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Problematik vid analys av fastighetsbolag efter införandet av IFRS 

Sammanfattning 
För att kunna ta del av information från bolagens redovisning har en förfrågan och ett behov 
av harmoniserad redovisningsinformation vuxit fram. Detta för att investerare och 
kapitalplacerare lättare ska kunna ta del av informationen. Med införandet av IFRS (2005) 
och speciellt IAS 40 får fastighetsbolag möjligheten att värdera sina förvaltningsfastigheter 
till ett verkligt värde. I och med skillnaden i redovisningen så är frågan vilka skillnader det 
blivit för analytiker vid analys och värdering av fastighetsbolag. Inriktningen av vårat arbete 
är IFRS och därmed IAS 40 som påverkar fastighetsbolag i stor utsträckning. I redogörelse för 
IAS-förordningen och därmed IAS 40 går vi även igenom olika redovisningsprinciper och 
tillgångsvärdering som påverkar analysarbetet. Vidare är redovisningens kvalitativa 
egenskaper där relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet är viktiga för att kunna få en objektiv 
bild över IFRS och dess inverkan på analytikers arbete. 
 
Tillvägagångssättet med analys av fastighetsbolag skiljer sig inte allt för mycket efter 
införandet av IFRS/IAS 40, möjligtvis tycker respondenterna att vissa saker blivit tydligare 
t.ex. skatt, men det visar dock en felaktig bild av skatteskulden. Analys av fastighetsbolag 
t.ex. att fastigheternas orealiserade värdeförändringar påverkar fastighetsbolagens resultat i 
stor utsträckning är inget nytt i sig. Det man ser är istället att själva marknadsvärdet av 
fastigheterna ska redovisas i redovisningen. Den rättvisande bilden av företaget kan frångå 
lagar och rekommendationer, om de på något annat sätt speglar företagets verksamhet bättre. 
Vilket leder till att företagen kan använda olika värderingsmetoder och därmed blir det värde 
som står i redovisningen subjektivt. Värdet på fastigheterna är framtagna på olika sätt i olika 
företag och under olika tider. Värdet på fastigheterna kan enligt vår åsikt inte uppfattas som 
ett verkligt värde. IFRS klarar därför inte av att underlätta för investerare genom att erhålla en 
rättvisande bild av företagen. Den publicerade och offentliga informationen som finns 
disponibel för marknaden i Sverige är i första hand företagens årsredovisningar. Den skickliga 
placeraren kan räkna fram ett marknadsvärde på t.ex. fastigheter och därmed granska det som 
står i redovisningen om det stämmer. Detta gör att vissa skapar sig ett övertag i information. 
 
Just gällande själva fastighetsvärderingarna så tillhandahålls väldigt lite information i 
redovisningen. Vilket skapar en enig tveksamhet till att informationen uppfyller validitet, 
tillförlitlighet, relevans och jämförbarhet. Den information som analytiker blir tillhandahållen 
från redovisningen uppfyller alltså inte de kvalitativa egenskaperna som finns. Inom 
begreppet relevans så anser vi att såsom kriterierna föreskriver att den information som ges i 
redovisningen ska vara bekräftande. Att sedan information ska vara begriplig enligt 
principerna, gör att den fallerar ännu mer med IFRS/IAS 40 då det inte framgår hur en 
värdering ska göras och hur ofta. 
 
Vi anser att IFRS inte uppfyller i detta skede funktionen som den vill utge sig att inneha. Det 
behövs därmed mer arbete kring hur detta ska tacklas vid en eventuell vikande marknad, då 
IFRS kommer att vara som mest skadligt där den egentligen borde vara till mest hjälp dvs. 
synliggöra företagets ekonomiska ställning på ett korrekt sätt för analytikerna 
 



Problematik vid analys av fastighetsbolag efter införandet av IFRS 
 

 II 

Summary 
To be able to acquaint oneself with the information from the companies accounting has a 
request and a need for harmonised accounting information grown. This is because investors 
easier should be able to acquaint oneself with the information. With the introduction of IFRS 
(2005) and specially IAS 40 the real estate companies get the ability to appreciate their real 
estates to real value. With the difference in the accounting, grows the question if it has 
become some differences for analysts with analysis and valuation of real estate companies. 
The concentration of our work is IFRS and IAS 40 that’s affect real estate companies. In the 
summary of contents for IAS regulation and IAS 40 presents different accounting principal 
and valuation methods of assets that’s affect the analysis. The accounting quality 
characteristic is relevance, reliable and comparability is important to be able to get an 
objective view over IFRS and its affection of analysis work.     
 
The procedure with analysis of real estate isn’t much different after the introduction of 
IFRS/IAS 40. Possibly thinks the respondent that several things got better for example tax, 
but it still shows a wrong view of the tax debt. Analysis of real estate companies for example 
that real estate unrealized value changes effects real estates income statements isn’t something 
new. The thing that is seen is the market value of the real estate that’s shows in the 
accounting. The correct view of the company can distinguish from laws and recommendation, 
if it in some better view can show the companies activity. This lead to that company can use 
different valuation methods which lead to that the value in the accounting is subjective. The 
value of the real estates are done in different ways in the companies even the times of the 
valuation between the companies are different. In our opinion the value of the real estates can 
not be appreciated as a real value. IFRS doesn’t complete to fulfil to facilitate for investors to 
give a correct view of the companies. The publicised and public information that’s available 
for the market in Sweden are company’s annual rapport. The competent investor can calculate 
a market value of the real estate and with that information see if the information in the annual 
reports is correct. Which make that a number of investors can obtain an advantage in 
information situation.  
 
In reality the real estate valuation supplies very little information in the accounting. This 
creates doubtfully that the information fulfils validity, reliable, relevance and comparability. 
The information that analyst get supplied with from the annual reports doesn’t fulfils the 
quality characteristics witch is available. In the concept of relevance we are in the same 
opinion that the criterion about information in the accounting should be verifying. In an other 
view is that the information should be intelligible throw the principals; make that IFRS/IAS 
40 miscarry even more because it doesn’t shows how a valuation should be done and how 
often.  
 
We think that IFRS in it present situation doesn’t fulfill the function that it is supposed to 
have. It requires more efforts about how this would be handled in a possible incessant market. 
When IFRS will make the most damage instead of it purposed to be helpful in a yielding 
market. In the way of make the companies financial situation visible in a correct manner for 
the investors.  
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1. Inledning 
I detta första kapitel ges läsaren en inledning till uppsatsen, där bakgrunden till uppsatsen 
redogörs och likaså en problemdiskussion. Även syftet och en avgränsning av uppsatsen 
beskrivs. I slutet av inledningen presenteras en disposition som skall ge läsaren en översiktlig 
bild. 

1.1 Bakgrund 
Efter att EU grundades 1951 har EU växt till dagens 25 medlemsländer.1Detta har medfört att 
integrationen ökat mellan medlemsländerna samt att integrationen mellan EU mot övriga 
världen har ökat. Genom att medlemsländerna och andra länder blivit mer internationaliserade 
än tidigare har även finansmarknaden följt den utvecklingen mot ett mer internationellt 
handlande. De företag och bolag som verkar på den internationella marknaden kan idag vara 
noterade på flera marknader och därmed har finansieringen utökats till ett mer internationellt 
agerande. 
 
Redovisningsinformationen har dock skiljt sig åt mellan bolagen på grund av vilket land 
bolagen har sitt säte i. Detta skapar problem för de investerare som verkar på den 
internationella marknaden då de får svårare att analysera och värdera de bolag som verkar på 
marknaden. För att kunna ta del av information från bolagens redovisning har en förfrågan 
och ett behov av harmoniserad redovisningsinformation vuxit fram. Detta för att investerare 
och kapitalplacerare lättare ska kunna ta del av informationen. De bolag som verkar på den 
internationella marknaden har i och med det efterfrågat en internationell 
redovisningsstandard. Just för att investerarna och kapitalplacerare lättare ska kunna 
tillhandahålla en mer rättvisande bild av bolagen men även för att underlätta jämförbarheten 
av den finansiella informationen från bolagen.2  
 
Det resulterade i att IASC bildades 1973 i London för att samordna redovisningen mellan 
länderna. 1990 ombildades IASC till IASB som övertog utgivandet av internationella 
standarderna.3  
 
Den 19 juli 2002 utfärdade Europaparlamentet och rådet en förordning om tillämpning av 
internationella redovisningsstandarder. Genom detta blev förordningen nästintill omedelbart 
gällande i medlemsländerna i EU. Enligt artikel 4 i IAS-förordningen ska alla företag som är 
noterade på en reglerad marknad i någon av medlemsstaterna vara skyldiga att upprätta sina 
koncernredovisningar i enlighet med de av kommissionen godkända IAS/IFRS standarder 
som utfärdats av IASC/IASB.4 
 
Alla företag som är noterade på en marknadsplats eller på en börs inom EU har skyldigheten 
from den 1 januari 2005 att redovisa enligt den nya redovisningsstandarden, vilket rör ca 7000 
noterade företag som verkar inom EU. För företag som är noterade på en marknad inom EU 
samt på en reglerad marknad utanför gemenskapen där man redan applicerar en godkänd 
standard t.ex. US GAAP vid uppförande för sin koncernredovisning behöver inte rätta sig 
efter IAS standard förrän januari 2007, då även de ska övergå till IAS. Genom att denna nya 
förordning blir tillgänglig öppnas en möjlighet för medlemsländerna. Detta kräver att alla de 

                                                 
1 http://en.wikipedia.org/wiki/EU 2006-04-24 
2 IASC International Accounting Standards Explained (2000) s. 9 
3 http://www.iasb.org/about/history.asp 
4 SOU (2003:71) Förvaltningsfastigheter 
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företag som verkar inom EU ska etablera sina års- eller koncernredovisningar i enlighet med 
IAS oberoende av om företagen är noterade eller onoterade.5  
 
Genom den nya förordningen hoppas man att det skapas en mer kostnadseffektiv och bättre 
fungerande kapitalmarknad. Syftet med IAS är att det ska framkalla förutsättningar för 
företagen inom unionen att konkurrera på lika villkor, om att ta del av de finansiella 
resurserna som är åtkomliga på den lokala och globala marknaden.6 
 
Den finansiella informationen från bolagen ska presenteras på ett likartat sätt inom EU som 
t.ex. årsredovisningen. Däröver finns det flera krav än de som ges i ÅRL, nämligen i 
redovisningsrådets rekommendationer (RR). Svenska bolag som har noteringsavtal med 
Stockholmsbörsen ska följa de rekommendationer som ges i RR. Dessa rekommendationer 
har anpassats för att stämma överens med IAS/IFRS.7 
 

1.2 Problemdiskussion 
I och med införandet av IFRS (2005) och speciellt IAS 40 får fastighetsbolag möjligheten att 
värdera sina förvaltningsfastigheter till ett verkligt värde. Det har därför skett stora 
förändringar i hur fastighetsbolagen ska redovisa sina fastigheter i resultat och 
balansräkningen. I och med skillnaden i redovisningen så är frågan vilka skillnader det blivit 
för analytiker vid analys och värdering av fastighetsbolag. Vi avser att undersöka om 
standarden medfört förbättringar eller försämringar angående analysmetoder vid analys av 
fastighetsbolag och hur analytikerna ställer den nya standarden i relation till de kvalitativa 
egenskaperna som redovisningen ska uppfylla. Vi avser även att undersöka hur 
informationsflödet och kommunikation från fastighetsbolag tillfredställer analytikernas 
behov.  
 
I artikeln ”Årsredovisningar - Nya regler blåser upp bolagens vinster” av B, Suneson i 
Svenska Dagbladet 2005-05-20, där menar börsanalytikern Peter Malmqvist att de nya 
redovisningsrekommendationerna kommer att påverka bolagen i Sverige på så sätt att 
fastighetsbranschen påverkas där vinsterna ökar och därmed blir inte nyckeltalen detsamma. 
Fastighetsbolagens val av redovisning kommer att påverka deras kapitalstruktur i och med 
införandet av IFRS. I den forskning som Peter Malmqvist har gjort visar det sig att alla 
fastighetsbolag redovisar sina förvaltningsfastigheter till ett verkligt värde enligt IAS 40. I och 
med att bolagen valt att redovisa förvaltningsfastigheterna till verkligt värde har också deras 
bokförda värde i många fall ökat kraftigt. Den stora skillnaden i bokförda värden är vad som 
sägs i artikeln att många fastigheter införskaffades sedan en längre tid tillbaka då de har 
redovisats efter ett anskaffningsvärde. Vissa fastighetsbolag köper och säljer dock fastigheter 
under en kort period vilket föranleder att anskaffningsvärde och verkligt värde inte skiljer sig 
allt för mycket åt. Men när fastigheterna har varit i ägarens ägo en längre tid och fastigheten 
värderas till ett verkligt värde så sker det en ökning av det bokförda värdet från tidigare, vilket 
också medför att det blir en ökning av det egna kapitalet och därmed en ”bättre” soliditet. 
Men eftersom ökningen av det egna kapitalet ökar med ”illusions pengar” så kan det föreligga 
att fastighetsbolagens soliditet ger ett falskt intryck. Något som inte framförs i en uppåtgående 
marknad är vad som sker med fastighetsbolagens redovisning vid en vikande 
marknadssituation och hur den kommer att påverka analytikernas situation vid analysarbete. 

                                                 
5SOU (2003:71) Förvaltningsfastigheter 
6 ibid 
7 IAS/IFRS 2005 Ernst & Young nr 55/02 s.9 
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Vilken problematik står analytiker inför vid analys av fastighetsbolag i och med införandet av 
IFRS/IAS 40 vid en uppåtgående och neråtgående marknad? Vad analyserar analytikern i 
fastighetsbolagen och hur stor inverkan har den nya redovisningen på analysen? 
 

1.3 Syfte 
Vårt syfte är att undersöka analytikers problematik vid analys av fastighetsbolag. Har det skett 
några förändringar för analytiker vid analysarbete efter införandet av IFRS/IAS 40. Med 
denna undersökning ska vi insamla och belysa brister och styrkor vid analys av 
fastighetsbolag. 
 
 

1.4 Disposition  
Kapitel 1: Inledning 
Uppsatsen inleds med en bakgrund till IFRS/IAS 40 som sedermera följs av en 
problemdiskussion. Därefter följer vårat syfte och hur vi avgränsat oss inom ämnet.   
 
Kapitel 2: Metod 
Kapitlet beskriver den metod som vi har använt oss utav. Vi går även igenom på vilket sätt 
materialet till uppsatsen insamlats. Vi redogör för metodvalet och diskuterar runt 
trovärdigheten i uppsatsen. 
 
Kapitel 3: IAS-förordningen, redovisningsprinciper och tillgångsvärdering  
I kapitlet ger vi en redogörelse för IAS-förordningen, och därmed IAS 40. Vi går även igenom 
olika redovisningsprinciper och tillgångsvärdering som följer svenska rekommendationer. 
Kapitlet avslutas med respondenternas tankegångar kring ämnet och analyseras sedan av 
författarna. 
 
Kapitel 4: Redovisningens kvalitativa egenskaper 
I kapitlet förklaras redovisningens kvalitativa egenskaper där relevans, tillförlitlighet och 
jämförbarhet gås igenom. Dessa är viktiga för att kunna uppnå god redovisningssed med den 
nya redovisningsstandarden. Respondenternas tankegångar kring detta ämne likaså vår analys 
avslutar detta kapitel. 
 
Kapitel 5: Analys och värdering av fastighetsbolag kopplat till redovisningen 
Det sista teoretiska och förklarande kapitlet går igenom förbindelsen mellan aktiemarknaden 
och redovisningen. Vi ger även en redogörelse för hur en analytiker arbetar och vilka 
analysverktyg de använder sig utav. Värdering av tillgångar är en annan aspekt som vi går 
igenom i detta kapitel. Kapitlet avslutas som de övriga med en respondenternas tankegångar 
kring ämnet och vår analys. 
 
Kapitel 6: Slutsats och förslag till andra uppsatser 
I kapitlet presenteras vår slutsats som bygger utifrån uppsatsen olika delar. Kapitlet avslutas 
med en redogörelse för nya frågeställningar som framkommit och som kan vara intressanta att 
följa upp i framtiden. 
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2 Metod 
I detta kapitel kommer vi att redovisa vilken metod vi har använt oss utav för att genomföra 
denna uppsats. Metoden beskriver på vilket sätt data har insamlats samt hur vi gått tillväga 
med intervjuer och intervjupersoner. En kritisk granskning sker av våra källor och de brister 
som eventuellt finns i vårt val av metod. 
 

2.1 Metodval 
Den metod som vi har valt blir den utgångspunkt som vi kommer att genomföra uppsatsens 
arbete utifrån och för att kunna angripa det problem vi utgår ifrån på ett korrekt sätt. För att 
uppsatsen ska kunna genomföras på ett bra sätt och nå vårt syfte måste vi använda oss av en 
metod för att kunna göra en relevant datainsamling. Som utgångspunkt för vårat arbete 
kommer vi att använda oss utav en kvalitativ metod. Vi har valt att genomföra personliga 
intervjuer och telefonintervjuer med några utvalda personer som är väl insatta på området. 
Dessa personer kommer förhoppningsvis att ge oss en bra bild av det problem som vi har valt 
att undersöka. Vi kommer även att närvara på ett seminarium som anordnas av företaget 
”Fastighetsnytt” som ger ut en av landets ledande publikationer inom ämnet. De övriga 
medverkande i seminariet kommer att vara experter inom fastighetsekonomi och analys av 
fastighetsbolag. 
 
En kvantitativ metod som hade kunnat genomföras är ofta mer formaliserad och strukturerad. 
Metoden är också i större bemärkelse mer kontrollerad från skrivarens sida. När ett arbete 
planeras utifrån ett kvantitativt förhållningssätt så används ofta en mer selektiv planering och 
håller avstånd till informationskällor. Statistiska mätmetoder har en stor del i den analys som 
utförs av kvantitativt insamlad information.8 Denna metod hade inte passat lika bra i vårt fall 
för att uppnå vårt syfte och för att kunna analysera vårat problem. 
 
Den kvalitativa metoden som vi använder oss av innebär mindre formalisering och har ett mer 
förstående syfte då informationen inte kommer att prövas om den har generell giltighet. Den 
kvalitativa metoden har ett mer djupgående syfte att försöka förstå och tolka den information 
som samlas in från de olika källorna. Detta kan beskriva helheten och sammanhanget av det 
som problematiserats i uppsatsens början. Närheten till den källa där informationen inhämtats 
ifrån kännetecknas just av kvalitativ metod.9 
 
Andra stora skillnader i de två metoderna kvalitativ och kvantitativ är de olikheter i 
uppläggningen av undersökningen, där flexibilitet är det som kännetecknas i kvalitativ metod 
medan strukturering är det som kännetecknas i kvantitativ metod. Med flexibilitet menas att vi 
under arbetes gång kan rätta till frågeställningar som formulerats fel eller glömts bort samt 
uppläggningen av arbete är flexibelt på så sätt att de olika undersökningsenheterna kan 
närmas på olika sätt. Detta gäller även vilka frågor som tas upp och vilken ordningsföljd de 
har.10 
 

2.2 Datainsamling 
När information ska sökas så finns det två olika tillvägagångssätt att använda sig av, det ena 
är att använda sig av information som redan har insamlats av någon annan och använts i annat 
                                                 
8 Holme. I.M & Solvang, B.K, (1997) Forskningsmetodik s. 14 
9 Ibid 
10 Holme. I.M & Solvang, B.K, (1997) Forskningsmetodik s. 80 
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syfte sekundärdata (andrahandskälla). Det andra är att använda sig av information som 
sökpersonen själv samlar in primärdata (förstahandskälla).11 Vi har valt att använda oss av 
både sekundärdata och primärdata vid genomförandet av denna uppsats. 
 

2.2.1 Sekundärdata 

Vi har använt oss utav sekundärdata som grund för vårat arbete i syfte att läsa på och sätta oss 
in i ämnet. Den litteratur som vi har använt oss utav består av böcker, artiklar i tidskrifter, 
tidningar, RR:s rekommendationer samt IASB:s ramverk. För att få fram denna information 
har vi använt oss av databasen ”Higgins” på biblioteket vid Högskolan i Gävle. Vi har även 
kompletterat med att använda oss av sökmotorn Google på Internet. Som sökord där har vi 
använt IAS 40, IASB, fastighetsbolag, analys av fastighetsbolag, företagsvärdering, 
redovisning till verkligt värde och förvaltningsfastigheter. Vid användning av sekundärdata 
bör man fråga sig vem, när och var denna information har presenterats. Viktigt är också att 
försöka ta reda på syftet till varför den har presenterats.12 Vid användning av sekundärdata har 
vi haft ett kritiskt förhållningssätt till informationen. 
 

2.2.2 Primärdata 

I vår empiriska del av arbetet har vi valt att bygga på primärdata i form av intervjuer och 
expertutlåtanden från seminarium. Fördelen med att använda primärdata är att vi som skriver 
uppsatsen har möjlighet att påverka intervjuunderlaget och dess uppställning. Detta leder 
också till att den information som vi får fram är anpassad till våran frågeställning och den har 
därför en högre relevans än vid användande av sekundärdata. Nackdelen med att använda sig 
utav primärdata är att vi blir begränsade till endast ett fåtal människor som vi kan intervjua, 
och att det är betydligt mer tidskrävande och förhållandevis mer kostnadskrävande.13  
 

2.3 Urval 
Vi började med att läsa in oss på ämnet. Det var där vår problemfrågeställning och 
problemdiskussion växte fram. Därefter sökte vi kontakt med analytiker som sköter 
fastighetsfonder för att ta del av deras syn på införandet av IFRS och fastighetsbolagens 
marknadssituation. 
 
Inriktningen av vårat arbete är IFRS och därmed IAS 40 som påverkar fastighetsbolag till stor 
del. Där fastighetsbolag ska välja att redovisa sina förvaltningsfastigheter till ett verkligt 
värde. Genom att ta direktkontakt med förvaltare av fastighetsfonder så skapar vi oss en 
tidsvinst. De personliga intervjuerna genomfördes i Stockholm där flertalet av förvaltarna 
sitter. 
 

2.3.1 Intervjuer  

Det finns ett flertal sätt man kan genomföra intervjuer på. De går att använda sig utav 
personintervjuer, gruppintervjuer, telefonintervjuer eller e-post intervjuer. De finns olika 
fördelar och nackdelar med varje slags intervju. Vi försökte med samtliga förvaltare att få till 
personliga intervjuer. Detta för att vi vill kunna ställa eventuella följdfrågor men även för att 

                                                 
11 Holme, I.M & Solvang, B.K, (1997) Forskningsmetodik s.132 
12 Holme, I.M & Solvang, B.K, (1997) Forskningsmetodik s.135 
13 Holme, I.M & Solyang, B.K, (1997) Forskningsmetodik s.138 
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ta del av respondenternas kroppsspråk. Men på grund av olika omständigheter var inte 
personliga intervjuer genomförbart i alla fallen. Då vi istället fick använda oss utav 
telefonintervjuer. 
 
Intervjuerna var av halvstrukturerad art då vi i förväg hade gjort ett intervjuunderlag (se 
bilaga) som respondenterna fick ta del av innan intervjun. På så sätt fick respondenterna 
möjlighet att ta del av frågematerialet innan själva intervjun. Vid intervjuerna ställdes 
frågorna i samma ordning, där respondenterna fick svara fritt på frågorna. Vi gick inte in och 
avbröt eller på något sätt styrde respondenterna under själva intervjun. Intervjumaterialet gav 
även utrymme för tilläggsfrågor som ställdes vid vissa tillfällen. 
 
Intervjuerna genomfördes genom personliga intervjuer och även telefonintervju. Vid telefon 
och personliga intervjuerna var båda författarna närvarande, för att undvika misstag samt 
stämma av med varandra om det som sagts. Vi valde även att spela in intervjuerna, med 
respondenternas godkännande. Detta för att vi skulle lyssna och koncentrera oss på 
respondenternas svar. Men även för att vi i efterhand skulle kunna tillförsäkra oss av vi inte 
missuppfattat något och undvika felaktigheter i svaren. Sammanställningarna av intervjuerna 
har skickats till respondenterna för godkännande, så att missuppfattningar ska kunna 
undvikas. 
 
Intervjuunderlaget är sammanställt utifrån våran frågeställning kring problematiken vid 
analysarbete av fastighetsbolag efter införandet av IFRS och då speciellt IAS 40. Hur detta 
har mottagits av analytiker och förvaltare av fastighetsbolag och vad för konsekvenser 
införandet fått. 
 
2.3.1.1 Person och Företagspresentation 
De analytiker som vi har valt att intervjua är, Erik Nyman på Enskilda Securitas, Gunnar 
Lindberg på Alfred Berg, Fredrik Brodin på Mengus och Dag Klerfelt ”debattör och 
ordförande för Samfundet för Fastighetsekonomi (SFF)” som också är en av de mer erfarna 
rådgivarna och fastighetsvärderarna. Han var bland annat anlitad av bankstödsnämnden under 
90-talskrisen. Han har också varit analyschef på Skandia under en längre tid. 
 
Alfred Berg grundades samma år som Stockholmsbörsen 1863. 1901 ville Alfred Berg att 
firman skulle utöka sin verksamhet, vilket idag gör att firman stolt bär hans namn. Alfred 
Berg är en av de ledande nordiska investmentbankerna. En kombination av lokal nordisk 
expertis och en global bredd gör det möjligt att tillhandahålla enastående finansiella lösningar. 
Som en del av den nordiska bankgruppen ABN AMRO, kan Alfred Berg med de nordiska 
kollegorna leverera högklassig finansiell expertis, en bred och integrerad spektrum av lokala 
och globala produkter och kvalificerad kundservice.14 
 
SEB är också en av de ledande investmentbankerna i den nordiska regionen, med topp 
rankningar inom ett flertal områden. Samtidigt som konkurrensen ökar inom investment 
verksamheten har utvecklingen av nya produkter ökat och branschen har gått samman. SEB´s 
nya investeringsbanks organisation bygger på en bredare plattform och skapar därmed bättre 
förhållanden för investeringar i produktutveckling och olika resurser. Detta vill leda till 
förhöjda tillväxtmöjligheter och ökad lönsamhet. SEB grundades för 150 år sedan, 1856 av 
entreprenören och visionären André Oscar Wallenberg.15 
 
                                                 
14 www.alfredberg.se (2006-05-21) 
15 www.enskilda.se (2006-05-21) 
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Mengus är en privat investmentfirma specialiserade på fastighetsinvesteringar och är baserad i 
Stockholm. Teamet bakom Mengus består av kvalificerade fastighetsexperter med bevisade 
höga kunskaper inom affärslösningar, uthyrning, utveckling och tillgångsvärderingar. Teamet 
är uppbackade av Quesada, en svensk investeringsfirma. Mengus Stockholm är en stängd 
fond som startades i juli 2005. Fonden vill köpa, utveckla, förvalta och realisera kommersiella 
fastigheter inom Stor-Stockholm. Fonden kommer huvudsakligen att investera i delvis lediga 
lokaler med potential för värdehöjande åtgärder genom aktiva ombyggnationer och 
uthyrningsåtgärder.16 

2.4 Källkritik 
De viktigaste källkritiska kriterierna för att bedöma källor är tendenskritik, samtidskravet och 
beroendekritik. Man måste bedöma källor kritiskt för att kunna se om det som källan utger sig 
att mäta verkligen mäts. Frågan författarna måste ställa sig är om frågan i sig är valid och har 
relevans samt om den är väsentlig för själva frågeställningen. Eller om källan är ”reliabel” det 
vill säga fri från systematiska felvariationer,17 vilket måste vägas in i arbetet för att uppfylla 
de källkritiska kriterierna som är följande: 
 
Samtidskravet innebär att källan som används är aktuell och inte hänvisar till en händelse i 
det förflutna. Desto närmare användaren kommer källan desto högre trovärdighet har den. 
Tendenskritik innebär att användaren frågar sig om uppgiftslämnaren har några egna 
intressen i den information han/hon lämnar. 
Beroendekritik innebär att användaren får se över om källorna står i beroendeställning till 
varandra. För om de återger uppgifter som är insamlat från samma källa så sjunker 
trovärdigheten i de lämnade uppgifterna. 18 
 

2.5 Tillvägagångssätt  
För att nå de kriterier som lagts fram under metodavsnittet har vi sökt källor som varit 
kopplade till företagsvärdering, tillgångsvärdering och redovisningens kvalitativa egenskaper. 
Som ligger inom ramen IFRS/IAS 40 och är kopplat till vår frågesällning. De artiklar som vi 
samlat inspiration ifrån har inte varit äldre än 2005 då införande av IFRS trädde i kraft. Det 
informationsmaterial vi använt oss utav i form av litteratur och avhandlingar har varit brett. 
Detta har givit oss fördelen att jämföra materialet för att se om skribenterna till litteraturen 
haft något självändamål i det som skrivits. Intervjufrågorna var delgivna respondenterna innan 
själva intervjutillfället för att få möjlighet att rätta till om det var några oklarheter kring någon 
fråga. Genom att respondenterna i förväg var delgivna intervjumaterialet så försöker vi uppnå 
hög grad av validitet och reliabilitet. Intervjufrågorna är utformade för att besvara vår 
frågeställning i uppsatsen. För att få material till vårt intervjuunderlag har vi bedrivit breda 
litteraturstudier samt insamling av material som motsvarar det vi söker. Detta leder till att vi 
uppnår en hög grad av validitet genom en så kallad trattinsamling av materialet. Vi stoppar in 
fullt med material i toppen för att sedan få ut de relevanta bitarna i botten av tratten. 
Intervjumaterialet är utformat för att på bästa möjliga sätt få ut det mesta av respondenterna 
samt få en smidig intervju utan onödiga upprepningar. De personliga intervjuerna och 
telefonintervjuerna blev inspelade med respondenternas godkännande. Under seminariet som 
vi deltog i fördes stödanteckningar som vi sedan skrev rent direkt efter för att inte missa några 

                                                 
16 www.mengus.se (2006-05-24) 
17 Eriksson, L.T & Wiedersheim-Paul, F (1997) Att utreda forska och rapportera s.151 
18 Eriksson, L.T & Wiedersheim-Paul, F (1997) Att utreda forska och rapportera s.152 
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detaljer. Detta gjorde vi för att kunna uppnå kriterierna kring reliabilitet men även för att 
underlätta empiriarbetet.  
 
Vi har använt oss utav ett kritiskt förhållningssätt till de källor materialet kommer ifrån. Detta 
för att vi ska kunna nå så tillförlitliga slutsatser i uppsatsen som möjligt. I de intervjuer, 
artiklar, böcker, internetsidor och annan litteratur som vi använt oss utav har kritisk 
granskning skett. Det går även att säga att användaren går in en snävare bemärkelse, då man 
åsyftar till kritik på de dokument som granskas.19 
 
Källkritik är det som kan användas som urvalsmetod för den som skriver, så att det görs rätt 
bedömning av det material som samlats in. Viktigt är att det bara tas med det som är relevant 
och inte använder det material som inte ses som relevant. Den litteratur och artiklar som vi 
behandlar och presenterar i uppsatsen är det som vi anser vara relevant och ger betydelse till 
vår problemställning i uppsatsen. 

                                                 
19 Eriksson, L.T & Wiedersheim-Paul, F (1997) Att utreda forska och rapportera s.151 
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3 IAS-förordningen, redovisningsprinciper och 
tillgångsvärdering 
I kapitlet ger vi en redogörelse för IAS-förordningen, och därmed IAS 40. Vi går också 
igenom olika redovisningsprinciper och tillgångsvärderingar som är relevanta för vårt syfte.  
Detta kapitel avslutas med respondenternas tankegångar kring berörda avsnitt under denna 
rubrik och analyseras sedan av författarna. 
 
Eftersom de första årsredovisningarna som är upprättade efter IFRS standard utkommer först 
under våren 2006 har effekten av IFRS införandet i Sverige inte kunnat studeras innan 
skrivandet av denna uppsats. Det saknas därför även studier inom området för analys av 
fastighetsbolag i och med införandet av IAS 40. Vi saknar därför tillgång av etablerad 
teoretisk referensram. I brist på detta har vi komponerat en teoretisk referensram som vi anser 
stämma överens med uppsatsens frågeställning. I helhet bygger den på tidigare gjorda studier 
kring redovisning och analysarbete. 
 

3.1 IAS-förordningen 
Europaparlamentet och rådet utfärdade 2002 en förordning om tillämpningen av internationell 
redovisningsstandard för börsnoterade företag. Därefter har den svenska lagstiftningen på 
redovisningsområdet under 2004 anpassats till denna IAS-förordning.  Den nya standarden 
skall från och med den 1 januari 2005 appliceras i svenska börsnoterade företags 
koncernredovisningar.20 
 
I den svenska ÅRL har det gjorts en del ändringar på grund av IAS-förordningen. 
Ändringarna som gjorts ska med några undantag tillämpas på det räkenskapsår som inledes 
efter den 31 december 2004, därmed i rapporteringen för 2005.   
De ändringar man gjort har till syfte att göra det möjligt för svenska företag att tillämpa de 
internationella redovisningsprinciperna så att det faller inom svensk lag. Detta öppnar även 
upp möjligheten för onoterade företag att upprätta sina koncernredovisningar enligt de 
internationella redovisningsprinciperna.21  
 
Den bakomliggande tanken med IAS 40 är att verksamhetens art och dess 
marknadsförutsättningar ska bli överskådligare i redovisningen. IAS 40 innebär att företag ska 
redovisa sina förvaltningsfastigheter till ett verkligt värde. Ur ett värderingsperspektiv av 
fastigheter är detta av speciell vikt då det är det som vi berör i vårt arbete, där vi vill se hur 
detta nya värderingssätt av fastigheter har tagits emot av analytiker. Det värderingsarbete som 
görs utav fastigheterna ligger till grund för fastighetsbolagens resultat.22 I och med införande 
av IFRS och IAS 40 så kan fastighetsbolag som förvaltar fastigheter välja mellan två 
värderingsmodeller. De värderingsmodeller som kan användas är antigen IAS 40 eller IAS 16. 
Enligt IAS 40 ska företag med förvaltningsfastigheter värdera fastigheten till ett verkligt 
värde efter anskaffningstidpunkten. Den värdeförändring som har skett tas därefter upp i 
resultaträkningen, vilken är den metod som används mest och även förespråkas av IFRS. IAS 
16 är den andra värderingsmetoden, där anskaffningsvärdet beräknas enligt reglar i punkterna 
23-28.23 
  
                                                 
20 http://westinfo.nu/infbok6.html (2006-04-24) 
21 http://news.deloitte.se/deloitte_agenda/nr12_nov_05/nya_arsrededovisningslagen.htm (2006-04-19) 
22 IAS/IFRS 2005 Ernst & Young nr 55/02 s.122 
23 SOU (2003:71) Förvaltningsfastigheter 
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3.1.1 Förvaltningsfastigheter 

Förvaltningsfastigheter är fastigheter såsom byggnader och mark som har till syfte att 
generera hyresintäkter eller ge värdestegringar, genom att leasas genom ett finansiellt 
leasingavtal eller genom att förvaltningsfastigheten ägs.24 I IAS 40 ges det upplysning om vad 
för typ av fastighet som kan kategoriseras som förvaltningsfastighet.25 
 

• Mark som innehas snarare för att ge en långsiktig värdestegring än för en snar 
försäljning i den löpande verksamheten.26 

• Mark som innehas för en för tillfället obestämd användning. Om företaget inte har 
bestämt att det skall utnyttja marken för den egna verksamheten eller för en snar 
försäljning i den löpande verksamheten, anses marken innehas för att ge en långsiktig 
värdestegring.27 

• Byggnader som ägs av företaget (eller som innehas av företaget genom ett finansiellt 
leasingavtal) och som hyrs ut enligt ett eller flera operationella leasingavtal.28 

• Outhyrda byggnader som innehas för att hyras ut enligt ett eller flera operationella 
leasingavtal.29 

     
Följande punkter är exempel på fastigheter som inte klassas som förvaltningsfastigheter. 
Därmed faller de också utanför användningen av IAS 40.30  
 

• Fastigheter som innehas för försäljning i den löpande verksamheten eller som är under 
byggnation eller exploatering för att säljas på det sättet.31 

• Fastigheter som bebyggs eller exploateras åt tredje part.32 
• Rörelsefastigheter, däribland fastigheter som är avsedda att utnyttjas av ägaren i 

framtiden, fastigheter som används av de anställda och rörelsefastigheter som ägaren 
beslutat att avhända sig.33 

• Fastigheter som bebyggs eller exploateras för framtida användning som 
förvaltningsfastigheter.34 

• Fastigheter som leasas ut till annat företag genom ett finansiellt leasingavtal.35 
 
En fastighet kan vara uppdelad så att en del av fastigheten generar hyresintäkter eller en 
värdestegring. Medan en annan del kan vara avsedd för produktion eller tjänster. I de fall där 
de olika bitarna kan säljas var för sig, ska de också redovisas var för sig. Om de olika bitarna 
inte kan säljas var för sig, ska fastigheten klassas som en förvaltningsfastighet.36 
 
För att klassa en fastighet till en förvaltningsfastighet handlar det om en bedömning för 
företaget. Det viktigaste är dock att företaget skapar kriterier så de på ett tillförlitligt och 
konsekvent sätt kan göra en bedömning i frågan. Det ska i ett enhetligt sätt följa de 
                                                 
24 IAS/IFRS 2005 Ernst & Young nr 55/02 s.122 
25 IAS 40 §8 (2005) 
26 IAS 40 §8 a, (2005) 
27 IAS 40 §8 b, (2005) 
28 IAS 40 §8 c, (2005) 
29 IAS 40 §8 d, (2005) 
30 IAS 40 §9 (2005) 
31 IAS 40 §9 a, (2005) 
32 IAS 40 §9 b, (2005) 
33 IAS 40 §9 c, (2005) 
34 IAS 40 §9 d, (2005) 
35 IAS 40 §9 e, (2005) 
36 IAS 40 §10 (2005) 
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definitioner som finns på en förvaltningsfastighet i de riktlinjer som ges i IAS 40 punkt 7 till 
13.37 
 

3.1.2 Redovisning av förvaltningsfastigheter 

Det finns två sätt att redovisa förvaltningsfastigheter och det är oftast genom IAS 40 
Investment Property, IAS 16 Plant and Equipment och IAS 36 Impairment of Assets. Genom 
att använda sig utav IAS 40 finns det två alternativ att välja mellan vid redovisningen av 
förvaltningsfastigheter.38 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1: Redovisning av förvaltningsfastigheter enligt IAS 40 
 
3.1.2.1 IAS 40 Investment Property – Alternativ 1, Fair Value Model   
Genom att företagen använder sig utav alternativ 1 också kallad Fair Value model ska 
företaget fastställa det verkliga värdet av förvaltningsfastigheterna enligt IAS 40. Det verkliga 
värdet av fastigheten bör grundas av oberoende värderingsmäns värdering, men är inte 
tvunget. De värderingsmän som anlitas bör besitta de rätta och aktuella kunskaperna med de 
rätta kvalifikationerna för att kunna gör en så rätt bedömning av det verkliga värdet på 
förvaltningsfastigheten som möjligt.39 
 
Definitionen av verkligt värde har en hänvisning till ”kunniga parter som har ett intresse av att 
transaktionen genomförs”. ”Kunniga” innebär då att både säljaren och köparen har 
information om den aktuella fastigheten. Med det menas hur fastighetens möjliga och 
nuvarande användningsområden ser ut samt hur marknadsvillkoren ser ut på balansdagen. 40 
 
Definitionen av verkligt värde följs även av att köparen och säljaren är oberoende av 
varandra.  Innebörden av det är att varken säljaren eller köparen har en intressegemenskap av 

                                                 
37 IAS 40 §14 (2005) 
38 IAS/IFRS 2005 Ernst & Young nr 55/02 s.123 
39 IAS 40 §32 (2005) 
40 IAS 40 §42 (2005) 
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ett överenskommet pris som inte följs av de marknadsförutsättningarna som ges. Men även 
det att parterna inte agerar tillsammans utan var för sig.41  
 
Båda parterna ska också ha ett intresse av att försäljning sker. Där det verkliga värdet inte 
påverkas av egendomlig finansiering på särskilda villkor eller att det verkliga värdet påverkas 
av andra omständigheter.42 
 
Priset som verkligt värde avspeglar gäller på den aktiva marknaden för fastigheter där 
fastigheterna är likartade och i likartat skick och som befinner sig på samma geografiska läge 
och även har likartade hyresavtal och andra avtal.43 Sen gäller det att det verkliga värdet 
avspeglar marknadsvärdet på själva balansdagen.44 Verkligt värde ska även vara 
sammanbundet med en tidpunkt då de båda parterna uppfyller sina respektive presentationer 
parallellt.45 
 
3.1.2.2 IAS 40 Investment Property – Alternativ 2, Cost Model 
IAS 40 förespråkar att företag ska värdera förvaltningsfastigheten till ett verkligt värde. Men 
om det inte är möjligt att fastställa ett pålitligt verkligt värde är Cost model ett alternativ. 46 
Denna modell är användbar när jämförbara marknadstransaktioner är sällsynta, eller andra 
tillvägagångssätt att fastställa ett verkligt värde inte är tillgängliga. Detta gäller även i fall där 
förvaltningsfastigheten ingår i ett förvärv, är under ombyggnation, exploateras eller är under 
ombyggnation för byte av användningsområde, då det kan vara svårt att beräkna det verkliga 
värdet av fastigheten. I dessa fall används IAS 16 för att värdera förvaltningsfastigheten till ett 
anskaffningsvärde.47 Genom att företaget gör en resultatberäkning eller genom att använda sig 
av avskrivet återskaffningsvärde kan det verkliga värdet uppskattas.48 Vid användandet av 
anskaffningsmetoden måste företaget dock ange efter uppskattning det verkliga värdet i en not 
till årsredovisningen i ett upplysningssyfte.49 De bör även ange ett intervall där det är 
sannolikt att det verkliga värdet ligger.50 
 
3.1.2.3 IAS 36 Impairment of Assets 
Vi användandet av Cost model ska även IAS 36 impairment assets användas. Det innebär att 
företaget på balansdagen ska göra en bedömning om det finns indikationer på att en tillgång 
kan ha minskat i värde. Om det föreligger att det finns en värdeminskningsbedömning så ska 
tillgångens återvinningsvärde beräknas av företaget.51 Där det högre värdet av tillgångens 
försäljningsvärde och nyttjandevärde anger återvinningsvärdet och där nyttjandevärdet är 
nuvärdet av tillgångarnas framtida kassaflöden inklusive eventuellt restvärde vid 
nyttjandeperiodens slut.52 Om återvinningsvärdet för förvaltningsfastigheten är högre än det 
redovisade värdet ska nedskrivning ske till återvinningsvärdet. Det belopp som redovisas i 
resultaträkningen är det som förvaltningsfastigheten skrivs ner med.53 

                                                 
41 IAS 40 §44 (2005) 
42 IAS 40 §36 (2005) 
43 IAS 40 §45 (2005) 
44 IAS 40 §38 (2005) 
45 IAS 40 §39 (2005) 
46 IAS 40 §33 (2005) 
47 IAS 40 §53 (2005) 
48 IAS 16 §33 (2005) 
49 IAS 40 §32 (2005) 
50 IAS 40 §78 c, (2005) 
51 IAS 36 §10 (2005) 
52 IAS/IFRS 2005 Ernst & Young nr 55/02 s.109 
53 IAS/IFRS 2005 Ernst & Young nr 55/02 s.111 
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3.2 Redovisningsprinciper och tillgångsvärdering 
Genom att stora multinationella företag ofta är noterade på börsen i London och New York 
har den anglosaxiska redovisningstraditionen fått inverkan på svensk redovisning.  Det har lett 
till att begreppet ”true and fair view” har blivit en princip i EU´s redovisningsdirektiv. 
Begreppet har givits den svenska översättningen, rättvisande bild. Rättvisande bild innebär att 
det kan vara beviljat att frångå rekommendationer och lagar om detta speglar företagets 
verksamhet bättre.54 Detta är då en viktig del i valet av tillgångsvärderingsmetod då vissa 
principer som styr redovisningen kan relateras till värderingsmetoderna. Dessa principer 
åsidosätts i och med IFRS då denna standard inte har någon av dessa principer. Dock lever det 
kvar i Svenska redovisningsstandard och tillämpas på företag som inte faller under IFRS 
lagstiftning. Med detta avses företag som inte ingår i en koncern eller är onoterade. 
 

3.2.1 Fortlevnadsprincipen 

Likvidationsvärden på företagets tillgångar eller nutida försäljningsvärde är det som menas 
med värdering till marknadsvärde. Medan fortlevnadsprincipen förespråkar att företaget 
kommer att fortsätta sin verksamhet under obestämd tid framåt. Tiden avser livslängden på 
företagets tillgångar eller de kontrakt som företaget slutit.55 Detta leder till antagandet om ett 
argument där tillgången kan värderas till den nytta när den säljs eller används i företaget, 
vilket även förutsätter att företaget fortsätter sin verksamhet. En fortlevnad av företaget gör att 
man skulle kunna värdera tillgångarna till ett framtida värde då lager värderas till framtida 
nettoförsäljning och anläggningstillgångar värderas till nyttjandevärde.56 
 
Fortlevnadsprincipen är den mest grundläggande och viktigaste principen inom 
redovisningen. Detta för att principen leder till viktiga slutsatser som är: 

• Företagets vinstpotential som blir viktig att fokusera på samt hur man mäter 
vinstpotential. 

• Periodiseringsproblemet kommer i fokus genom att periodisering bör ske på 
bokföringsmässiga grunder och inte kontantmässiga grunder. 

• Periodresultaten blir preliminära. Det innebär att resultatmätning inom redovisning 
sker under osäkerhet, där periodresultaten är en viktig styrning och beskattning av 
företaget. 57 

 
Värderingen till likvidationsvärde kan ifrågasättas i form av relevans och validitet om 
företaget ifråga inte tänker avyttra tillgången och likvidationsvärdet är lågt i jämförelse med 
marknadsvärdet.58 
 

3.2.2 Försiktighetsprincipen 

Försiktighetsprincipen innebär att i valet mellan två värden på en tillgång ska det lägre värdet 
vid värderingen väljas.59 Företag kostnadsför hellre än aktiverar en utgift under osäkra 

                                                 
54 Smith, D (2000) Redovisningens språk s. 76 
55 Smith, D (2000) Redovisningens språk s. 81  
56 Smith, D (2000) Redovisningens språk s. 82 
57 Artsberg, K (2005) Redovisningsteori -policy och -praxis s. 158 
58 Smith, D (2000) Redovisningens språk s. 83 
59 Smith, D (2000) Redovisningens språk s. 91 
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omständigheter. Detta har lett till att man som tidigare hellre kostnadsförde en utgift, vilket 
man motiverat med försiktighetsskäl, vilket i sin tur lett till överdriven försiktighet och i nya 
ÅRL står det att man ska använda sig av rimlig försiktighet. Försiktighetsprincipen har sin 
grund i att under goda år byggdes en reserv upp, för under sämre år lösa upp dessa reserver. 
För att företaget på så sätt skulle få jämnare resultat. Det ska slutligen leda till att 
vinstredovisningen förskjuts framåt i tiden.60 I de länder som använde sig av detta, så kallade 
kontinentala traditionen har kopplingen mellan redovisning och beskattning gjort att försiktiga 
värderingar fått ett starkare fäste för att kunna anpassas till den värdering som 
skattelagstiftningen tillåtit.61 
 
I den konventionella svenska redovisningen har vi använt oss utav historisk kostnad vid 
värdering av tillgångar. Värdering till historisk kostnad har ofta tonvikten snarare på 
verifierbarhet än på relevans och reliabilitet. Dock vid framtida värderingar är dessa lägre än 
de historiska kostnaderna, godkänt med subjektiva framtidsbedömningar då relevans och 
validitet och kraven på dessa tar över.62 Detta kan få negativa konsekvenser när det gäller 
jämförbarheten mellan olika perioder då tillgångsvärdena vid de olika periodskiftena kan ha 
bestämts med olika metoder. Försiktighetsprincipen kan få som följd att jämförbarheten 
mellan företagen blir sämre eftersom det inverkar på tillgångsvärderingen på ett oförutsägbart 
sätt och även det att företag tillämpar principen olika.63 
 

3.2.3 Matchningsprincipen 

I en allmän formulering av matchningsprincipen innebär den att intäkterna skall matchas mot 
utgifterna för de resurser som brukats för att skapa själva intäkten. Dock är själva principen 
beroende av när intäkterna visas i själva redovisningen.64 Matchningen leder till att 
balansräkningen innehåller olika periodiseringsposter, som verkliga tillgångar och skulder av 
olika typer. Utgifter är också en del i processen matchning eftersom de sprids ut över 
resultaträkningen för att möta intäkterna. En avskrivning på en fastighet är ett sådant exempel, 
då fastighetens (tillgångens) värde fördelas på dess livslängd, den period som fastigheten 
förväntas genera hyresintäkter etc. Problemet med själva principen är att det är svårt att finna 
någon metod att relatera kostnaderna till intäkterna. Det gäller att finna samband mellan 
kostnader och intäkter för att kunna värdera dem, då matchning sker främst på intäktssidan 
medan genom EG-direktiv ska det gälla även på kostnadssidan. Detta har gjort att man ansett 
att principen står i konflikt med försiktighetsprincipens direktiv. 65 
 

3.2.4 Realisationsprincipen 

Realisationsprincipen har som uppgift att bestämma när själva intäkten sker, vilken tidpunkt 
själva värdeökningen ska redovisas i redovisningen med en ökning av tillgångar. Enligt 
kongruensprincipen är denna händelse när man redovisar en ökning av nettotillgångarna också 
den tidpunkt när man redovisar intäkter, kostnader och resultat. Realisationsprincipen har en 
central betydelse för redovisningen och kan motiveras utifrån de kvalitativa egenskaperna 
validitet och verifierbarhet. Validitet utgår från att resultatet ska avspegla värdeskapande i 
företaget. Skulle man enbart ta kravet på validitet i beaktande så skulle man redovisa 

                                                 
60 Artsberg, K (2005) Redovisningsteori -policy och -praxis s. 160 
61 Smith, D (2000) Redovisningens språk s. 75 
62 Smith, D (2000) Redovisningens språk s. 77 
63 Smith, D (2000) Redovisningens språk s. 92  
64 Smith, D (2000) Redovisningens språk s. 85 
65 Artsberg, K (2005) Redovisningsteori -policy och -praxis s. 163 
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resultatet under hela försäljnings- och produktionsprocessen. Men om man beaktade kravet på 
verifierbarhet skulle inget redovisas förrän betalning skett från kunderna. Vilket leder till att 
försäljningstillfället vanligtvis avses vara den tidpunkt då man gör en avvägning mellan 
kravet på validitet och verifierbarhet.66 

3.3 Analytikernas tankegångar samt författarnas egna reflektioner 
Av de analytiker som vi intervjuade så var det flertalet som vid analys av fastighetsbolag 
använde sig utav kassflödesmetod och substansvärdering. Men detta är väldigt subjektivt då 
de flesta analytiker och andra intressenter utgår från dessa metoder men gör sedan egna 
beräkningar beroende på vilket bolag det handlar om. De investerare som köper rena 
fastigheter och fastighetsbolag använder sig utav kassaflödesanalys, avkastningsanalys och 
marknadsanalys. Men man ser även över bolagsmässiga aspekter som t.ex. latenta 
skatteeffekter. Detta medför att själva konsekvenserna av IFRS/IAS 40 i sig inte påverkar 
själva arbetet av fastighetsbolag utan det är andra aspekter som träder fram som 
konsekvenser. Då de metoder man använder sig av i den rena analysen baseras på andra data 
än den som står i årsredovisningen. En substansvärdering är inte beroende av IFRS/IAS 40 
eftersom det är betalningsströmmarna som räknas vid analys av en fastighet, driftnetto etc.  
Vidare används även andra faktorer som påverkar värdet av fastigheten eller fastighetsbolaget 
såsom styrelsemedlemmar och val av vd som i sig inte påverkas av IFRS/IAS 40. 
 
Tillvägagångssättet med analys av fastighetsbolag skiljer sig inte allt för mycket efter 
införandet av IFRS/IAS 40 mot innan. Möjligtvis tycker respondenterna att vissa saker blivit 
tydligare t.ex. skatt. Det är dock en missvisande bild då skatten är en latent skatteskuld och 
kommer inte att aktiveras. IFRS/IAS 40 har i sig inte en allt för stor påverkan vid det 
praktiska analysarbetet av fastighetsbolagen. Det är andra aspekter som framkommit och 
vuxit fram under uppsatsens gång som berörs i och med införandet av IFRS/IAS 40. Själva 
analysen av fastighetsbolag görs med andra metoder än själva årsredovisningen som 
IFRS/IAS 40 har sin utgångspunkt ifrån. Dock har självfallet IFRS/IAS 40 medfört 
konsekvenser för analytiker och andra intressenter i och med analys av fastighetsbolag t.ex. 
att fastigheternas orealiserade värdeförändringar nu påverkar fastighetsbolagens resultat i stor 
utsträckning. Det är den förändring som nästan hela problematiken kretsar runt. 
 
Det som uppfattats som positivt av analytiker och andra intressenter som analyserar 
fastighetsbolag med påverkan av IFRS/IAS 40 är att det blivit bättre fokus på 
värdeförändringar i fastigheterna, dock med en betydligt större osäkerhet. De stora negativa 
konsekvenserna med IFRS/IAS 40 är också det som verkar positivt från vissa håll (förvisso 
med förbehåll), som subjektiva element vilka kommer med i resultat- och balansräkningen. 
Detta tolkas på olika sätt av våra respondenter. Det primära med IFRS och då främst IAS 40 
är att själva marknadsvärdet av fastigheterna ska redovisas i redovisningen. Vilket är något 
som uppfattas olika av respondenterna. Det positiva är som sagt att värdeförändringarna 
redovisas. Men eftersom dess ”värden” är enbart subjektiva är det inte något som analytikerna 
kan ta på helt på allvar. Det är en för stor osäkerhetsfaktor i dessa värden. Detta blir då något 
som strider mot de redovisningsprinciper och tillgångsvärderingar som görs. Den rättvisande 
bilden av företaget kan frångå lagar och rekommendationer, om de på något annat sätt speglar 
företagets verksamhet bättre. Detta gäller främst valet av tillgångsvärdering och 
värderingsmetoder. Dessa principer frångås i IFRS som inte har någon av dessa principer. 
Vilket leder till att företagen kan använda olika värderingsmetoder och därmed blir det värde 
som står i redovisningen subjektivt. Värdet på fastigheterna är framtagna på olika sätt i olika 

                                                 
66 Smith, D (2000) Redovisningens språk s. 84 
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företag och under olika tider. Värdet på fastigheterna kan enligt vår åsikt inte uppfattas som 
ett verkligt värde. Vilket är något som IFRS eftersträvar men är något det samtidigt faller på 
anser vi. Detta bekräftas även av våra respondenter och andra insatta personer. De som ”tror” 
på dessa värden är den som i slutändan kommer att sitta med svarte Petter. Vilket gör att IFRS 
faller på en av sina viktiga principer nämligen en ”true and fair view”. IFRS klarar därför inte 
av att underlätta för investerare genom att erhålla en rättvisande bild av företagen. 
 
Andra risker med IFRS är att fastighetsbolagen får en starkare balansräkning vid dagens 
uppåtgående marknad, vilket kan leda till en ökad skuldsätting för att behålla samma 
skuldsättningsgrad. Men eftersom skulderna och skuldsättningsgraden är synlig i 
redovisningen så går det att hålla den under uppsikt. Samtidigt så anser respondenterna att det 
gäller att veta att det är subjektiva bedömningar som ligger till grund för en i så fall ökad 
skuldsättning. Men detta kan också ses utifrån andra perspektiv som en av våra respondenter 
gjorde. Han anser att risken att fastighetsbolagens balansräkning blir stärkta med införandet 
av IFRS och anses vara högst väsentligt att företagen har en skuldsättningsgrad. Annars är det 
som sagt svårt att köpa och växa för företagen. Men självklart är den olika i olika företag. 
Men indirekt kan det ha en annan påverkan. Detta ger han följande exempel på. Ett 
fastighetsföretag lånar t.ex. 70 miljoner till att köpa en fastighet som är värderad till 100 
miljoner vilket ger en skuldsättningsgrad på 70 %. Men med införandet av IFRS så kanske det 
verkliga värdet av fastigheten minskar till 80 miljoner kronor. Vilket då gör att 
skuldsättningsgraden ökar kraftigt till 87,5 %. Det kan i sin tur leda till att bankerna kan dra 
öronen åt sig. De vill ha tillbaka en del av utstående 100 miljoner då man hade bestämt en 
skuldsättningsgrad på 70 %. Vilket med IFRS kan leda till högre belånade fastigheter, fast att 
den ursprungliga skuldsättningsgraden var lägre. Detta gör att företaget inte har en möjlighet 
att driva företaget vidare fast att de har samma fastighet och samma betalningsströmmar från 
fastigheten. Skillnaden är bara det att värdet på fastigheten som ändrats. Företagen kan därför 
få stora problem med banken som är mer fokuserade på 70 % skuldsättningsgrad än vad 
fastigheten egentligen genererar i form av kassaflöde. Fastighetsbolaget kan därmed bli 
tvunget att sälja fastigheter för att komma ner till 70 %, men då förutsätts att företaget lyckas 
göra vinst på såld fastighet om de äger flera fastigheter. Men normalt sett så är bolagens 
upplägg så att en fastighet bildar ett dotterbolag och på så sätt är fastigheten ett bolag. Det är 
där vi ser som författare, och vissa andra, att vi kan vara tillbaka till fastighetskrisen på 90-
talet. Då krävde bankerna tillbaka pengar av fastighetsägare som såg sin skuldsättningsgrad gå 
genom taket när värdet på fastigheterna sjönk medan betalningsströmmarna från fastigheterna 
inte togs i beaktning utan de var enbart värdet som var relevant. IFRS gör inget åt detta utan 
snarare ökar på den problematiken, så att det kallade verkliga värdet ska stå med i 
redovisningen när fastighetsföretaget redovisar enligt principen IAS 40, verkligt värde. 
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4 Redovisningens kvalitativa egenskaper 
I detta kapitel redogörs redovisningens kvalitativa egenskaper såsom relevans, tillförlitlighet 
och jämförbarhet. Dessa är viktiga för att kunna uppnå en god redovisningssed i och med 
införandet av den nya redovisningsstandarden. Respondenternas tankegångar kring ämnet 
likaså vår analys avslutar detta kapitel. 

4.1 Egenskapernas struktur 
För att företag ska kunna delge sin finansiella ställning till användarna så är redovisningen ett 
viktigt informationsdokument. Anställda, investerare, långivare och statliga myndigheter är 
det som benämns som användare.67 FASB har tagit fram ett ramverk för hur redovisningens 
information ska presenteras. Ramverket är konstruerat på några kvalitativa egenskaper som 
är; relevans, jämförbarhet, tillförlitlighet och restriktionen kostnad och nytta.68 Det är dessa 
kvalitativa kriterier som gör att information från redovisningen blir praktisk för användaren.69 
 
Figur 2: Redovisningens kvalitativa egenskaper 

                          
Källa: Smith, D. (2000) Redovisningsspråk s. 25 
 

                                                 
67 Artsberg, K (2005) Redovisningsteori  -policy och –praxis s.166 
68 Smith, D (2000) Redovisningens språk s. 24 
69 Falkman, P (2000) Teori för redovisning s. 61 
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4.1.1 Relevans 

Redovisningens utformning är ofta det stora kriteriet och de brukar åskådliggöras med 
relevans. Informationen från redovisningen anses vara av relevant karaktär när den inverkar 
på användarna.  Genom att användarna tar del av informationen kan de då använda den i olika 
syften. Exempelvis kan de använda informationen för att utvärdera historiska händelser, 
bedöma framtida utveckling eller bedöma de nuvarande förhållandena. Den information 
användarna får genom redovisningen kommer att antigen vara bekräftande eller leda till 
ändringar för användaren.70 Historiska och framtida händelser anses ofta hänga ihop då 
historisk information används för att prognostisera framtida händelser71. Användarens 
framtidsbedömningar hänger på att information om händelser som är ovanliga, onormala eller 
sällan förekommande ges i redovisningen då detta kan ha en stor inverkan på företagets 
resultat. Men det är även viktigt att historik information finns som rådata i redovisningen så 
användaren kan göra sina egna framtidsbedömningar. Att informationen skall vara begriplig 
och aktuell infattas även i begreppet relevans.72 
 

4.1.2 Tillförlitlighet 

Den information som ges i redovisningen ska också vara tillförlitlig. Det innebär att den 
information som ges inte ska innehålla några fel och inte vara vinklad. Den ska visa den 
ekonomiska verklighet som faktiskt råder i företaget, för att användaren som tar del av den 
erhållna informationen ska våga lita på att den just är tillförlitlig.73 Att rätt information 
presenteras kan också benämnas med validitet. Validitet har fyra mindre krav och dessa är 
neutralitet, innebörd, form, fullständighet och väsentlighet.74 Den som upprättar 
redovisningen har som krav att försöka avbilda den verklighet som råder i företaget på bästa 
möjliga sätt, det är vad kravet neutralitet syftar på. En så kallad förskönad information är 
något som företaget annars har en tendens att visa upp utåt.75 I redovisningen ska alla 
ekonomiska händelser som skett under räkenskapsåret tas med det som avser fullständighet. 
Väsentlighet har dock innebörden att företagen bör ta med den information som anses ha en 
tillräcklig betydelse för att påverka användaren i sina beslut.76 
 
Även fast informationen presenteras med god validitet anses det inte räcka för att 
informationen ska vara tillförlitlig, då det ställs ytterligare krav och att informationen är 
verifierbar. Med detta menas att alla transaktioner i ett företag ska gå att verifiera för att 
redovisningen ska uppfattas objektivt. För att redovisningen och verkligheten ska få ett starkt 
samband är det viktigt att de händelser som sker i ett företag av ekonomisk karaktär går att 
förankra i underlaget. Verifikationerna är i sig inget bekräftande att rätt mätmetod tillämpats 
utan är mer något som bidrar till redovisningens noggrannhet. Verifikationerna ger heller inga 
garantier att den information som lämnas är tillförlitlig, utan det måste ske i harmoni mellan 
validitet och verifierbarhet.77 
 

                                                 
70 Artsberg, K (2005) Redovisningsteori -policy och –praxis s.169-170 
71 Smith, D (2000) Redovisningens språk s. 25 
72 Smith, D (2000) Redovisningens språk s. 26 
73 Artsberg, K (2005) Redovisningsteori -policy och –praxis s. 170 
74 Smith, D (2000) Redovisningens språk s. 26 
75 Smith, D (2000) Redovisningens språk s. 27-28 
76 Smith, D (2000) Redovisningens språk s. 28 
77 Falkman,P (2000) Teori för redovisning s. 65-66 
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4.1.3 Jämförbarhet  

Jämförbarhet har två innebörder inom redovisningen, där det ena är jämförbarheten mellan 
företag och det andra är jämförbarheten över tiden i ett och samma företag.78 Den 
grundläggande innebörden av jämförbarhet är att lika händelser och tillstånd skall redovisas 
på samma sätt där jämförbarhet inte innebär att företagen skall beräkna måtten på samma sätt 
oberoende av omständigheterna.79 Genom att skapa enhetliga regler som används av företagen 
konsekvent kan detta vara genomförbart. Men då är det viktigt att standardiseringen tar med i 
sina beräkningar över de övriga kriterierna så att inte information blir lidande i vissa fall. 
Dock löses detta smidigt av företagen genom att ha den informationen i en not då företagen 
kan ta upp den information som de anser vara relevant.80  
 

4.2 Analytikernas tankegångar samt författarnas egna reflektioner 
Den information som analytiker blir tillhandahållen från redovisningen uppfyller inte de 
kvalitativa egenskaperna som finns inom redovisningen anser respondenterna. Just gällande 
själva fastighetsvärderingarna så tillhandahålls väldigt lite information. Detta skapar en enig 
tveksamhet till att informationen uppfyller validitet, tillförlitlighet, relevans och jämförbarhet. 
Att IFRS inte uppfyller redovisningens kvalitativa egenskaper är något vi som författare 
instämmer i respondenternas svar. Vi anser det skulle behövas ytterligare information och 
regler kring hur fastighetsbolagen ska kunna uppfylla dessa kriterier anser vi. Inom begreppet 
relevans så anser vi att så som kriterierna förskriver att den information som ges i 
redovisningen ska vara bekräftande. Ser man då på aspekten med verkligt värde så anser vi att 
det verkliga värdet enligt IAS 40 just inte är bekräftande då det är en subjektiv bedömning att 
det är priset som skulle ske på en marknad mellan två parter vid en affär.  Att sedan 
information ska vara begriplig enligt principerna, gör att den fallerar ännu mer med IFRS/IAS 
40 då det inte framgår hur en värdering ska göras och hur ofta. 
  
Tillförlitlighet är en annan aspekt inom redovisningens kvalitativa egenskaper som man kan 
ha åsikter om. Är IFRS och då verkligt värde tillförlitligt ur ett analysperspektiv och vågar 
man lita på den informationen som ges? Enligt våra respondenter är svaret på den frågan, nej. 
Vilket även instämmer med våran syn på tillförlitligheten som inte stämmer överens med 
IFRS principer. Är det så att företaget ger en förskönad bild av verkligheten och en förskönad 
bild av det värde som fastigheterna innehar. Men eftersom det inte finns några fasta principer 
som nämns tidigare så är det upp till användaren att dra slutsatser om informationen som ges 
är tillförlitlig och väsentlig. Men vi anser att det endast är ett fåtal som sitter inne med den 
kompetensen. Troligen så kommer många mindre insatta att lita på det som står i företagens 
årsredovisning. Enligt respondenterna så behövs det mer och bättre information angående 
IFRS/IAS 40.  
 
Meningen med IFRS är att information som presenteras ska vara jämförbar för att underlätta 
för investerare att göra korrekta bedömningar av bolagen. Den grundläggande innebörden av 
jämförbarhet är att lika händelser och tillstånd skall redovisas på samma sätt. Men eftersom 
IFRS inte har några klara direktiv hur detta ska göras, lämnar bolagen ofta i en not hur de har 
beräknat sina värden. De flesta bolag redovisade redan innan införandet av IFRS värdet av 
fastigheterna i not. Men eftersom detta värde nu ska finnas med i redovisningen så skapar det 
inte jämförbarhet i den utsträckning som man kunde önska. Detta eftersom värdet på 

                                                 
78 Smith, D (2000) Redovisningens språk s. 31 
79 Ibid. 
80 Artsberg, K (2005) Redovisningsteori -policy och –praxis s. 173 
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fastigheterna görs under olika förutsättningar och under olika tider samt utav både interna och 
externa värderare. Detta är som sagt problematik med att lita på de värden som faktiskt ges i 
redovisningen. Vilket inte kan ses som något som främjar jämförbarheten mellan bolagen och 
att redovisningens kvalitativa egenskapers främjas. Även jämförbarheten för samma företag 
över en längre tid kan komma att försvåras om företaget byter värderingsmodell eller anlitar 
olika externa värderare. Men vi anser att denna problematik inte går att komma ifrån vid 
subjektiva bedömningar. 
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5 Analys och värdering av fastighetsbolag med koppling till 
redovisning 
Kapitlet ger en redogörelse för förbindelsen mellan aktiemarknaden och redovisningen. Vi 
ger även en redogörelse för hur en analytiker arbetar och vilka analysverktyg de använder 
sig utav. Värdering av tillgångar är en annan aspekt som gås igenom i detta kapitel. Kapitlet 
avslutas som de övriga med respondenternas tankegångar kring ämnet och vår analys. 
 

5.1. Förbindelse mellan aktiemarknaden och redovisning 
När vi undersöker problematiken vid analys av fastighetsbolag i och med införandet av 
IFRS/IAS 40 är det viktigt att undersöka sambandet mellan den redovisningsinformation som 
lämnas och aktiemarknaden. Om sambandet skulle visa sig starkt mellan redovisning och 
aktiemarknad så kan vi dra slutsatsen att man bör lägga stor vikt på redovisnings-
informationen då den är av stark betydelse. Men om det å andra sidan visar sig att sambandet 
är svagt så blir slutsatsen den motsatta. 
 
I tidigare studier har mycket viktiga iakttagelser gjorts gällande utvecklingen i att företagets 
aktiekurs varierar i högre grad än den redovisade värdeutvecklingen som normalt sett ligger 
till grund för aktiens kurs vid teoretiskt perspektiv. Man kan se att sambandet mellan 
företagets redovisning och aktiekursens värdeutveckling anses vara svagare på kort sikt 
medan det kan antydas ett starkare samband mellan företagets tillväxt och aktiekursens 
värdeutveckling. I denna undersökning innefattades inte företag som har kraftigt varierande 
vinstutveckling.81 
 

5.1.1 Mått av marknadseffektivitet 

Inom den teoretiska världen så kan sambandet mellan redovisningsinformation och 
marknaden undersökas med hjälp av idéer kring marknadseffektivitet. Marknaden kan enligt 
denna teori förklaras med begreppen stark, halvstark och svag beroende på hur effektiv den är 
och hur den förmedlar information.82 På en så kallad stark marknad finns all relevant 
information för investeringsbeslut tillgänglig för alla aktörer samtidigt. Därför kan ingen aktör 
göra vinster på grund av informationsövertag då detta helt saknas. Företagets redovisade 
värde sammanfaller helt med dess börsvärde på en sådan marknad. Marknadens förväntningar 
på företagets utveckling överensstämmer därför helt med företagets ekonomiska redovisning 
på en stark marknad.83 Det kan därför inte förekomma några överraskningar överhuvudtaget i 
redovisningen som kan påverka kursen. 
 
Att någon marknad av den starka formen skulle existera utanför teorin är emellertid inte 
troligt. De större existerande marknaderna brukar klassas som halvstarka marknader inom 
teorin. I en halvstark marknad så ingår all offentligt tillgänglig information i aktiepriset och 
informationen sprids snabbt till aktörerna, därefter påverkas priset på aktien. Vidare så finns 
den redovisade informationen inbakad i priset på aktien tillsammans med annan offentlig 
information som t.ex. meddelanden från styrelsen och andra rekommendationer. Det 
redovisade värdet och marknadsvärdet borde till stor del sammanfalla på en halvstark 
                                                 
81 Runsten M (1993) ”företagets ekonomiska värdeskapande enligt redovisningen respektive aktiemarknaden”, i 
Samuelsson och Östman Redovisningens roller, Ekonomiska forskningsinstitutet, Handelshögskolan i 
Stockholm. s. 35  
82 Ross, S. Westerfield, R. Jaffe, J. (2002) Corporate finance. s. 349 
83 Ross, S. Westerfield, R. Jaffe, J. (2002) Corporate finance. s. 353 
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marknad. Men överraskningar kan ske i form av att företaget har överträffat marknadens 
förväntningar, vilka skapas genom tidigare offentlig information där aktierekommendationer 
ingår och priset stiger eller så uppfylls inte marknadens förväntningar och aktiekursen sjunker 
därför.84 På en halvstark marknad ges alltså utrymme för insideraffärer och 
informationsövertag. 
 
Möjligheten till ett visst informationsövertag är en nödvändig förutsättning för att 
aktieanalyser och rekommendationer över huvud taget ska fylla ett syfte.85 Om möjligheten 
till informationsövertag inte skulle finnas så skulle det heller inte vara intressant att handla 
med aktier och marknaden skulle få problem. När vi nu diskuterar runt information så behöver 
den naturligtvis inte specifikt röra företagets verksamhet utan det kan lika väl vara 
omvärldsfaktorer som menas. Om man bara ser till företagets historiska kursutveckling så kan 
detta anses vara en svag marknad, man tillhandahåller alltså ingen offentlig information. 
Värdering efter denna information kallas teknisk analys. Om man analyserar värdet utefter 
historisk information så behöver inte marknadens värdering stämma överens med värdet på 
företaget. På en svag marknad kan därför stora överraskningar ske på grund av 
informationsövertaget. Denna marknad är inte heller så trolig i de Europeiska länderna.  
 

5.1.2 Redovisningsinformationens påverkan på aktiemarknaden 

Att publicering av årsredovisningar och kvartalsrapporter har påverkan på aktiekursen är lätt 
att se med hjälp av statistisk information. Den finns lättillgänglig på de flesta större bolagen 
eller i media86 och i form av information från finansinstituten. Man kan även på t.ex. 
www.stockholmsbörsen.se se att kurserna på aktierna svänger betydligt mer än den utveckling 
som sker i form av företagets egna kapital. Om man t.ex. studerar Ericssons aktie som omsätts 
på hög nivå dagligen kan man se att priset varierar på en och samma dag. Med detta vill vi 
visa vilken stor inverkan information har på aktie kursen som inte nödvändigtvis behöver vara 
relaterad till redovisning. Det är också lätt att se kursutvecklingen före, på och efter 
informationens publicering. Empiriska studier av redovisningsinformation och aktiekurser är 
många och ofta omfattande. Ball och Brown var pionjärer inom detta forskningsområde och 
den svenska marknaden undersöktes av Forsgård och Herzen.87 I dessa studier så fann de ett 
signifikant samband mellan oväntade prisförändringar och vinstförändringarna hos företagen. 
 
Något som gör det intressant är att lyfta frågan om det inte kan vara så att psykologiska 
reaktioner på det faktum att ny information publiceras överträffar själva innehållet i den 
information som skapar reaktioner. Detta med hänsyn till den kursvariation som uppstår 
kontinuerligt till följd av information som inte är av redovisningskaraktär. Den svenska 
aktiemarknaden kan med den teoretiska beskrivningen klassas som en halvstark marknad. Om 
fokus ligger på den tekniska analysen så glider man mot en svag marknad. Flera faktorer 
påverkar också aktiens utveckling som ovan diskuterade psykiska faktorer och makrofaktorer, 
detta kommer vi utveckla lite senare i arbetet. Om man nu ska se kopplingen mellan den 
svenska aktiemarknaden och redovisning så kan den betraktas som svag/halvstark på kortsikt 
med glidning upp till en mer halvstark marknad på långsikt. 
 

                                                 
84 Ross, S. Westerfield, R. Jaffe, J. (2002) Corporate finance. s. 358 
85 Olbert L (1992) Värdering av aktier. s.16 
86 Se www.di.se 
87 Skogsvik K (1993) ”Aktiekurser, privat information och redovisningsrekommendationer”, i Samuelsson och 
Östman Redovisningens roller, Ekonomiska forskningsinstitutet, Handelshögskolan i Stockholm. s. 41 
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5.2 Analytiker 
En finansanalytiker är en person som arbetar med att rapportera om företag de granskar i 
ekonomiska termer. Genom att skapa sig en bild av företaget så ger analytikern en åsikt om 
företagets tillväxtpotential där finansiell information och statistik om företaget används till att 
mäta den finansiella risken av företaget genom en fundamental analys. En sammanfattande 
rapport av företaget innehåller ofta en rekommendation kring företagets aktie, såsom ”köp”, 
”sälj”, ”behåll” eller ”avvakta”. En finansanalytiker jobbar ofta för banker, försäkringsbolag, 
pensionsfonder eller andra finansiella institutioner för att göra korrekta bedömningar av olika 
branscher och företag med att hjälpa dessa företag eller dess klienter att göra rätt 
investeringsbeslut.88 Ofta är det finansanalytikern som gör företagsanalyserna som ligger till 
grund för portföljförvaltare och placeringsrådgivning hos mäklaren.89 Genom att ständigt 
övervaka företagen så som vid officiella tillställningar kan analytikern skapa sig en bättre 
insyn i företaget och därmed skapa sig en bättre åsikt om företagets effektivitet och 
framtidsmöjligheter än vid bara årsredovisningsgranskning.  Ofta studeras en hel bransch för 
att lättare kunna urskilja produkter, konkurrens och framtidsmöjligheter där även arbetet går 
ut på att se över nya regler och politiska åtgärder som kan påverka branschen men även att se 
över hur ekonomin i sin helhet kan påverka branschen och dess inkomstmöjligheter. 90 
 

5.3 Analytikers analysverktyg 
När aktieinvesterare väljer att investera så använder dom sig ofta utav rekommendationer som 
erhålls från press och analytikerfirmor. Det är därför av intresse att veta hur dessa 
rekommendationer framställs och undersöka vilka metoder som används. Det som är av 
största intresse är om dessa metoder har stark koppling till företagens redovisning. Denna 
inblick är till för att läsaren ska introduceras i frågan om IFRS kan komma att påverka 
fastighetsbolagens börsutveckling. Sedan så är det till stor hjälp vid analys av det empiriska 
materialet då förkunskap om analytikers analysverktyg finns. 
 
De två främsta och övergripande metoder som används vid aktievärdering är teknisk analys 
och fundamental analys.91 Intryck ges av att den fundamentala analysen är den mest centrala 
och uttömmande metoden medan den tekniska analysen är mer matematisk och bygger på 
historisk data. Den tekniska analysen ses därför som ett komplement till den fundamentala 
analysmetoden. 
 

5.3.1 Teknisk analys 

Vid användning av teknisk analys så studeras aktiers historiska utveckling för att på så sätt 
identifiera mönster som senare utgör underlag för prognoser om aktiers framtida utveckling. 
Många av de tekniska analysmodellerna bygger på någon form av diagram med förhoppning 
att se om en aktie är övervärderad eller undervärderad. Man kan därför säga att teknisk analys 
bygger på matematiska verktyg som används för att räkna fram aktiens styrka och studera 
rörelsen hos aktien och inte företagsvärdering.92 De trender som man vill undersöka på 

                                                 
88 http://en.wikipedia.org/wiki/Financial_analysts 2006-05-06 
89 Olbert, L. Värdering av aktier. s .1  
90 http://en.wikipedia.org/wiki/Financial_analysts 2006-05-06 
91 Nilsson. H., Isaksson. A. & Martikainen. T. (2002). Företagsvärdering med fundamental analys. s.43 
92 Haskel. A. (2000). Hitta kursvinnare s. 23 
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aktiemarknaden påverkas till stor del av investerarnas köp och säljbeteende. Det kan vara 
beteenden av ekonomisk, regelmässig och psykologisk natur.93 
 
En annan viktig del för den tekniska analysens funktion är att bolagen som analyseras måste 
vara noterade. Den är alltså inte användbar på onoterade bolag då dessa saknar information 
om dess historiska aktiekurser. 
 
Den tekniska analysmodellen är inte lika relevant i denna uppsats då vi vill undersöka IFRS 
påverkan på fastighetsbolagens börskurser. Ett större fokus kommer att riktas mot den 
fundamentala analysmodellen där företagens årsredovisning är ett av de viktigaste 
dokumenten som används vid värdering av analytiker.94 
 

5.3.2 Fundamental analys 

En analytiker använder sig utav fundamental analys för att undersöka företagets finansiella 
resultat. I det avseende att förstå stabiliteten av företaget och dess tillväxtpotential samt förstå 
företagets verksamhet och marknaden som företaget konkurrerar på.95 Teorin bakom 
fundamental analys är att placeraren letar efter företag som växer och ökar i värde över lång 
tid, där placeraren måste fokusera på företaget och inte på rörelsen i företagets aktiekurs för 
att tjäna pengar.96 En känd person (en av världens rikaste personer) Warren Buffet är känd för 
att grunda sin bedömning på enbart fundamental analys och investera enbart i företag som är 
byggda på en hållbar verksamhet som alltid kommer att finnas. 
 
Fundamental analys är en värdepappers och aktievärderingsmetod som grundar sig på 
finansiell och ekonomisk analys för att förutspå rörelser på aktier.97 Den fundamentala 
information som analyseras är som sagt årsredovisningar där resultat och balansräkning är 
speciellt viktiga men även bolagskommentarer, noter, VD-kommentarer och 
verksamhetsberättelsen.98 Det gäller också att man ser över tillväxtpotentialen för 
konkurrerande verksamheter och dess produkter, likaså analys av nya regler och demografiska 
förutsättningar tillsammans med den ekonomiska välfärden i världen. Detta är stora kontraster 
till den tekniska analysen som analyserar enbart aktiepriset och dess rörelser utan referenser 
och påverkan av omvärldsfaktorer och marknaden i sin helhet.99 
 
Den fundamentala analysen kan delas in i tre grupper som vilka tillsammans leder till en 
prognos och så att säga till en fjärde grupp, nämligen själva värderingen av företaget. 
Dessa tre främre grupper är strategisk analys, redovisningsanalys och finansiell analys. 100 De 
tre stegen anses ligga till grund för själva proformamodellen i den fundamentala analysen och 
värderingen av företaget. Men hjälp av de analyser som genomförts och i de 
proformamodeller som görs kan en värdering av företaget upprättas. 
 
 
 

                                                 
93 Haskel. A. (2000) Hitta kursvinnare. s. 23 
94 ibid 
95 ibid 
96 ibid 
97 http://en.wikipedia.org/wiki/Fundamental_analysis 2006-05-07 
98 Olbert, L. Värdering av aktier. s. 100 
99 Ibid.  
100 Nilsson, H,. Isaksson, A, , Martikainen, T. (2002) Företagsvärdering med fundamental analys. s. 75 



Problematik vid analys av fastighetsbolag efter införandet av IFRS 
 

 25 

 
Figur 3: Första stegen i den fundamentala analysen 
 

 
 
Källa: Nilsson, H. Isaksson, A. Martikainen, T. (2002) Företagsvärdering med fundamental 
analys. s. 75 
 
5.3.1.1 Strategisk analys 
Syftet med den strategiska analysen är att identifiera de faktorer som i huvudsak påverkar 
företagets vinst. Men även att se över de riskfaktorer som är förenade med företagets 
verksamhet. De huvudsakliga verktyg som används för att ta fram detta är branschanalys och 
konkurrensanalys.101 Den strategiska analysen består till stor del av kvalitativ natur, genom att 
sätta ord på de faktorer som påverkar företagets risk och resultat. Den information som 
analytikern får fram genom den strategiska analysen är till för att stödja värderaren i att 
fokusera på väsentligheterna, t.ex. vid valet av nyckeltal till den finansiella analysen. 
I analytikerns arbete gäller det att identifiera företagets vinstdrivare och riskfaktorer för att 
göra en uppskattning om företaget förväntas bibehålla sin nuvarande lönsamhet och även för 
att göra realistiska prognoser för en eventuell framtida tillväxt.102  
 
En del av det strategiska analysarbetet består av att göra en analys av branschen som helhet. 
Detta för att analytikern sedan ska kunna göra en rimlig bedömning om företagets framtida 
vinstpotential. En branschanalys syftar till att identifiera vilka faktorer som påverkar 
lönsamheten för hela branschen.103 En annan del i det strategiska analysarbetet är att göra en 
konkurrensanalys, där det analyseras vilken strategi företaget har valt för att ta del av 
branschens lönsamhet. Företagets lönsamhet påverkas av branschens struktur och lönsamhet. 
Därmed är det viktigt att se vilka strategiska beslut som företagsledningen tar för att 
positionera sig mot sina konkurrenter inom branschen.104   
 
5.3.1.2 Redovisningsanalys 
Redovisningsanalysen är det andra steget i den fundamentala analysen. Den har till syfte att 
uppskatta till vilken grad ett företags redovisning beskriver dess verksamhet. Därför är det 
viktigt i redovisningsanalysen att studera hur företaget redovisar det vinstdrivande och de 
riskfaktorer som identifierades i den strategiska analysen.105 Detta är även av stort intresse i 
och med arbetet med denna uppsats. 
 
Genom redovisningsanalysen fås en ekonomisk bild av företaget och den verklighet som 
företaget presenterar. Företagets årsredovisning är troligtvis det viktigaste dokumentet vid en 
fundamental analys, på grund av att en värderingsmodell är baserad på den information som 
kommer ifrån företagets årsredovisning eller de delårsrapporter som ges ut. Det redovisade 
resultatet anses vara av yttersta vikt i vilken värderingsmodell man än väljer för värdering av 

                                                 
101 Nilsson, H,. Isaksson, A, , Martikainen, T. (2002) Företagsvärdering med fundamental analys. s. 75 
102 Nilsson, H,. Isaksson, A, , Martikainen, T. (2002) Företagsvärdering med fundamental analys. s. 76 
103 Nilsson, H,. Isaksson, A, , Martikainen, T. (2002) Företagsvärdering med fundamental analys. s. 77 
104 Nilsson, H,. Isaksson, A, , Martikainen, T. (2002) Företagsvärdering med fundamental analys. s. 86 
105 Nilsson, H,. Isaksson, A, , Martikainen, T. (2002) Företagsvärdering med fundamental analys. s. 97 
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företaget. Utifrån detta försöker man i huvudsak avgöra om företagets redovisade resultat ger 
en beskrivande bild av företagets faktiska presentation.106 
 
Redovisningen är idag väldigt flexibel avseende val av redovisningsprinciper och skattningar. 
Detta skapar svårigheter att från årsredovisningen få en helt korrekt bild av företagets 
ekonomiska verklighet. Genom att göra en redovisningsanalys kan man identifiera dessa 
valmöjligheter och se lämpligheten av de valda redovisningsmetoderna och skattningarna. 
Vilket leder till att tillförlitligheten i företagets redovisade siffror kan bedömas och därmed 
även bedöma avvikelsen mellan bokförningstekniska värden och verkliga värden.107 
 
Årsredovisningen innehåller tre delar som tillsammans ska ge läsaren en överblick över 
företagets ekonomiska situation och presentation. Där en redovisningsanalys är inriktad på en 
granskning av dessa tre delar som är: 108 
 

1. Resultaträkningen beskriver rörelsens prestation under det gånga året. 
2. Balansräkningen visar företagets tillgångar och hur de är finansierade. 
3. Finansieringsanalysen eller kassaflödesanalysen visar hur rörelsekapitalet eller de 

likvida medlen har förändrats under året. (företaget kan välja att antigen publicera en 
finansieringsanalys eller en kassaflödesanalys) 

 
Redovisningens kvalitet kan påverkas av tre huvudsakliga faktorer, som gör att de kan finnas 
”fel” i den offentliga redovisningsinformationen. Med fel avses de siffror i årsredovisningen 
som inte stämmer överens med företagets ekonomiska verklighet. 
Det första är att den blir fel på grund av alltför stela redovisningsregler där det skiljer mellan 
vilka regler olika länder tillämpar i val av redovisning. I Sverige kan företagsledningen välja 
om de vill kostnadsföra eller kapitalisera sina utgifter. Medan i USA måste de kostnadsföra 
sina utgifter direkt. 
 
Det andra som påverkar redovisningens kvalitet är om det blir fel på grund av felaktiga 
prognoser. Eftersom ledningen inte kan förutsäga de framtida konsekvenserna av nutida 
affärshändelser uppstår det felaktigheter i de publicerade redovisningssiffrorna på grund av 
dessa prognosfel. 
 
Den sista faktorn som kan sägas påverka redovisningens kvalitet är fel på grund av ledningens 
val av redovisningsprinciper. Detta på grund av att ledningen i vissa situationer kan använda 
sin handlingsfrihet inom redovisningen för att uppnå vissa mål. Kvalitén på företagets 
årsredovisning påverkas också av den kompletterande informationen som företaget lämnar. 
Detta i form av att företaget själva väljer vad som ska presenteras i kompletterande 
information som övrig information i fotnoter och i företagets egna vinstprognoser. Det är 
alltså upp till företagen att lämna den kompletterande information till den externa analytikern 
för att denna bättre ska kunna förstå företagets val av redovisningsprinciper, strategi, rådande 
prestationer och den övergripande ekonomiska verklighet som företaget befinner sig i. Vilket i 
sig ger en avgörande roll om företagets årsredovisningskvalitet. 109 
 
 

                                                 
106 Nilsson, H,. Isaksson, A, , Martikainen, T. (2002) Företagsvärdering med fundamental analys. s. 98 
107 Ibid.  
108 Ibid. 
109 Nilsson, H,. Isaksson, A, , Martikainen, T. (2002) Företagsvärdering med fundamental analys. s. 110 
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De huvudsakliga stegen i en redovisningsanalys är uppdelade i fem steg110: 
1. Identifiering av de huvudsakliga redovisningsprinciperna, för att kunna identifiera 

företagets framgångsfaktorer och riskfaktorer, där redovisningsanalysen syftar till att 
identifiera och utvärdera de faktorer som företaget bygger sin redovisning på. 

2. Uppskattning av flexibiliteten i företagets redovisning eftersom alla företag inte har 
möjligheten att använda sig utav alternativa redovisningsprinciper för att i 
redovisningstermer avbilda företagets verksamhet. 

3. Utvärdering av företagets redovisningsstrategi, för att se om företaget använder denna 
handlingsfrihet för att informera företagets intressenter om den ekonomiska 
situationen eller för att dölja den egentliga situationen. 

4. Utvärdering av den kompletterande informationen där företaget om de vill ge en 
kompletterande information i årsredovisningen. Detta för att underlätta för läsaren att 
förstå företagets ekonomiska situation och där redovisningens kvalitet grundas till stor 
del på kvalitén på den kompletterande informationen. 

5. Identifiering av potentiella varningssignaler som ger indikationer på att företagets 
redovisningskvalitet är låg. Där indikationer kan vara oförklarade förändringar i 
företagets redovisning och förekomsten av enstaka transaktioner vilka ökar vinsten 
betydligt i en onormalt hög ökning av kundfodringar i förhållande till 
försäljningsökningen och stora nedskrivningar av värdet på företagets tillgångar. 

 
Redovisningsanalys med nyckeltal är i analytiska sammanhang en uppskattning av ett företags 
lönsamhet och finansiella ställning. Redovisningens kvalitet kan också bedömas genom 
användandet av nyckeltal. Redovisningens kvalitativa inslag kan också stärkas genom 
användandet av nyckeltal där analysen kan struktureras utifrån företagets omsättning och 
företagets kostnader.111 
 
5.3.1.3 Finansiell analys 
Finansiell analys är den sista delen i den fundamentala analysen för att stödja 
värderingsprocessen. Den finansiella analysen består till stor del av att med nyckeltal försöka 
mäta företagets effektivitet, lönsamhet, tillväxt och finansiella balans då man vill analysera 
företagets situation idag och för framtiden. En värdering av ett företag består till stor del av 
hur företaget kommer att prestera i framtiden med hjälp av nuvärdesberäkningar. Analysen av 
företagets finansiella styrka är viktig i de avseende att kunna göra en bedömning om företaget 
klarar att fortsätta öka investeringar och tillväxt. Företagets lönsamhet, tillväxt, effektivitet 
och finansiella ställning blir viktiga inslag för att kunna göra så verklighetstrogna 
bedömningar som möjligt om företagets framtida vinster och kassaflöden.112 Utifrån nyckeltal 
som har genererats från redovisningsanalysen kan den finansiella informationen analyseras 
för att på sätt bedöma företagets prestationer i jämförelse med uppställda mål och strategier. 
 
5.3.1.4 Prognoser (Proforma) 
En prognosmodell (proformamodell) över ett företags finansiella utveckling är ett 
fundamentalt steg vid en avkastningsvärdering. Genom den information och kunskap som den 
fundamentala analysen har gett, kan en modell göras över företagets framtida resultat- och 
balansräkningar. Proformamodellen ger ofta en klar och tydlig bild över företagets utveckling. 
Modellerna kan användas för mer avancerade analyser såsom scenarioanalyser och 
känslighetsanalyser, där man kan studera enskilda värdedrivare. Det kan t.ex. vara hur 
vinstmarginalens variation påverkar företagets uppskattade värde. Men proformamodellerna 

                                                 
110 Nilsson, H,. Isaksson, A, , Martikainen, T. (2002) Företagsvärdering med fundamental analys. s. 111 
111 Nilsson, H,. Isaksson, A, , Martikainen, T. (2002) Företagsvärdering med fundamental analys. s. 118 
112 Nilsson, H,. Isaksson, A, , Martikainen, T. (2002) Företagsvärdering med fundamental analys. s. 127 
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kan användas till mycket mer än bara värdering eftersom modellerna fyller en viktig funktion 
vid andra områden inom finansiell ekonomi. T.ex. kreditvärdering, finansiell planering, 
utvärdering av strategiska beslut osv. 
 
Grundläggande redovisningsprinciper är det proformamodellen utgår ifrån då det är viktigt att 
resultat- och balansräkningen är logiska och konsistenta för att få en bra modell. Icke att 
förglömma är att även om en proformamodell ger ett exakt intryck så blir den aldrig bättre än 
de antaganden som den bygger på. De flesta proformamodeller är omsättningsstyrda vilket 
innebär modelltekniskt att de flesta poster i resultat och balansräkningen antas vara en 
funktion av omsättningen (försäljningen).113 
 
Substansvärdering är ett alternativt sätt att värdera ett företag. Genom att istället för att mäta 
framtida utdelningar eller kassaflöden studera värdet av företagets tillgångar och skulder, med 
andra ord företagets substans. Det huvudsakliga momentet i substansvärdering är genomgång 
och justering av företagets tillgångar och skulder. Därefter subtraherar man värdet av 
skulderna från värdet av tillgångarna för att få fram företagets substansvärde.114 
 

5.4 Värdering av tillgångar 
Den publicerade och offentliga informationen som finns disponibel för marknaden i Sverige 
är i första hand företagens årsredovisningar. Enligt årsredovisningslagen måste alla företag 
ange varje post som tas upp som en anläggningstillgång i balansräkningen eller i noter och 
lämna uppgift om t.ex. anskaffningsvärdet.115 Den skickliga placeraren kan därmed räkna 
fram ett marknadsvärde på t.ex. fastigheter och därmed granska det som står i redovisningen. 
För att kunna värdera anläggningstillgångar som t.ex. rörelsefastigheter i ett företag finns det 
4 huvudmetoder man kan använda sig utav. 
 

5.4.1 Historisk kostnad 

När man ska värdera materiella anläggningstillgångar till en historisk kostnad så använder 
man sig av ett planmässigt restvärde. Genom att titta på tillgångens anskaffningskostnad i 
form av vilka likvida medel som gick åt för denna tillgång kan man grunda en värdering. 
Genom att vid anskaffningstillfället beräkna den tilltänkta ekonomiska livslängden för att 
kunna fördela anskaffningsutgiften under den tilltänkta livslängden. Om den tilltänkta 
livslängden är 50 år för en fastighet medan det bara har gått 15 år sedan 
anskaffningstidpunkten, så är det planmässiga restvärdet 15/50 av det ursprungliga 
anskaffningsvärdet.116 Detta leder dock till att egenskapen jämförbarhet som ska finnas 
mellan redovisningarna blir lidande vid användandet av historisk kostnad.  Därför att två 
företag som äger identiska tillgångar kommer att värderas olika på grund av inköpstillfälle 
och vad priset var då, vilket leder till att balansräkningen ser olika ut för de två företagen. 
Resultaträkningen är också något som får lidande jämförbarhet vid värderingar ur historisk 
kostnad då det inte går att se i resultaträkningen hur de olika företagen minskar sina likvida 
medel med en vara som sedermera blev lagertillgång då summan blir noll för båda 
företagen.117 
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5.4.2 Nukostnad 

Genom att använda sig utav det kalkylmässiga restvärdet för en materiell anläggningstillgång 
får man fram nukostnaden. Nukostnaden ska då motsvara ett återanskaffningsvärde för 
tillgången. Genom att jämföra nukostnaden med likvida medel så är det vad som skulle 
behövas likvidmässigt för att köpa tillgången på en väl fungerande andrahandsmarknad. Om 
det däremot inte skulle finnas en väl fungerande andrahandsmarknad får man värdera enligt 
historisk kostnad. 118 
 

5.4.3 Nutida försäljningsvärde 

Om tillgången skulle säljas på balansdagen så är det de erhållna likvida medel som är 
tillgångens nutida försäljningsvärde. Marknadsvärdet på tillgången kan då uttryckas antigen 
genom nukostnaden eller genom det nutida försäljningsvärdet. En fördel med nutida 
försäljningsvärdet är att det ger en indikation på hur företagets kortsiktiga likviditetssituation 
är, då man får antydning om vilka likvida medel som skulle frigöras vid en eventuell 
försäljning av tillgången. 
 

5.4.4 Framtida värde 

Framtida värde kan delas in i två grupper, antingen Odiskonterat framtida värde eller 
diskonterat framtida värde. Ett Odiskonterat framtida värde avser det kassaflöde som 
tillgången skulle inbringa vid en eventuell försäljning. Det Odiskonterade framtida värdet kan 
också vara till användning vid beräkning av de framtida intäkter och utgifter tillgången skulle 
medföra. Medan ett diskonterat framtida värde avser det motsvarande kassaflödet tillgången 
inväntas inbringa med kassaflödet diskonterat till balansdagen. Vid diskontering används en 
kalkylränta som visar företagets avkastningskrav. När fastigheter värderas som en 
anläggningstillgång så används det framtida diskonterade värdet. Med det menas vad 
tillgångens eller fastighetens betalningsströmmar väntas inbringa under tillgångens 
livslängd.119 
 

5.5 Analytikernas tankegångar och författarnas egna reflektioner 
De risker som finns med den nya redovisningen på en vikande fastighetsmarknad är relativt 
stora anser en enhetlig grupp av respondenterna. Där en av respondenterna ger tre orsaker. 
”För det första ska bolagen/styrelsen verkligen våga sticka ut hakan och säga att värdena 
sjunker. För det andra finns det stora eftersläpningseffekter. För det tredje är att de aktieägare 
som tror att värdena skall kunnas realiseras kan få obehagliga överraskningar.” Dessutom är 
den osäkerhet som ligger i en fastighetsvärdering att den kan skapa stor volatilitet i 
sluteffekterna på eget kapital. En annan respondent ger samma bild men från ett annat synsätt, 
där de förluster som fastighetsbolagen kommer få medför konsekvenser i form av att skrikiga 
rubriker i tidningar och liknande med en kraftigt negativ attityd. De förluster som redovisas 
genom nedskrivningar kommer inte att mottas positivt och kommer att ifrågasättas. Det skrivs 
alltid mer vid negativa effekter på en vikande marknad än vad som skrivs i en uppåtgående 
marknad när alla är nöjda. Vad som kan komma att ske vid en vikande fastighetsmarknad är 
enbart våra och respondenternas personliga åsikter och är också en spekulativ tankegång. Men 
vid en kommande marknad som alla är överens om att den kommer att komma för eller senare 
så är det intressant att spekulera i vad som kommer att kunna ske. De problem som vi ser är 
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att någon kommer att sitta med sina fastigheter som ”svarte Petter”, och som ingen vill ha. De 
sitter med fastigheter som kommer att värderas nedåt istället för uppåt och kommer att bidra 
med bekymmer för den som äger fastigheterna till ett högt värde där de tre orsakerna som ses 
som stora risker av ena respondenten är en bra utgångspunkt för vidare diskussion. Att ett 
bolag sticker ut hakan och säger att värdet på deras fastigheter har minskat är inget som något 
företag egentligen vill göra. Av den orsaken att aktiekursen ofta dyker vid sådana uttalanden 
och företaget förlorar sitt värde på grund av de inte uppfyller marknadens förväntningar. Men 
det är även psykologiska aspekter som påverkar. Börjar en sälja så följer många efter. Det 
spelar då ingen roll att företaget fortfarande har samma kassaflöden som förut. Utan det är det 
värde och uttalandet om något negativt har skett som får kursen att dyka. Men med införandet 
av IFRS kommer ett negativt uttalande om fastigheternas värde att påverka företagets resultat 
kraftigt vilket gör att intressenter säljer eftersom ett försämrat resultat inte är något som driver 
en aktiekurs uppåt. Det som vi ser att IFRS medför är att sjunkande värden på fastigheterna 
kommer få stora konsekvenser för fastighetsbolagens redovisning, som i sin tur kommer att 
visa sämre resultat. De aktieägare som inte tar till sig denna information eller ser den komma, 
kommer att sitta med en aktiepost som snabbt faller i värde. Den osäkerhet som finns med 
verkligt värde i en uppåtgående marknad, kommer antagligen att bli väldigt mycket större vid 
en vikande marknad. Det blir svårare för värderaren att säga vad det ”verkliga värdet” är i en 
vikande marknad när fastighetsbolaget troligtvis kommer att göra allt i sin makt för att hålla 
värdet och aktiekursen uppe. 
 
Angående de risker som finns med en vikande marknad och den nya redovisningsstandarden 
så anser investeraren att det bör komma flaggningssignaler i tid. Men troligtvis kommer 
köpare att köpa fastigheter ändå. Det är dock viktigt att de nedgångar som kommer hanteras 
på ett tydligt sätt i redovisningen så att det inte missbrukas åt fel håll vid ett kraftigt sjunkande 
driftnetto120 som måste avspeglas i redovisningen. Riskerna är som sagt svåra att veta och 
vilka de exakta flaggningssignalerna kommer att vara. Det är också svårt att veta om den 
tekniska och den fundamentala analysen kommer att ge dessa flaggningssignaler då den 
tekniska analysen används relativt lite i respondenternas arbete. I den tekniska analysen så 
studeras aktiens historiska utveckling för att kunna ge underlag för aktiens framtida 
utveckling. Detta anser vi inte kommer att vara den analysmetod som ger indikationer på 
flaggningssignaler eftersom den inte analyserar framtiden i den utsträckningen och var och 
när den vikande marknaden inträffar. Dock är det viktigt som respondenterna säger att 
redovisningen är extra tydlig i en vikande marknad för att reda ut de frågetecken som kan och 
troligtvis kommer att ske av det verkliga värdet är när marknaden viker. Men även att 
driftnettot som sägs av ena respondenten, förklaras på ett bra sätt för att undvika att analytiker 
vid analys av fastighetsbolaget får fel nyckeltal vid en vikande marknad. 
 
En av respondenterna har den åsikten att börsen har en tendens att överreagera på olika 
signaler. Som om fastighetsmarknaden går nedåt så överreagerar börsen, då detta oftast 
handlar om psykologiska aspekter. ”Men det handlar också om att en bra informerad marknad 
alltid reagerar bättre än en dåligt informerad marknad.” Ny information kommer alltid att göra 
marknaden orolig innan den lärt sig. En fastighetsmarknad går upp och ner, där rätt 
information kan minska svängningarna på marknaden om den sköts rätt. Om IFRS är rätt 
utformat så borde marknaden bli mer utjämnat, vilket vi är beredda att hålla med om. Men vi 
anser att det hela inte är rätt skött och marknaden kommer att se en del svängningar innan 
IFRS får den roll som den vill inneha. Eftersom marknaden kommer att bli orolig vid vikande 
värden på fastigheterna och informationen som ges i redovisningen kommer troligtvis inte i 
                                                 
120 Löpande överskott som står till förfogande för förräntning av fastighetskapital sedan utbetalningar för drift 
och underhåll dragit från bruttoinbetalningarna.  
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första skedet stoppa dessa svängningar och plana ut markanden i den utsträckning som IFRS 
skulle vilja. Även att informera marknaden om lägre verkliga värden kommer troligtvis inte 
göra marknaden mindre orolig, trots att de blir bra informerade. De psykologiska aspekterna 
träder säkerligen i kraft och investerare lämnar branschen för mer lönsamma branscher. Dock 
är det banker som kanske uppskattar denna information, men de kommer ändå att se att 
skuldsättningsgraden för fastighetsbolagen ökar på grund av det sjunkande verkliga värde som 
sätter sina spår i resultatet. 
 
Svagheten i om värderare kommer att utsättas för påtryckningar för att uppehålla ett visst 
värde är att det inte finns några klara direktiv hur värderingen ska skötas, vilket praxis 
kommer i sinom tid att utvisa. Påverkan är det alltid i alla sammanhang och detta från alla 
olika håll. Det är en del i av det globala affärsklimatet, alla vill påverka alla för att uppnå 
vissa mål som gynnar en själv. Påverkan kan också ses som om t.ex. Nokia gör en dålig 
kvartalsrapport så dras även Ericsson med ner. Medan i en uppgång för Ericsson inte behöver 
innebära att Nokia får en uppgång på börsen. Påverkan sker på olika grunder, det går även att 
applicera på fastighetsbolag. Att värderare ska utsättas för påtryckningar är något vi diskuterat 
genom uppsatsen och varit ett huvudbry för oss som författare. Vem kontrollerar egentligen 
värderarna? Är de så oberoende som de ska vara? Detta kan analyseras genom att 
redovisningens kvalitet påverkas av olika faktorer som gör att det kan förekomma fel i den 
offentliga redovisningsinformationen. De fel som en värderare kan göra vid värdering av 
fastigheter gör att siffrorna i årsredovisningen inte stämmer överens med företagets 
ekonomiska verklighet. Det kan grundas i som respondenterna säger att det inte finns några 
klara direktiv om hur en värdering ska skötas och att den sköts olika av de olika 
fastighetsbolagen. Att en värderare kommer att utsättas för påtryckningar av fastighetsbolagen 
vid värdering av fastigheterna är något som vi anser att det finns en överhängande risk för.  
Detta innebär att fastighetsbolagen som påverkar värderaren för att hålla uppe värdena på 
fastigheterna trots en vikande marknad som till slut inte kommer att hålla, kommer att slå 
igenom i redovisningen där revisorn måste gå igenom redovisningsanalysens huvudsteg för att 
kunna förmedla en korrekt bild av företaget trots påtryckningar från alla håll vid en vikande 
marknad. Men så länge allt går upp så är detta inga problem. ”Ingen eld är tänd och man har 
inte börjat leta efter brandsläckaren” ”Men om det blir en riktig brasa så kommer ingen 
brandsläckare att hjälpa” som en respondent uttryckte sig. Detta följer det exempel som en av 
respondenterna sa att det handlar om psykologiska aspekter och kommer även att kunna ses 
bland fastighetsbolagen. När ett bolag faller så kommer även de andra att falla, vilket gör att 
en proformamodell av ett fastighetsbolag inte kommer att hjälpa vid en vikande marknad då 
det på pappret är ett bra företag kommer det troligtvis också dras ner i fallet när andra sämre 
värderade fastighetsbolag sjunker på en vikande marknad. 
 
Att det skulle uppstå komplikationer mellan styrelse, värderare och revisorer tror inte en del 
av respondenterna då revisorn är delaktig under värderingens gång. Det blir snarare så att 
fastighetsbolagen anpassar sig till en princip som är rätt så vedertagen. Nej, det kommer inte 
att uppstå komplikationer då de komplikationer som uppstår kommer att diskuteras. Samt 
marknaden vet redan om detta. Det är ingen nyhet för den. Detta är något som går emot ena 
respondenten som inte står på samma sida som investeraren. Han anser tvärtemot att det finns 
risk för att det kommer uppstå komplikationer mellan de berörda parterna. Men säger även 
som tidigare respondent att tiden kommer utvisa vad som kommer att ske vid en vikande 
marknad. Att det kommer uppstå komplikationer vid arbetet med redovisningen av 
fastighetsbolagen vid en vikande marknad är en övervägande risk anser vi som författare och 
som det sades tidigare att alla idag är så beroende av att rädda sitt eget skinn, samt påverka 
andra för egen vinnings skull. Detta tror vi kommer att leda till komplikationer vid 
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årsredovisningsarbetet, då de intressenter som tar del av redovisningen enligt lag har rätt till 
en sånär korrekt bild av företaget. För som i analytikers fall kunna göra en korrekt strategisk- 
och finansiell analys av bolaget för en korrekt värdering av bolaget. Att tiden kommer att visa 
svagheterna hos de berörda parterna vid en vikande marknad är vi överens om. Men att 
åsikterna går isär är inte så konstigt då de olika parterna står på olika sidor om planket. Vi 
anser dock att det bör vara lättare att sätta upp riktlinjer i en uppgående marknad än vid en 
neråtgående marknad om hur parterna ska förhålla sig till varandra för att kunna göra en 
korrekt bedömning av fastigheternas värde och föra in det på ett korrekt sätt i redovisningen. 
Man kommer in på begreppet earnings management vid diskussionen om påverkningsbara 
poster i redovisningen. Redovisningens trovärdighet och funktion faller om företagsledningen 
medvetet använder bedömningsutrymmet i redovisningen för att vilseleda en eller flera av 
företagets intressenter och att redovisningen inte ger en rättvisande bild där också. 
 
Reaktionspriset på aktien för fastighetsbolag kommer att bli fördröjd för att värdena uppehålls 
allt för länge av bolagen. I och med det så anses värderaren inte vara trovärdig. Investeraren 
anser att marknaden är smartare än IFRS reglerna. Det kommer i sådana fall att påverka icke 
noterade bolag där det kan bli en överraskning vid en vikande marknad. Även detta går emot 
vad en respondent svarat i denna fråga. Han anser att det visst kommer att uppstå förskjutning 
av aktiepriset, på grund av att de indragna partnerna kommer att påverka varandra till 
bristningsgränsen. Det vill säga den dag som värderaren kommer att skriva ner värdet på 
fastigheterna till den gräns som faktiskt råder och revisorn måste redovisa dessa siffror trots 
att styrelsen för företaget vill något annat. Vi anser att en skicklig placerare kan räkna fram ett 
rådande marknadsvärde på fastigheterna och därmed granska det som står i redovisningen, 
vilket inte kommer att göra det svårt för den insatta att granska det som redovisas. Det gör att 
analytikerna kan basera sin uppfattning på aktiepriset för fastighetsbolaget på eget bevåg. 
Därmed kan de räkna ut det nutida försäljningsvärdet och det framtida värdet av fastigheterna. 
Men det är inte vad IFRS har sin utgångspunkt ifrån. Att investeraren ska frångå den 
information ske ges i redovisningen och skapa sig en annan bild av företaget från annan 
information. Tanken är just att redovisningen ska vara tillförlitlig med införandet av IFRS och 
det verkliga värdet av fastigheterna ska hjälpa värderaren i sitt val att investera pengar och 
inte göra tvärtom. Det blir mer osäkert för investeraren att investera och jämföra bolag utan 
att göra egna beräkningar. Detta bekräftar det som den ena respondenten säger, att 
investerarna är smartare än IFRS och det kommer inte att bli en överraskning för dem när en 
vikande marknad sker. Därför undrar man om IFRS är till för att stjälpa företag som redovisar 
enligt IFRS, eller om vi ser det ur den andra respondentens syn om att aktiepriset kommer att 
bli förskjutet. Vi har den uppfattningen att det kommer bli förskjutet, men bara för dem som 
litar på bolagens redovisning och inte gör egna beräkningar. De kan nog känna sig ”lurade” 
när marknaden viker. 
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6 Slutsats och förslag till vidare studier 
Under detta kapitel presenteras vår slutsats som bygger på uppsatsens olika delar. Kapitlet 
avslutas med förslag till nya frågeställningar för vidare undersökningar. Det som under 
arbetets gång har framkommit och kan vara intressanta att följa upp i framtiden. 

6.1 Slutsats 
Vi har under vår kvalitativa studie kommit fram till att analytikernas modellval och 
tillvägagångssätt inte har förändrats nämnvärt vid det praktiska arbetet med analys av 
fastighetsbolag efter införandet av IFRS/IAS 40. Medan vi samtidigt fått en klar uppfattning 
om att kompetensen för att analysera fastighetsbolag måste befinna sig på en hög nivå. Detta 
för att det är subjektiva bedömningar som nu ligger bakom stora förändringar av värden i 
fastighetsbolagens resultat och balansräkning. Genom att värdet nu står i redovisningen 
betyder der inte att det är en absolut sanning och kan därmed bli förödande om man litar på 
siffrorna helt ut. Med detta underlättas det för företagsledningen att tillämpa earnings 
management för att få redovisningen att framstå som företaget själv önskar. Det som vi ser 
som risker med IFRS är att mindre insatta investerare är de som kommer få en bakläxa när det 
kan komma att bli stora svängningar i resultatet med införandet av IFRS. 
 
Den information som vi tillhandahållit under intervjuerna har gett oss stark tvivelaktighet om 
att IFRS uppfyller de krav och mål som de har för avsikt att uppnå. Samtidigt så ställer vi oss 
frågande om det överhuvudtaget går att upp nå dessa krav. Det går att argumentera både för- 
och nackdelar med den nya redovisningen, samtidigt som att samma för- och nackdelar går att 
diskutera i det gamla redovisningssättet fast då omvänt. Det handlar alltså om vilken position 
man sitter i och hur man vill se på informationen i ett upplysningssyfte. 
 
Det går att diskutera vad värdena egentligen säger och vad det är bra för. Vid långsiktig 
investering så tycker vi att det borde vara kassaflödet och förvaltningsresultatet som en 
investerare borde vara intresserad av. Vi anser att IFRS faller på en av sina viktiga punkter, att 
underlätta för investerare vid jämförelse av fastighetsbolag och att tillförlitligheten blivit 
sämre. Det kan även bli svårt för fastighetsbolagen vid en vikande marknad att redovisa de 
negativa värdeförändringarna på ett rättvisande sätt för att inte få en allt för kraftigt 
nedåtgående aktiekurs på grund av medias rubriker. Dock är detta svårt att uppnå på grund av 
de psykologiska aspekterna som alltid visas i marknadens bedömning.  
 
Vi är kraftigt skeptiska till att regelverket kommer att följas fullt ut. Med det så menar vi att 
företagen inte kommer att släppa sina tankar på försiktighetsprincipen. I och med detta så 
kommer inte arbetet för analytiker att underlättas utan snarare försvåras. Det blir också 
oklarare på grund av att det finns allt för många lösa parametrar som angående skatter, och 
hur en redovisning av fastigheter ska göras. Samtidigt som det verkliga värdet av fastigheten 
är en subjektiv bedömning. En värderare kan säga ett pris, styrelsen för bolaget säger ett 
annat, samtidigt som fastigheten säljs för ett tredje pris. Det blir svårt att säga att värderarens 
”verkliga värde” var korrekt. Vi anser att man ger sig ut på djupt vatten om man börjar 
diskutera ”verkliga värden”. Snarare borde det bedömas som ”uppskattat värde” för 
tidpunkten. Och avspeglade värde för marknadsvärdet. Vi anser att det behövs klarare direktiv 
om hur en värdering ska göras och hur den ska ses över av styrelsen i fastighetsbolaget. En 
vidare kommunikation och diskussion om vad verkligt värde ska innebära skulle behövas.  
 
Vi ser även risker med värdering av så kallade ”kuddar” byggs upp av företaget avsiktligt 
eller oavsiktligt som gör att värdena av fastigheterna kan landa mjukare vid en nedgång. Man 
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är försiktig i värdering för att fallet inte ska bi för hårt. Vilket gör att värden inte speglar 
marknadsvärdet som IFRS förespråkar. Det gör att analytiker inte kan lita på dessa värden 
eftersom de just inte är verkliga. Detta kan få följder att man investerar allt kortsiktigare i 
fastigheter, spekulerar som man säger. Vi anser det vara fel då fastigheter är en långsiktig 
investering och inte som ska spekuleras i på månadsbasis. När det finns stort kapital att tjäna 
på kort sikt så öppnas också dörrarna för oseriös verksamhet, vilket kan få förödande 
konsekvenser för hela branschen. 
 
Vid en eventuell vikande marknad kommer fastigheternas verkliga värde sättas på stora 
påfrestningar. Då ett flertal grupper av människor ska ge sin bedömning av fastighetsvärdet 
där alla har egna intressen i värdet. I nedgång av marknaden kan värdena på fastigheterna 
ändras drastiskt. Vi anser att marknaden kommer att utsättas för en korrigering inom snar 
framtid, där IFRS och dess värderingsprincip först då kommer att kunna testas i praktiken och 
ett resultat av lagstiftningen kan erhållas. Vi ser en stor risk att lagens kvalitativa egenskaper 
inte kommer uppnås och därmed kommer de nya reglernas syfte att i frågesättas.  
 
Kontentan är att IFRS kommer att vara som mest skadligt där den egentligen borde vara till 
mest hjälp dvs. synliggöra företagets ekonomiska ställning på ett korrekt sätt för analytikerna. 
 

6.2 Förslag till vidare studier 
Det vore intressant att följa upp utvecklingen med IFRS-lagstiftningen och hur den påverkar 
fastighetsbolagens redovisning. Klart intressant är att göra en undersökning av 
årsredovisningarna då IFRS har satt sig. Om det kommer en vikande marknad så finns det 
många frågor kring negativa värdeförändringar som är olösta och intressanta att se över. 
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• Bilaga 1: Intervjufrågor 
 
1. Vilka tillvägagångssätt har ni vid analys av fastighetsbolag idag? 

 
2. Vilka tillvägagångssätt hade ni innan införandet av IFRS/IAS 40? 

 
3. Vilka positivt/negativa konsekvenser anser ni att införandet av IFRS/IAS 40 har 

medfört vid analysarbete?  
 

4. Ser ni risker i att företagens balansräkning kan bli stärkta i och med införandet av 
IFRS/IAS 40? Där en starkare balansräkning kan leda till en ökad skuldgrad.  

 
5. Hur stor inverkan har årsredovisningen vid ert analysarbete? Och kommer den nya 

årsredovisningen medföra några svårigheter? 
 

6. Vilken hänsyn tas till de orealiserade värdeökningarna i fastighetsbolagens 
redovisning vid analys, när detta är en uppskattning? 

 
7. Vilka faktorer anser ni det vara, som mest påverkar fastighetsbolagens aktiekurs? 

 
8. Varifrån tillhandahåller ni Er den viktigaste information vid analys av fastighetsbolag? 

 
9. Vid analysarbetet, hur ser viktfördelningen ut mellan fundamental och teknisk analys? 

och varför?  
 

10. Tycker ni den information som ni blir tillhandahållen uppfyller de krav som ligger 
inom ramen för redovisningen kvalitativa egenskaper? Där IFRS har som uppgift att 
tillfredställa investerares behov av information. (Validitet, tillförlitlighet, relevans och 
jämförbarhet)  

 
11. Om inte, vilken information saknas och varför?  

 
12.  Hur hanteras nedgångar och vilka risker finns med den nya redovisningsstandarden på 

en vikande fastighetsmarknad? 
 

13. Tror ni att fastighetsbolagen på ett pedagogiskt sätt kan förklara för marknaden 
(aktieägare och media) ett kraftigt försämrat resultat vid en vikande marknad på grund 
av nedskrivningen av värdet?   

 
14. Tror ni att värderare kommer att utsättas för påtryckningar för att uppehålla ett visst 

värde trots en vikande marknad? Och i så fall från vilket håll? 
 

15. Då värderingen av fastigheter är subjektiv, tror ni att vid en vikande marknad att det 
kommer uppstå komplikationer mellan styrelse, värderare och revisorer? I det 
avseende att styrelsen är representanter för aktieägarna, värderingen ska vara 
oberoende och rättvisande samt att revisorns roll ska vara kontrollerande. 

 
16. Anser ni att aktieprisets reaktionstid kan bli fördröjd då felaktig information kan 

förekomma genom att värdarna på fastigheterna är uppskattade? Och i så fall hur? 


