wallenstam Large Cap 

Wihlborgs Large Cap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investmentföretag 

Företag Börslista 

Bure Equity Mid Cap 

Havsfrun Investment Small Cap 

Industrivärlden Large Cap 

Investor Large Cap 

Kinnevik Large Cap 

Latour Large Cap 

Lundbergföretagen Large Cap 

Melker Schörling Large Cap 

Midway Small Cap 

Novestra Small Cap 

Ratos Large Cap 

Svolder Small Cap 

Traction Mid Cap 

Öresund Mid Cap 
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