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Sammanfattning 
 
De svenska fastighetsbolagen har under de senaste åren haft stora svängningar i resultatet. Ett 
exempel på detta är Hufvudstaden som andra kvartalet 2008 gjorde en vinst på 200milj vilket 
på endast ett kvartal utvecklade sig till en förlust på 630 milj. Tidigare redovisningsregler i 
Sverige har haft sin grund från försiktighetsprincipen. På senare år har redovisningsreglerna i 
Sverige utvecklats så att de skall följa resten av EU och bli mer internationella. Detta har 
påverkat fastighetsbolagen att frångå anskaffningsvärde i balansräkningen till att använda 
verkligt värde istället. Reglerna hur ett fastighetsbolag som är noterat på Stockholmsbörsen 
regleras i IAS Förvaltningsfastigheter. Anledningen till att Sverige har haft regler som bygger 
på försiktighetsprincipen är för att det tidigare har funnits personer som utnyttjat 
redovisningen till vilseledning. Ett exempel på detta är Kreugerkraschen där utnyttjades 
redovisningen till högre visad soliditet men den faktiska soliditeten urholkades. Eftersom det i 
dagens läge går att påverka redovisningen till en högre grad finns det regler som bör ses över? 
 
Den frågeställning vi har utgått ifrån är Har IAS 40 påverkat fastighetsförvaltningsbolag i den 
nuvarande finanskrisen? IAS 40:s standarder ger förvaltningsbolag som redovisar till verkligt 
värde en stor volatilitet i resultatet. Syftet med uppsatsen är att svara på hur problem kan 
uppstå med en volatil redovisning. Vi ska även avgöra fördelar och nackdelar med en relevant 
eller en tillförlitlig redovisning.   
 
Vi har haft en hermeneutisk kunskapssyn och utgått från den deduktiva ansatsen. Vi valde att 
genomföra en kvalitativ undersökning vilket syftar till ett mer tolkande synsätt. Vi gjorde tre 
stycken intervjuer, två med revisorer och en med en redovisningsspecialist. Bolagen som vi 
valde att studera var de åtta största på Stockholmsbörsen vid urvalstillfället. Bolagen som 
studerades var: Fabege, Brinova, Castellum, Kungsleden, Balder, Hufvudstaden, Klövern och 
Fast Partner.   
 
Resultaten som vi har funnit är att relevansen i en årsredovisning är viktigast för en 
investerare. Eftersom IAS 40 inte har funnits i någon konjunkturnedgång kan kraven på 
utelämnade av upplysningar öka från investerare. Detta skulle leda till att marknaden lättare 
kan göra egna bedömningar angående företagets finansiella ställning. Däremot är 
tillförlitligheten viktigast för bolagen och kreditgivarna. Ett exempel är när soliditeten inte är 
tillförlitlig då kan den operationella delen i ett företag bli lidande. Ifall den redovisade 
soliditeten skulle vara högre än den faktiska skulle detta kunna leda till högre 
skuldsättningsgrad. När då marknaden vänder bör soliditeten vara densamma och då kan det 
leda till att dyra kortfristiga skulder tas in. Ett av problemen med IAS 40 i denna finanskris 
har varit att standarden haft ett fokus ur ett investerarperspektiv. Detta har således lett till att 
bolagens operationella del har påverkats negativt.  
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1. INLEDNING 
 
I inledningskapitlet beskriver vi varför vi gjort vårt ämnesval, vilken problemformulering och 
vilket syfte vi har med uppsats.  
 

                                       ”Price is what you pay. Value is what you get.” 
                                                 Warren Buffet 

 
1.1 Bakgrund 
 
Grunden till all koncernredovisning kom 1932 efter Kreugerkraschen. Oaktsamhet och brist 
på regler möjliggjorde många sätt att visa goda resultat. Kreuger utnyttjade dessa 
omständigheter och sålde mellan sina dotterbolag med vinst varje gång, vilket givetvis ledde 
till goda resultat på papperna och således också innebar utdelningar till ägarna. Vad som 
egentligen ägde rum var en urholkning av koncernens likvida medel, vilket ledde till konkurs 
när bankerna krävde återbetalning (Nationalencyklopedin, 2010). Idag, nästan 80 år senare, 
har vi en ny finansiell kris.  
 
Under vår studietid har vi frekvent stött på begreppet verkligt värde, men vad har detta ord för 
betydelse i redovisning? Begreppet i sig kan tyckas vara lätt att förstå vid en första anblick, 
men trots det uppkommer många frågetecken. För att dra en parallell kan man ställa sig en 
hypotetisk fråga så som vad är farmors guldhalsband egentligen värt? Här finns det inte ett 
entydigt svar utan flera. Det har stor betydelse ur vems ögon man ser på saken. I barnbarnets 
ögon är värdet med största sannolikhet högre än ifall en pantsättare skulle värdera det. 
 
Det finns även andra begrepp som används i liknade sammanhang vilka vi regelbundet har 
kommit i kontakt med, så som anskaffningsvärde och nyttjandevärde för att nämna några. De 
tre begrepp vi nämnt har samtliga stor betydelse inom redovisning, framförallt när värdet på 
en tillgång ska anges.  
 
Det innebär att på senare år har vi gått från försiktighetsprinciper inom redovisningen till mer 
internationella standarder. Redovisningen har gått mot detta håll för att uppfylla syftet att alla 
världens företag skall kunnas jämföras på ett likartat sätt så att inte skillnader i redovisningen 
ska påverka den finansiella ställning företaget har på marknaden gentemot sina konkurrenter.  
År 2005 infördes det nya standarder för börsnoterade bolag i Sverige, varav en var IAS 40 
förvaltningsfastigheter (IAS, 2008, sid 1).  
 
Förvaltningsfastigheter kan värderas till anskaffningsvärde eller till verkligt värde. De flesta 
bolag har dock valt det senare alternativet. Sedan införskaffandet av IAS 40 har det varit en 
ständig högkonjunktur och värdeökningar på fastigheter, men under 2008 har lågkonjunkturen 
kommit och det verkliga värdet sjunkit drastiskt på fastigheter. Detta kommer att slå mot 
fastighetsbolagen på ett helt annat sätt än tidigare.  
 
Hufvudstaden AB är ett av många fastighetsbolag i Sverige, dessutom är de noterade på 
stockholmsbörsen och använder IFRS i sin redovisning. Vinsterna de första två kvartalen 
2008 efter avskrivningar har varit 200milj kr, för tredje kvartalet har vinsten utvecklats till en 
förlust till -630milj kr (Kungsledens årsrapport, 2008). En kombination av dagens kris och 
värdering enligt IAS 40 ser vi kan innebära en risk för en ny krasch lik Kreugers. Tidigare 
orealiserade vinster kan leda till en falsk soliditet som urholkas snabbt i en ekonomisk kris, 
likt dagens. Kan det vara läge att se över de regler som finns i IAS 40 och värdering till 
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verkligt värde, eller är det en farhåga som saknar grund?  
 
 
1.2 Problemformulering 
 
Har IAS 40 påverkat fastighetsförvaltningsbolag i den nuvarande finanskrisen? 
 
 
1.3 Syfte 
 
IAS 40:s standarder ger fastighetsförvaltningsbolag som redovisar till verkligt värde en 
volatilitet i resultatet. Syftet med uppsatsen är att svara på hur problem kan uppstå med volatil 
redovisning. Vi ska även undersöka fördelar och nackdelar med en relevant eller en 
tillförlitlig redovisning.  
 
 
1.4 Begränsningar 
 
Vi har avgränsat oss till börsnoterade fastighetsförvaltningsbolag samt deras årsbokslut från 
2005 till 2008. 
 
 
1.5 Disposition 
 
Inledning 
 
I detta kapitel beskriver vi varför vi gjort vårt ämnesval, vilken problemformulering och vilket 
syfte vi har med uppsatsen. Denna del ligger till grund för hela studien. 
 
Metod 
 
Här förklarar vi vilket angreppsätt vi använder oss av i studien. Vilka metoder som används 
för att samla den data vi behövt. Vi kommer även att redogöra för vilka urval vi har gjort. 
 
Teori 
 
I denna del av uppsatsen lägger vi fram de väsentliga och relevanta teorierna för vår 
problemformulering samt syfte. Detta kapitel ligger till grund för vår analysdel och slutsatser. 
 
Teoretisk referensram 
 
Stora delar av vår problemformulering och syfte påverkas till stor del av rekommendationer 
angående redovisning. Det gör att vi i detta kapitel redogöra för relevanta och intressanta 
principer och modeller för hur och varför redovisning finns. Detta är grundläggande i vår 
analys och slutsats. 
 
Empiri 

I detta kapitel redogör vi för det empiriska underlag vi tagit del av.  
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Analys 
 
Detta kapitel kommer att behandla vår analys av empiri och teori. Vi kommer att presentera 
analysen utifrån ett antal teman som vi valt att behandla.   
 
Slutsatser 
 
I slutsatserna återger vi problemformuleringen och syftet för att sedan redogöra för vilka 
slutsatser vi kommit fram till. 
 
 
1.6 Ordlista 
 
IASB – Internationella Accounting Standards Board  
 
IAS – International accounting standards  
 
IFRS – International financial reporting standards  
 
Verkligt värde – är det belopp till vilket en tillgång skulle kunna överlåtas mellan kunniga 
parter som är oberoende av varandra och som har ett intresse av att transaktionen genomförs 
(IAS, 2008, sid 600). 
 
Förvaltningsfastighet – är fastigheter (mark eller byggnad eller del av byggnad eller båda) 
som innehas av ägaren eller av en av leasetagare om leasingavtalet klassificeras som ett 
finansiellt leasingavtal, i syfte att generera hyresinkomster eller värdestegring eller en 
kombination av dessa än för: 1: Användning i produktionen eller tillhandahållandet av varor 
eller tjänster eller för administrativa ändamål, eller 2: försäljning i den löpande verksamheten 
(IAS, 2008, sid 600) 
 
Anskaffningsvärde – Är det belopp i likvida medel som erläggs eller det verkliga värdet för 
annan ersättning som lämnas vid förvärv av en tillgång vid tidpunkten för dess förvärv eller 
uppförande eller i tillämpliga fall det belopp som hänförs till denna tillgång vid första 
redovisningstillfället i enlighet med de särskilda kraven i andra standarder (IAS, 2008, sid 
600). 
 
Redovisat värde – Är det belopp till vilket en tillgång är upptagen i balansräkningen. 
 
Assymetrisk information – informations asymmetri innebär att ena parten har mer 
information än den andra. 
 
Moral Hazard – Innebär att riskvilligheten kan skilja sig mellan olika parter, t.ex. mellan 
aktieägare och företagsledning. 
 
Arbitrage – Är riskfri avkastning. Detta fenomen kan förekomma i ej effektiva marknader. 
 
IAS 40 – Är en redovisningsstandard för fastighetsförvaltningsbolag som reglerar hur 
fastighetsbeståndet skall redovisas. 
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METOD 
 
Metodkapitlet tar sin början i hur vi resonerat kring vårt metodval. Vårt fokus i metoddelen 
ligger dock på hur vi valt att genomföra vår undersökning samt vilken påverkan detta har på 
bland annat reliabiliteten och validiteten. Information ges även angående hur valet av 
respondenter skett. 
 
 
2.1 Förkunskaper 
 
Det finns olika förkunskaper en människa kan ha, den teoretiska, den allmänna och 
kunskapssynen. Den allmänna förkunskapen en människa har kan beskrivas som all den 
erfarenhet hon samlat på sig under livet. Det kan vara alltifrån praktiskt kunnande till annan 
utbildning. Den teoretiska förkunskapen är den kunskap personen förvärvat inom det aktuella 
området från annan forskning (Johansson Lindfors, 1993, s. 76ff). 
 
Gemensamt för oss författare är att vi båda har ett stort intresse av aktier ända sedan tidig 
ålder. Däremot har ingen av oss före påbörjade universitetsstudier skaffat oss den kunskap 
som krävs för att tolka en årsredovisning. Studierna har i kombination med intresset gjort att 
vi har fått en god teoretisk kunskap inom området redovisning och dess praxis och principer. 
Den teoretiska förkunskap vi byggt på oss genom åren har främst tillkommit via studier på 
handelshögskolan i Umeå där vi studerat IAS/IFRS.  
 
Vi hyser båda ett visst tvivel i vår syn på orealiserade vinster. Mycket av detta grundar sig i 
våra värderingar om vad vi egentligen räknar som vinst. En orealiserad vinst i t.ex. en aktie är, 
som ordet antyder, inte en vinst så länge den inte är realiserad. Därför anser vi att 
tyngdpunkten i begreppet orealiserad vinst skall ligga på just orealiserad. Svensk 
skattelagstiftning delar denna syn då beskattning sker först då en vinst är realiserad. 
Denna omständighet gör att vi under denna studie har varit kritiska till att använda 
orealiserade vinster alternativt orealiserade förluster i resultaträkningen.  
 
 
2.2 Kunskapssyn och angreppssätt  
 
Vi tillhör den hermeneutiska skolan vilket har påverkat vår uppsats när det gäller tolkningar 
och värderingar. Vissa forskare anser att relationen mellan forskare och forskning sällan kan 
vara objektiv (Johansson Lindfors, 1993, s. 45ff). Vi har vuxit upp under 90-talet och med 
stort intresse följt börsen och ekonomin i sin helhet med dess två kriser, bankkrisen och it-
bubblan. Där den sistnämnda berodde på en alltför lukrativ värdering av deras strukturkapital 
och bidrog bitvis till vår skeptiska syn på redovisning till verkligt värde.  
 
Vi har utgått från en deduktiv angreppsvinkel. Vi har dock ändå arbetat för att generera teorier 
utifrån intervjuer och annan analys som genomförts. Anledningen till att vi inte valt ett 
renodlat deduktivt sätt när vi jobbat mot att generera egna teorier är att vi anser grunden i vårt 
angreppssätt är deduktivt, men inte i dess renaste form. Vi har utgått från teorier för att 
införskaffa kunskap men därefter övergått från vår deduktiva ansats till att använda befintliga 
teorier tillsammans med vår datainsamling för att generera teorier som återfinns i den 
induktiva ansatsen. Nedan återfinns en modell av vårt angreppssätt. 
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Figur 1 Angreppsätt - Redigerad av författarna från, Bryman 2005 

 
 
2.3 Metodval  
 
Vi har valt att anta en kvalitativ ansats i detta arbete. Trots att vi redan vid arbetets början 
insåg att vi ville genomföra en kvalitativ undersökning så analyserade vi den kvantitativa 
metoden först för att undanröja eventuella tvivel kring valet av ansats. Vi kom fram till att den 
kvantitativa metoden inte skulle ge oss de svar vi söker utan endast bekräfta de teorier som 
redan finns. De intervjuer vi har genomfört antar vi kommer att innehålla personliga åsikter 
och värderingar, varför en kvantitativ studie skulle komma att bygga på felaktiga antaganden.  
 
Bland annat har vi valt en kvalitativ metod för att den syftar mot ett mer tolkande synsätt och 
ser mer till ord än siffror när den jämförs med en kvantitativ metod. Utöver detta ger den 
kvalitativa metoden ett mer utforskande perspektiv som inte uppnås via den kvantitativa 
metoden (Bryman, 2005, s. 322). Medan positivismen tillhörande den kvantitativa metoden 
har en deduktiv teori, så har den kvalitativa metoden en induktiv. Detta innebär att man i den 
kvalitativa metoden går från resultat till teori (Bryman, 2005, s. 25). 
 
Då syftet med uppsatsen är att utreda om det volatila resultat som värdering till verkligt värde 
ger i kombination med hög- resp. lågkonjunktur, anser vi att den kvalitativa metoden ger oss 
bättre resultat än den kvantitativa. Ytterligare skäl är att ingen tidigare lågkonjunktur inträffat 
sedan införandet av IAS 40 och att en mer utredande ansats är av behov. 
 
Trots flera argument mot en flerfaldig forskningsstrategi har vi valt att följa något av en 
medelväg när det gäller vilken roll redan befintlig teori skall ha i relation till vår forskning. Vi 
anser att en kombination av redan befintliga teorier sammankopplad med observationer i form 
av bland annat intervjuer ger möjlighet till en mer djupgående och unik analys än om vi 
renodlat skulle utgått från observationer. 
 
Det som än en gång är viktigt att poängtera är att vi i denna finanskris anser oss vara skeptiska 
till värdering enligt IAS 40. Detta innebär att subjektiva åsikter innefattas i både de teorier vi 
tolkat och de intervjuer vi genomfört. 
 
På nästa sida illustrerar vi hur vi har planerat våra steg i undersökningen. Vi har modifierat en 
redan befintlig modell som beskriver de huvudsakliga stegen i kvalitativ forskning, för att få 
en strategi som vi anser passar för vår forskning (Bryman, 2005, s. 300). 
 

Teori Datainsamling Analys
Teorin 

revideras



 

Figur 2 Metodval - Omformulerad av författarna från, Bryman 2005

 
I delen som vi kallar teoretiskt arbete har
intervjuer och årsrapporter, men även information utifrån redan befintliga teorier.
 
 
2.4 Sekundära källor 
 
De sekundära källorna gav oss god teoretisk kunskap och
 
Vi har utgått från Umeå Universitetsbiblioteks
vetenskapliga artiklar och tidskrifter: Artikelsök, Affärsdata, Business Source Premier, 
Emerald Fulltext. När vi gjorde dessa sökningar använde vi 
kombinerat på både svenska och eng
”anskaffningsvärde”, ”effektiva marknadshypotesen”, ”finanskrisen”, ”redovisning”, 
”relevans”, ”tillförlitlighet”, ”ortprismetoden”, ”nuvärdesmetoden”, ”agency theory” 
”agency problem”.  
 
Vidare använde vi Umeå Universitetsbiblioteks sökkatalog
böcker och avhandlingar. Vi har även funnit artiklar med hjälp av Googles sökfunktion. 
Dagens Industri (webbaserad) 
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Vi är medvetna om att Dagens Industri inte klassas som en tillförlitlig akademisk källa men 
den ger dock möjligheten till en speciell infallsvinkel angående finanskrisen och dess effekter 
då Dagens Industri har aktiva journalister.  
 
 
2.5 Kritisk granskning av sekundära källor 
 
En stor del av våra källor är hämtade från vetenskapliga artiklar. I vårt referensavsnitt är 
däremot större delen av de svenska redovisningsprinciperna unika och därmed inte 
vetenskapligt granskade artiklar. Jan Morten som vi förstått innehar stor kunskap inom 
området så även om hans artiklar inte blivit granskade så innehar de stor tillförlitlighet enligt 
oss. Många av våra referenser har inte tagits från ursprungsidén men från en forskare med 
samma uppfattning. Detta skulle kunna innebära att våra referenser tappar tillförlitlighet dock 
kan forskaren som gjort om den varit kritiskt i sina antaganden och sorterat ut den viktigaste 
delen.  
 
 
1.6 Undersökningsdesign 
 
”The right question is usually more important than the right answer to the wrong question.”  

              Alvin Toffler 
 

Vi har använt semistrukturerade frågor, men också utöver dessa intervjuer analyserat viss 
offentlig statistik i form av bl.a. årsrapporter. 
 
Vi anser att semistrukturerade frågor gav oss extra djup i våra svar, då strukturerade frågor 
enligt oss till stor del kräver att man ställer rätt frågor för att kunna få ett användbart resultat. 
Semistrukturerade frågor kan givetvis också ställas fel, men det ger en större möjlighet för 
respondenten att vidga frågans omfattning för att kunna ge information som de tycker är 
viktig att framhäva och som eventuellt kunnat missas om vi ställt strukturerade frågor. 
 
Det är givetvis viktigt att inkludera mer än ett fall i vår undersökningsdesign då vi sökte efter 
variationer. Vi har intervjuat tre revisorer och avser på så sätt inte enbart att leta efter 
variationer utan snarare efter samband mellan intervjuobjektens svar.   
 
För att återknyta till varför vi valt att lägga stor vikt vid att ge respondenten möjlighet att ge 
breda svar är då de vi har intervjuat sitter på stor kunskap inom de områden vi sökte svar. De 
har även med stor sannolikhet djupare kunskap än vi och bör således även ges utrymme att ge 
sitt unika svar på frågan. 
 
Vi hoppas genom att undvika strukturerade frågor ge oss själva möjligheten att ändra 
intervjuns utformning om vi efter t.ex. den första intervjun fått information som kan vara av 
stor vikt att återknyta till i de efterkommande intervjuerna. 
 
 
1.7 Undersökningens tillförlitlighet och giltighet 
 
1.7.1 Reliabilitet 
 
Reliabilitet är ett mått på hur man mäter, men kan enkelt översättas till tillförlitlighet. 
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Tillförlitligheten syftar på hur pass likvärdiga resultaten från en studie skulle bli om den 
skulle göras på nytt. Det beskrivs att reliabiliteten ofta är mer central i en kvantitativ studie än 
i en kvalitativ studie och att detta ofta kan hänföras till att den kvantitativt inriktade forskaren 
letar efter ett stabilt mått med hög tillförlitlighet (Bryman, 2005, s. 48). 
 
Reliabiliteten i vår studie är inte så hög. Detta beror framförallt på den dagsaktuella 
finanskrisen. Skulle vi genomfört intervjuerna i en annan ekonomisk situation, låt oss säga en 
högkonjunktur istället för den rådande lågkonjunkturen, skulle våra svar troligtvis fått ett 
annat innehåll.  
 
Låt oss tänka att vi skulle genomfört denna studie när den ekonomiska krisen var över. Det 
skulle med stor sannolikhet göra det lättare att se de fördelar som finns med IAS 40 istället för 
nackdelarna. Vi har dock strävat efter att få så hög reliabilitet som möjligt så att fortsatt 
forskning delvis kan utgå från vårt arbete utan att riskera att få vinklad information. Vi har 
strävat efter att höja vår reliabilitet genom att lägga en stor del av vår grund från intervjuer 
med revisorer. Valet av revisorer gjorde vi med avseende på att alla personer har sina egna 
perspektiv på saker och ting vilket är viktigt att ha i åtanke när valet av respondenter görs. Det 
är troligt att de svar vi fått på våra frågor tenderar att variera efter hur personerna uppfattar 
verkligheten (Eriksson, Wiedersheim, 2001, s. 55). 
 
 
2.7.2 Validitet 
 
Vi har lagt mycket arbete på att hålla validiteten på en hög nivå. Detta kan med risk för att 
sticka ut hakan till och med vara viktigare än reliabiliteten. Om validiteten är låg och vi inte 
mäter det som är tänkt att mätas är det givetvis förståeligt att reliabiliteten i undersökningen i 
princip saknar betydelse (Eriksson, Wiedersheim, 2001, s. 40). 
 
Medan reliabiliteten syftar på den tillförlitlighet en studie har är alltså validiteten ett mått på 
hur pass väl de slutsatser forskningen kommit fram till relaterar till dess frågeställningar. Det 
finns tre olika och viktiga delar av validitet, vilka är:  
 

• Begreppsvaliditet 
• Intern validitet 
• Extern validitet 

 
Begreppsvaliditet är ett begrepp som framförallt gäller kvantitativa studier. Ibland kallas detta 
för teoretiskt validitet. Begreppsvaliditeten är mycket nära besläktad med reliabiliteten och 
om begreppsvaliditeten varierar mycket kan denna givetvis inte användas som ett 
reliabilitetsmått (Bryman, 2008. Sid 48ff). 
 
I vår studie har individers egna åsikter speglas och lyfts fram. Vid en lågkonjunktur finns det 
dessutom en överhängande risk för att åsikter som skulle vara av en annan karaktär speglas, 
vilket givetvis är en nackdel då ett objektivt förhållningssätt är önskvärt. Ett sådant 
förhållningssätt är dock otänkbart då de svar vi fått innehåller individuella åsikter och 
uppfattningar. 
 
Internvaliditeten avgör om x verkligen beror på y eller om det är y som beror på x. Denna 
internvaliditet anser vi är hög då vi i exempelvis i vår intervju har haft möjlighet att ställa 
följdfrågor, för att kunna bekräfta och eventuellt eliminera att en variabel verkligen beror på 
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en annan och inte tvärtom.  
 
Externvaliditet avgör hur pass väl det går att generalisera det resultat man fått till en större 
population. Vi har utfört ett icke-sannolikhetsurval med vilket vi anser att vi fått en relativt 
låg externvaliditet (Bryman, 2005, s. 48-49). 
 
 
2.8 Kriterier 
 
Även om validitet och reliabilitet är viktiga begrepp är de väl anknutna till den kvantitativa 
metoden. Utöver dessa begrepp har det tillkommit olika kriterier för bedömning av en 
kvalitativ undersökning. Detta innebär att man kontrollerar trovärdigheten i fyra olika kriterier 
och äktheten i ett ytterligare antal kriterier (Bryman, 2005, s. 306ff), vilka är: 
 

• Tillförlitlighet 
 
Vi är som tidigare skrivits väl medvetna om att det finns en risk att vi tolkat och analyserat 
svaren från våra intervjuer på ett felaktigt sätt. Då vi inte heller arbetat inom den tidsramen att 
en respondentvalidering var möjlig att genomföra, jobbade vi på ett sätt som styrker vår 
tillförlitlighet på annat håll. Ett sätt som vi arbetat efter är att kontinuerligt dra slutsatser under 
intervjuernas gång och söka respons direkt hos intervjupersonen. Detta har inte bara krävt en 
väldigt aktiv och noggrann intervju utan dessutom mycket föreberedelse före intervjuerna, 
innehållande bland annat arbete om hur dessa skulle utformas.  
 

• Överförbarhet 
 
Vi har avslutat uppsatsen med förslag om fortsatt forskning och därigenom gett en bild över 
hur pass överförbar vår studie är till andra områden. 
 

• Pålitlighet  
 
Detta kriterium är speciellt då det kräver granskning av alla de data och slutsatser vi kommit 
fram till (Bryman, 2005, s. 306ff). Under skrivandet av denna studie har vi haft en handledare 
som kontinuerligt hjälpt oss med uppkomna frågor. Detta kan dock inte med säkerhet anses 
öka uppsatsens pålitlighet.  
 

• Styrka och bekräfta 
 
Att styrka och bekräfta handlar mycket om vad vi tidigare diskuterat angående risken med att 
vi gjort subjektiva bedömningar. Vi såg det som en stor utmaning att vara objektiv från början 
till slut, med undantag för de delar där vi ville föra en diskussion. Där vi diskuterat fritt om 
olika tolkningar och uppfattningar utan att aktivt försökt skapa att en så objektiv bild som 
möjligt.  
 
Av de olika äkthetskriterierna finns enligt vår uppfattning ett som är mer betydande än de 
andra och det är huruvida arbetet förmedlar en rättvis bild. Vi har avsett att jobba för att 
åsikter och värderingar hos våra intervjupersoner återspeglats så rättvist det kan göras. Vi 
anser visserligen att urvalet av revisorer som intervjuas kan vara för bristfälligt för att vara 
representativt för revisorer.  
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2.9 Studiens genomförande 
 
Vi har genomfört tre olika intervjuer och alla dessa har skett över telefon. Valet att 
genomförandet skulle ske på telefon var inte vår primära önskan. Vi visste dock sedan tidigare 
att revisorer för stora börsnoterade fastighetsbolag ofta är lokaliserade i Stockholm. Vi 
bedömde det viktigt att det framförallt var de som hade praktisk erfarenhet av större bolag 
som skulle intervjuas. Eftersom fastighetsbolagen är lokaliserade i Stockholm är även 
revisorerna som jobbar åt dem lokaliserade där.  
 
Eftersom vi både saknade den tid och de pengar det skulle inneburit att genomföra 
intervjuerna i Stockholm beslutade vi oss för att genomföra telefonintervjuer. Naturligtvis 
finns det nackdelar med att utföra intervjuer över telefon. En sådan nackdel är att vi inte 
kunde observera personen som svarade på frågorna och se om det fanns exempelvis osäkerhet 
i svaren (Bryman, 2005, s. 140-141). 
 
Vi har spelat in intervjuerna för att kunna radera ut eventuella oklarheter angående vad som 
egentligen sagts, samt för att det gav oss möjligheten att göra en noggrannare analys över 
intervjuerna (Bryman, 2005, s. 374). Det gjorde även att tillförlitligheten i studien ökar. 
 
En fördel med att använda semistrukturerade frågor är att när det uppkom ny information från 
första intervjun så använde vi den nya informationen för att utveckla vår intervju till nästa 
person. Detta innebar att vi inte blev bundna som med en strukturerad intervju som skulle 
medfört en begränsning i vårt resultat. 
 
2.9.1 Urval av respondenter 
 
Intervjuerna begränsades till tre olika intervjuobjekt varav alla tre är revisorer. Vi begränsade 
oss till tre revisorer då vi ansåg att det var tillräckligt för att kunna hitta ett samband och 
mönster i deras svar som vi byggde vår analys på och senare våra slutsatser. 
 
Trots att vi arbetade under en begränsad tid har vi genomfört intervjuer med så många vi 
anser oss har kunnat hinna med. Vi har samtidigt lagt stort fokus på att inrikta oss på ett 
mindre antal intervjuer och klara av att utföra dessa intervjuer och observationer på en djup 
nivå hellre än att öka antalet intervjuer och bara ”skrapa på ytan”.  
 
2.9.2 Urval av bolag 
 
Utöver intervjuerna har vi också analyserat 8 olika fastighetsbolags årsrapporter för att hitta 
ett samband och mönster mellan de utvalda bolagen efter övergången till IAS 40 år 2005. Val 
av bolag är gjorda utifrån storleksordning på Stockholmsbörsen, detta endast för att noterade 
bolag måste använda IFRS/IAS i sin redovisning (IFRS/IAS, 2008, s.3). Detta innebar att vi 
analyserade de 8 olika bolagens årsrapporter från 2005 till 2008. I vissa fall även 2004 års 
rapporter då de visar redovisningen i enlighet med IAS 40.  
 
Vi ville ha ett så stort urval som möjligt av de största fastighetsbolagen och det slutade med 
att vi valde ut 8 stycken. Urvalet kan inte klassas som ett sannolikhetsurval då vi valt de 
största bolagen på börsen vid valtillfället. 
 
  



 

De 8 olika bolagen är: 
 

Figur 3 Bolagsbild som är utarbetad av författarna
 
 
 
2.10 Teorival 
 
I kommande kapital kommer vi att visa ett antal teorier. Sambandet mellan teorierna vi 
kommer att välja och frågeställning
 
Eftersom vi anser att det kan finnas incitament att påverka resultatet från ledningen 
agentteorin att utgöra en del av kommande avsnitt. Resultatet är lättare att påverka vid 
värdering till verkligt värde, som innebär en subjektiv bedömning.
 
Vi skulle ha kunnat välja att 
företaget och dess ledning 
företagsledningens/styrelsens egna värderingar och mål. 
att vi har gjort det ontologiska valet konstruktionism som säger att företagens normer, regler 
och traditioner kan förändras av personer. 
perspektiv gör den till ett mer lämpligt val.
 
Det finns även andra teorier som inte enbart tar hänsyn till aktieägarna och det är inom samma 
teoribildning som agentteorin.
Först och främst kommer vi att beskriva hur en redovisning 
som ligger till grund för all redovisning. Detta val gör vi för att 
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Figur 3 Bolagsbild som är utarbetad av författarna 

I kommande kapital kommer vi att visa ett antal teorier. Sambandet mellan teorierna vi 
frågeställning/syfte är följande: 

Eftersom vi anser att det kan finnas incitament att påverka resultatet från ledningen 
utgöra en del av kommande avsnitt. Resultatet är lättare att påverka vid 

värdering till verkligt värde, som innebär en subjektiv bedömning. 

att fokusera på Institutional Theory. Denna teori beskriver hur 
företaget och dess ledning styr företagets normer, regler och tradition och inte 
företagsledningens/styrelsens egna värderingar och mål. Anledningen till att

det ontologiska valet konstruktionism som säger att företagens normer, regler 
kan förändras av personer. Agentteorin har således fördelar som utifrån vårt 

perspektiv gör den till ett mer lämpligt val.  

andra teorier som inte enbart tar hänsyn till aktieägarna och det är inom samma 
. Man fokuserar dock på andra intressenter än

Först och främst kommer vi att beskriva hur en redovisning ska upprättas och vilka principer 
som ligger till grund för all redovisning. Detta val gör vi för att redovisning

 

I kommande kapital kommer vi att visa ett antal teorier. Sambandet mellan teorierna vi 

Eftersom vi anser att det kan finnas incitament att påverka resultatet från ledningen kommer 
utgöra en del av kommande avsnitt. Resultatet är lättare att påverka vid 
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upprättas och vilka principer 
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hänger ihop och problem kan uppkomma.  
 
Vi kommer även att förklara vad som i detalj avses med anskaffningsvärde och verkligt värde, 
detta för att belysa skillnaden i värdering enligt IFRS och de gamla standarderna. 
 
För att värdering enligt verkligt värde ska fungera måste teorin om den effektiva 
marknadshypotesen existera. Detta nämner vi för att utan denna hypotes skulle det inte gå att 
göra en rättvis bedömning av tillgångars värde i ett bolag. 
 
Vidare utforskar vi vilka problem som kan uppstå vid värdering till verkligt värde. Därför 
kommer vi att studera hur värdering av fastigheter appliceras i teorin för att se om det kan 
förekomma egna värderingar vid en värdering och således incitamentproblem.  
 
Vidare måste en lämplig teori beskriva vad som händer med verkligt värde vid 
konjunkturnedgång. Teorival kan vara ett problem här eftersom IFRS endast har funnits ett 
par år och det inget av dessa år har varit någon nedgång i konjunkturen. Anledningen till att 
detta är viktigt är att det kan uppstå problem med att verkligt värde appliceras på bolagen och 
gör dem sårbara. 
 
Utifrån detta skall sedan fördelar respektive nackdelar med verkligt värde diskuteras. 
 
I figur 4 visas hur teoridelen är sammanlänkad med och på vilket sätt de påverkar varandra.  

 
Figur 4 Teorisammanfattning - Egenhändigt konstruerad figur 
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3. TEORI 
 
I denna del av uppsatsen lägger vi fram de väsentliga och relevanta teorierna för vår 
problemformulering och syfte. Detta kapitel ligger till grund för vår analysdel och slutsats. 
 
3.1 Agentteorin  
 
Agentteorin bygger på att det finns olika intressen mellan företagsledningen (agent) och 
aktieägarna (principal). Så är det inte för bolagen där företagsledningen och ägaren är samma 
person (oftast en person). Förr i tiden var även bolagens struktur annorlunda uppbyggd. Man 
hämtade inte in kapitalt externt som man gör idag. Detta gjorde att det inte uppkom någon 
intressekonflikt mellan ägare och företagsledning (Jassim, Dexter & Sidhu, 1988, s. 1-5). 
 
F. Modigliani and M. H. Miller kom med två påståenden. Det första var att värdet på företaget 
var opåverkat av kapitalstrukturen och således har skuldsättningen ingen betydelse. Det andra 
påståendet är att ökad skuldsättningsgrad ökar förväntad avkastning på eget kapital (Brealey, 
Myers, Franklin, 2006, s. 445-462). Man skulle kunna tycka att dessa två påståenden är 
motsägelsefulla. Att ökad förväntad avkastning på eget kapital inte skulle påverka värdet på 
företaget. Men om skuldsättningsgraden ökar kommer också risken för företaget att öka vilket 
gör att avkastningskravet höjs proportionerligt och företagsvärdet således blir detsamma. 
Detta gör i vårt fall att påverkan av att ändra redovisningsregler inte ska påverka värdet på 
företaget. Kapitalstruktur kommer att påverkas och avkastningskravet kommer att ändras men 
inte företagsvärdet. 
 
Return on common equtiy = return on net operating assets + (book leverage * operating 
spread) 
 
Required return for equity = required return for operation + (market leverage * required return 
spread) 
 
Som vi kan se kan en agent påverka avkastningen på eget kapital med skuldsättningsgraden, 
men på samma gång ökar även avkastningskravet från aktieägarna. Asymmetrisk information 
uppkommer när en agent har mer information än den andra parten. I detta fall skulle det 
innebära att företaget tar på sig mer risker än innan och agenten försöker att dölja dessa risker. 
Det leder till att aktieägaren inte vet vilka risker som innefattas av att inneha aktien och 
således förändras han syn på avkastningskrav (Ogden, 2002, s. 101-104). 
 
Aktieägarnas intresse ligger i att maximera värdet på aktien. Om vi tar bolagen vi kommer att 
studera så finns alla på den svenska börsen OMX, vilket ofta innebär att aktieägarna är många 
(ofta flera tusen), vilket gör det praktiskt omöjligt för alla att sitta i företagsledningen. Detta 
gör att man måste välja ut representanter som sitter i företagsledningen och styr företaget. Här 
kan det uppstå problem för att aktieägarna och företagsledningen kan ha olika syn på både 
risk vid investeringar och avkastning på investeringar, tillgångar och skulder osv. Detta kan 
benämnas som ett s.k. moral hazard problem.  
 
Som vi senare kommer att beskriva har bolagen vi studerar bytt sin redovisning till en mer 
fluktuerande och påverkbar sådan. Andra studier visar att de värderingar av tillgångar som 
görs påverkas av klienten beroende på hur denne vill att värderingen ska se ut. Värderingarna 
kan bli såväl mer positiva eller negativa beroende på klientens önskemål (Levy, Schuck, 
1999, s. 393-398). Om vi tänker oss bolagen vi studerar finns det olika bonusar och 
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löneprogram som ofta är knutna till olika nyckeltal som exempelvis resultat eller omsättning. 
Det faktum att företagsledningen och aktieägarna ofta har olika mål gör att incitamentproblem 
uppkommer. Per automatik får de två olika riskbenägenheter angående en värdering. 
Värderingen påverkar företagsvärdet (relevant för aktieägarna) och bonusen (relevant för 
företagsledningen). Agenten kommer att handla till sitt eget bästa i första hand och kan 
således fatta beslut som påverkar företaget negativt (Megginson, 1997, s. 17 ). Vi har tidigare 
skrivit om att värdet på företaget enligt F. Modigliani och M. H. Millers påståenden inte kan 
påverkas men att avkastningen, omsättningen och andra nyckeltal kan påverkas. 
Företagsledningen kan således genom förändringar i kapitalstrukturen påverka dessa värden. 
Detta gör att företagsledningen kan ha incitament att påverka dessa nyckeltal utan att skapa en 
positiv värdeförändring i bolaget. Bolagens börsvärde kan ifall marknaden inte gör riktiga 
bedömningar angående avkastningskravet förändras positivt i och med de nya standarderna 
ifall inte F. Modigliani och M. H. Millers påståenden håller. Påståenden anser vi håller i 
verkligheten. Vi menar dock att marknaden tillfälligt kan göra en felaktig bedömning. Vi 
anser att detta kan visa sig i en konjunkturnedgång eftersom bolagen då kommer att behöva 
skriva ner värdet på tillgångarna och marknaden kommer att upptäcka misstaget och anpassa 
avkastningskravet till risken. Detta kan förklaras med pooling equilibrium där värdet på 
företaget är högre men bara tillfälligt. Värdet kommer att rättas till när personer med 
tillräcklig information börjar dra sig ut ur bolaget och kursen kommer efterhand att återställas 
till det normala (Ogden, 2002, s. 101-108). 
 
Avkastningskravet för ett bolag kan fås med hjälp av formeln: 
 
CAPM = rf + beta (rf – rm) 
 
Beta = Cov (ri, rm) / Var (rm), där ri är en akties avkastning och rm marknadsmässig 
avkastning. 
 
Vad skulle man kunna göra för att få företagsledningen att jobba långsiktigt mot samma mål 
som aktieägarna? Man skulle kunna tänka sig att man genom att överlåter dem aktier i 
företaget skulle kunna verka för en strävan mot samma långsiktiga mål. Detta är knappast 
önskvärt då företagsledningens riskvilja i så fall skulle kunna minska för att de inte får samma 
diversifiering och kan förlora mycket i en eventuell nedgång (Ogden, 2002, s. 86-88). I 
studien vill vi genom intervjuer undersöka ifall det förekommer manipulering av 
fastighetsvärderingen.  
 
  



 

3.2 Intressent modellen 
 
Oftast fokuserar man på företagsledning och aktieägare i företaget. Men intressent modellen 
tar även hänsyn till de övriga aktörerna som påverkar ett bolag. 
 

Figur 5Intressentmodell- Omredigerad av författarna från, Larsson 2008
 

I studien vill vi se vilka problem som kan uppstå vid en volatil redovisning. Detta innefattar 
även andra aktörer än aktieägare och företagsledning. Enligt teorin är det företagsledningens 
uppgift att tillgodose alla intressenter i bolaget men dock i olika omfattning
intressenterna är till exempel kreditgivare som har ett avtal med företaget angående 
krediterna, staten med skatter, anställda me
prioritera aktieägarna som den primära intressenten men även andra kan fokuseras på och då 
skulle till exempel tillväxt i företaget vara det viktigaste istället för värdetillväxt
2008, s. 40-41). De intressenter som kan förlitar sig på årsredovisningen måste kunna lita på 
den, en revision syftar till att intressenter skall kunna 
bolaget(Organisationen för revisions
 
  

Stat / Kommun

Aktieägare

15 

Oftast fokuserar man på företagsledning och aktieägare i företaget. Men intressent modellen 
tar även hänsyn till de övriga aktörerna som påverkar ett bolag. Som i figuren 5.

Omredigerad av författarna från, Larsson 2008 

I studien vill vi se vilka problem som kan uppstå vid en volatil redovisning. Detta innefattar 
även andra aktörer än aktieägare och företagsledning. Enligt teorin är det företagsledningens 

pgift att tillgodose alla intressenter i bolaget men dock i olika omfattning
intressenterna är till exempel kreditgivare som har ett avtal med företaget angående 
krediterna, staten med skatter, anställda med anställningsavtal. Företaget kan fortfarande 
prioritera aktieägarna som den primära intressenten men även andra kan fokuseras på och då 
skulle till exempel tillväxt i företaget vara det viktigaste istället för värdetillväxt

ntressenter som kan förlitar sig på årsredovisningen måste kunna lita på 
den, en revision syftar till att intressenter skall kunna känna sig säkra gentemot 

Organisationen för revisions- och rådgivningsbranschen, 2009).  
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Oftast fokuserar man på företagsledning och aktieägare i företaget. Men intressent modellen 
Som i figuren 5. 
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även andra aktörer än aktieägare och företagsledning. Enligt teorin är det företagsledningens 
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prioritera aktieägarna som den primära intressenten men även andra kan fokuseras på och då 
skulle till exempel tillväxt i företaget vara det viktigaste istället för värdetillväxt (Larsson, 

ntressenter som kan förlitar sig på årsredovisningen måste kunna lita på 
känna sig säkra gentemot 
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4. TEORETISK REFERENSLITTERATUR 
 
En stor del av vår problemformulering och syfte har sitt ursprung i lagtexten angående 
redovisning. Detta gör att vi i detta kapitel redogör relevanta och intressanta principer och 
modeller för hur och varför redovisning finns. Detta ligger till grund för vår analys och 
slutsats. 
 
4.1 Redovisningens grunder 
 
Dagens redovisning lever efter ett antal olika principer vilka alla är normgivande för reglerna 
som ligger till grund för dagens redovisning. Principerna avser att en rättvisande bild av 
företaget ska ges. Några av dessa viktiga principer är: 
 

• Matchningsprincipen – Den letar efter ett samband mellan intäkter och kostnader vilka 
ska redovisas under samma period som de uppkommer.  

 
• Försiktighetsprincipen – Denna princip ligger till grund för värderingar av tillgångar 

och skulder. Tillgångar och skulder skall, om möjligt, värderas i direkt anslutning till 
upprättandet av årsredovisningen och till lägsta möjliga värde innan de har realiserats 
och inbringats. Man ska hellre kostnadsföra en utgift än aktivera den, vilket 
framförallt gäller under osäkra förhållanden. Ursprungligen grundades denna princip 
ur beskattningssynpunkt för att bygga starka reserver hos företag. Givetvis leder detta 
till motsättningar gentemot matchningsprincipen. 

 
• Fortlevnadsprincipen – Tanken bakom denna princip är att företaget skall fortleva i all 

oändlighet och då har möjlighet att skriva av tillgångar under ett flertal perioder 
(Artsberg, 2005, s. 158ff). 

 
Ovanstående principer byggs sedan in i en referensram (Artsberg, 2005, s. 165). 
Referensramen består av fyra stycken punkter:  
 

• Begriplighet 
 

• Relevans 
 

• Tillförlitlighet 
 

• Jämförbarhet 
 

Begriplighet och jämförbarhet kommer vi inte att behandla eftersom det inte finns några 
underliggande problem för just vårt specifika ändamål. Däremot finns det sådana problem i 
fråga om relevans och tillförlitlighet. Relevans och tillförlitlighet har en motsättning gentemot 
varandra. Relevanta uppgifter som till exempel värde på en immateriell tillgång kan inte alltid 
värderas på ett tillförlitligt sätt men är viktiga för externa parter som vill undersöka bolaget 
(Hendriksen, Breda, 1992, s.511). Därför måste ibland företag redovisa tillgångar som är 
värderade på ett osäkert sätt för att den informationen är av stor vikt för en intressent. Då 
övervägs om den relevanta delen ska tas med i redovisningen och läsaren själv få göra 
bedömningen angående hur pass tillförlitlig den är (Russell, 2008, s. 37-38). 
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Det finns en rad olika organisationer ute i världen som jobbar för att vi ska få en gemensam 
redovisningsstandard, varav en är IASB. Skälet till detta är att en bättre fungerande 
kapitalmarknad ska kunna uppstå, vilket sker genom att företagen kan jämföras lättare och att 
informationen från företagen blir mer tillförlitlig. Detta påpekades som väldigt viktigt av EU 
när man beslutade att övergå till de internationella reglerna för alla börsnoterade bolag inom 
unionen (Europaparlamentets och rådets förordning, 2002). 
 
Före övergången till IFRS/IAS och innan man fick värdera förvaltningsfastigheter till verkligt 
värde klassificerade förvaltningsbolagen sina tillgångar som omsättningstillgångar så att de 
fick göra en portföljvärdering, med vilket menas att de minskade nedskrivningar mot 
uppskrivningar. Eftersom klassificeringen görs utifrån omsättningstillgångar görs inte heller 
några avskrivningar. Problem uppstod när företag klassificerade sina tillgångar olika. 
Dessutom valde vissa företag att inte göra några avskrivningar trots att de klassificerade sina 
tillgångar som anläggningstillgångar, vilket var ett tydligt brott mot ÅRL (Artsberg, 2005, s. 
211-212). 
 
Efter denna problematik kom Redovisningsrådet med nya direktiv, vilka kom i RR 24 
förvaltningsfastigheter. Där står det följande: Efter anskaffningstidpunkten skall en 
förvaltningsfastighet värderas med tillämpning av RR 12, materiella anläggningstillgångar, 
dvs. till anskaffningsvärdet med avdrag för ackumulerade avskrivningar eventuella 
nedskrivningar samt med tillägg för eventuell uppskrivning (Bokföringsnämnden, 2002). 
Detta gör att eventuell uppskrivning måste skrivas av på återstående nyttjandeperiod. 
Skillnaden mellan IAS 40 och RR24 är att inga avskrivningar görs i IAS 40 utan endast 
verkligt värde används och redovisas mot resultaträkningen. 
 
I och med övergången till internationella regler för börsnoterade bolag fanns möjligheten att 
frångå den svenska redovisningspraxisen och istället övergå till de internationella 
standarderna IAS/IFRS. Detta till följd av att internationella regler till skillnad från svenska 
principer syftar till att visa verkligt värde. En jämförelse mellan dessa två synsätt visar att 
verkligt värde inte kan säkerställas förrän i efterhand, vilket leder till att intäkter och 
kostnader redovisas i resultaträkningen när de har realiserats medan verkligt värde eftersträvar 
att redovisa intäkter och kostnader i resultaträkningen när värdet på tillgången har förändrats. 
 
Vid kapitalbrist för företag föreligger en risk för likvidation. Med detta avses att  det egna 
kapitalet är förbrukat till mer än 50%. Detta gör att bolaget är skyldigt att upprätta en ny 
balansräkning som kontrolleras av bolagets revisorer. Bolagsstämman kan då välja att 
likvidera företaget direkt eller skjuta upp beslutet om likvidation till nästa bolagsstämma. Ifall 
det egna kapitalet inte överstiger aktiekapitalet vid detta tillfälle måste likvidation ske 
(Ekonomiprogram.biz, 2008). 
 
 
4.2 Den effektiva marknadshypotesen 
 
Den effektiva marknadshypotesen bygger på att alla individer handlar rationellt. Detta kan 
man se med hjälp av att aktiekurserna speglar det rätta värdet på bolaget. Det kan vara så att 
bolaget och dess redovisning säger att värdet på en tillgång är 100 tkr men i själva verket är 
marknadsvärdet 120 tkr (värdet per aktie är egentligen 20kr högre). Detta gör att ifall vi 
handlar rationellt direkt kommer att handla aktien för 20kr/aktie högre för att arbitrage inte 
ska uppkomma (Ogden, 2002, s. 272ff). Detta gör att en företagsvärdering inte skall påverkas 
av vilken redovisningsprincip som används som även får stöds av (Penman, 2007, s. 171ff). 
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Om all möjlig information finns tillgänglig för alla kommer alla att göra samma värdering av 
fastigheten. Detta gör att ingen kan göra onormalt stora vinster med hänsyn till risken. Det 
finns tre nivåer i den effektiva marknadshypotesen (Hutchinson, Nanthakumaran, 2000, s. 
36). 
 

1. Svag - Priset speglar all kunskap om tidigare priser, och man kan ifall man gör 
fundamentala analyser göra överdrivna vinster på marknaden. 

 
2. Semi - stark – Priset speglar all tillgänglig extern information. Här är det omöjligt att 

göra några överdrivna vinster. 
 

3. Stark – Priset speglar all såväl extern som intern information varför det blir omöjligt 
att göra överdrivna vinster. 

 
En av de viktigaste aspekterna vid en företagsvärdering skall enligt Gerald Brown bero på 
tillgången och kvalitén på informationen. För att göra en korrekt marknadsvärdering måste 
man ta hänsyn till all information marknaden har, det vill säga integrera all information 
(Brown, 1985, s. 346-349). Detta speglar den semi starka marknadshypotesen.  
 
Dock påpekar Andrew W. Lo att utlämnade av mer noter i en årsredovisning kan ha betydelse 
för hur omfattande en finansiell kris kommer att bli (Lo,2009, s. 37-40), detta är i kontrast 
med de olika marknadshypoteserna. I en effektiv marknad kan dessutom oförutsättbara 
prisändringar uppkomma, dessa kallas random walk (Ball, Simon, 1994, sid. 21-39). 
 
I vår studie skulle man kunna förvänta sig att marknaden handlar aktien betydligt högre eller 
lägre beroende på vilket marknadsvärde fastigheterna egentligen har jämfört med en 
aktievärdering enligt redovisningen. Detta hoppas vi kunna få svar på när vi pratar med 
revisorerna och undrar ifall värderingarna på fastigheter är tillräckligt tillförlitliga. 
 
 
4.3 Anskaffningsvärde  
 
Definitionen på anskaffningsvärde lyder: ”Anskaffningsvärde är det belopp i likvida medel 
som erläggs eller det verkliga värdet för annan ersättning som lämnas vid förvärv av en 
tillgång vid tidpunkten för dess förvärv eller uppförande, eller, i tillämpliga fall, det belopp 
som hänförs till denna tillgång vid första redovisningstillfället i enlighet med de särskilda 
kraven i andra standarder” (IFRS/IAS, 2008, s.600ff). 
 
Förvaltningsfastigheter ska värderas till anskaffningsvärde vid tidpunkten för förvärvet. I 
balansräkningen skall även transaktionskostnader inkluderas i anskaffningsvärdet. Detta gäller 
även om det enligt IAS råder valfrihet att redovisa förvaltningsfastigheter till antingen 
anskaffningsvärde eller verkligt värde.  
 
Trots att denna definition kan tyckas klar skall det alltså påpekas att anskaffningsvärdet inte 
bara är själva köpeskillingen för fastigheten utan även andra direkta kostnader som hör till 
förvärvet. Lagfart är till exempel en kostnad som ska ingå i anskaffningsvärdet liksom andra 
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avgifter och transaktionskostnader som kan tänkas vara knutna till förvärvet. Om 
köpeskillingen kommer att erläggas vid ett senare tillfälle skall beloppet nuvärdesberäknas 
och skillnaden mellan de två olika beloppen redovisas som en räntekostnad från det man fått 
tillträde till fastigheten till dess att köpeskillingen erlagts. 
 
Vid val att värdera förvaltningsfastigheter till anskaffningsvärde ska värderingen göras utifrån 
IAS 16 i de fall det handlar om noterade bolag, vilket innebär att man använder samma 
tillämpning som för materiella anläggningstillgångar. Avskrivning görs enligt det föreskrivna 
tillvägagångssättet i standarden. Detta innebär bland annat att ”en tillgångs 
avskrivningsbelopp skall fördelas på ett systematiskt sätt över tillgångens nyttjandeperiod” 
(IFRS/IAS, 2008, s. 292). 
 
Enligt Redovisningsrådet ska företag som förvärvat en förvaltningsfastighet efter 
anskaffningstidpunkten värdera den enligt RR 12, Materiella anläggningstillgångar. Detta 
innebär inte någon väsentlig skillnad jämfört med värdering enligt IAS 16, då värdet även här 
redovisas till anskaffningsvärde minus ackumulerade avskrivningar samt med eventuell upp- 
eller nedskrivning. Företaget ska dock alltid lämna information om förvaltningsfastighetens 
verkliga värde (RR 24, 2005, s. 10ff). 
 
 
4.4 Verkligt värde  
 
4.4.1 Inledning 
 
Innan man överhuvudtaget kan diskutera användandet av verkligt värde måste man förstå 
begreppet. Vi har valt tre olika definitioner då dessa är vanligt förekommande vid värdering 
av verkligt värde: 
 
Enligt IASB definieras verkligt värde som: Är det belopp till vilket en tillgång skulle kunnas 
överlåtas mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och som har ett intresse av att 
transaktionen genomförs (IAS/IFRS, 2008, sid 600). 
 
Det finns en allmän ekonomisk definition angående verkligt värde, vilken hävdar att verkligt 
värde är nuvärdet av framtida kassaflöden.  
Den tredje modellen utgår från en praxis som är allmänt accepterad vid tillfället för att 
genomföra en värdering till verkligt värde (Marton, 2008, s. 21). 
 
Varför finns det då olika definitioner på ett och samma begrepp? Svaret ligger i att det kan 
uppstå en mängd olika situationer som kräver olika värderingssätt. Givetvis är också vissa 
definitioner mer praktiskt användbara än andra. IASBs modell tar inte hänsyn till den 
ekonomiska teorin utan bara till vad marknaden är villig att betala, vilket skulle kunna 
exemplifieras med följande: 
 
Köp av fina årgångsviner har ofta ett värde för individen men kommer inte att inbringa 
framtida kassaflöden och har inte en allmänt accepterad värderingsmodell. Om någon sådan 
skulle användas skulle priset bli betydligt lägre. Andra exempel där IASBs modell styr är vid 
aktiekurser, vilket kan illustreras med följande exempel:  
 
Det var Alexander M. Vik och hans bröder som i slutet på 90-talet förvärvade ett svenskt IT-
bolag med namnet Mirror image international. Detta bolag blev efter förvärvet mer känt som 
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Xcelera efter att det lanserats på den amerikanska börsen med detta namn. Det fanns många 
IT-bolag under denna tid som lockade investerare och steg på börsen under mycket höga 
förväntningar, men Xcelera är ett av de mest kända. Företaget hade häpnadsväckande höga 
förväntningar på sig och lockade många investerare som med facit i hand skulle bränna sig 
ordentligt. På bara några månader steg värdet med 70 000 % på börsen, men när det senare 
visade sig att företaget inte kunde motsvara förväntningarna sjönk aktiekursen med 95 % på 
bara c:a ett år. Värderingen på bolaget när det startades var c:a 140 miljoner för att sedan som 
högst nå 100 miljarder (Affärsvärlden, 2002).  
 
Framtida kassaflöden är inte så mycket att diskutera utan det handlar främst om att diskontera 
framtida kassaflöden. För att kunna göra detta behöver man veta hur stora de framtida 
kassaflödena är och vilken diskonteringsränta som ska sättas. Diskonteringsräntan sätts med 
hänsyn till riskerna man tar och inflationen. Ett av de stora problemen med denna modell är 
att den praktiska användningen är svår eftersom framtida kassaflöden är oerhört svåra att 
förutse. Ett av de områden inom vilka denna modell kan tillämpas är leasingobjekt, där alla 
kassaflöden är förutbestämda och endast en diskonteringsränta måste antas.  
 
Den sista modellen är den mest användbara rent praktiskt men även den med flest 
frågetecken. Den har framkommit genom allmänna och systemetiska värderingsmodeller. Här 
finns dock några väsentliga skillnader mot övriga definitioner vi tidigare nämnt. Värderingen 
sker inte till vad som är ekonomiskt riktigt utan till en allmänt accepterad praxis, mer specifikt 
belopp (Marton, 2008, s. 21). 
 
4.4.2 Problematik 
 
Ett stort problem med ovanstående olika definitioner är att det lätt uppstår ett frågetecken, 
nämligen vad som egentligen avses med verkligt värde. En fast fungerande definition finns 
inte utan den blir mer behovsanpassad. Dagens redovisning går isär gällande intäkter och 
inbetalningar. Det svenska synsättet inom redovisning fokuserar mycket på intäkterna medan 
det amerikanska fokuserar på inbetalningar, med andra ord kassaflödet. Balansräkningen är en 
bild av företaget vid en viss tidpunkt, vilken speglar historiska händelser i företaget. Med 
ovanstående värderingsmodeller beräknas dock även framtida vinster. Hur dessa vinster ser ut 
är däremot omöjligt att klarlägga. 
 
IASB har utvecklats på så sätt att man kan kartlägga objekten och deras skillnader, men 
problem kan uppstå när företagen inte presenterar all information angående verkligt värde. 
Denna kan delvis utgöra företagshemligheter och dels påverka börskursen negativt. Som vi 
tidigare sagt kan företagsledningen ha incitament när företagets tillgångar ska värderas ner 
eftersom deras ersättning kan vara knuten till bonussystem. Detta skulle kunna medföra 
allvarliga konsekvenser, kanske inte specifikt i uppgång utan snarare i lågkonjunktur då 
tillgångars värde med stor sannolikhet bör minska. Följderna kan bli att de finansiella 
rapporterna mister sin trovärdighet. Vid en stor konjunkturnedgång skulle det dessutom kunna 
bli mycket svårt att fastställa priset på tillgångarna varmed försök att värdera till verkligt 
värde skulle fortsätta att skada förtroendet för de finansiella rapporterna (Kjaer, 2008, s. 45). I 
vår studie kommer vi att undersöka huruvida revisorer anser årsredovisningen vara tillräckligt 
tillförlitlig och vilka aspekter som i högst grad har betydelse för tillförlitligheten.  
 
Problematik med att avgöra verkligt värde enligt den ekonomisk-teoretiska definitionen 
utgörs av svårigheten att avgöra framtida kassaflöden samt att använda rätt 
diskonteringsränta. Detta skapar problem eftersom det handlar om framtida händelser om 
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vilka det endast går att spekulera. IASB kräver att det finns en ”fatihful representation”, ett 
utryck som av Redovisningsrådet översatts till ”korrekt bild”. Denna strävan gör det svårt att 
tillämpa den kassabaserade värderingsmetoden praktiskt. Det finns dock undantag som vi dels 
nämnt ovan och dels i fråga om leasing, statsobligationer och förvaltningsfastigheter. Detta 
syns i IAS 17 Leasingavtal och IAS 40 där dessa tillgångar har fått egna standarder för att 
värderas.  
 
4.4.3 Användandet 
 
Tillgångar redovisas olika enligt de gamla principerna. Varulager har sina principer och 
anläggningstillgångar har sina. 2005 övergick man till IFRS/IAS för börsnoterade bolag vilket 
medförde nya principer för redovisningen av företagets tillgångar. Några av de nya 
redovisningsprinciperna hittar vi i standarderna IAS 17, IAS 38, IAS 39, IAS 40 och IAS 41.  
Gällande IAS 40 som omfattar förvaltningsfastigheter ska börsnoterade företag vid 
anskaffningstidpunkten värdera sina tillgångar till anskaffningsvärde. Därefter får företaget 
välja huruvida redovisningen av tillgångarna ska ske till anskaffningsvärde med avdrag för 
ackumulerade avskrivningar eller till verkligt värde. Den redovisningsprincip som tillämpas 
måste användas konsekvent för alla liknande tillgångar. Detta kan endast frångås om verkligt 
värde används och det inte kan fastställas på ett tillförlitligt sätt samt att nuvärdesberäkningar 
inte kan utföras på grund av bristande information. Företaget värderar dessa specifika 
tillgångar till anskaffningsvärde (IFRS/IAS, 2008, s. 599ff).  
 
När det gäller vårt urval av bolag har samtliga valt att övergå till värdering till verkligt värde. 
De gjorde det dessutom direkt i anslutning till att de fick tillämpa dessa regler år 2005. Vi 
visste att IAS 40 inte har funnits i någon lågkonjunktur och att det kan finnas risker med nya 
regler när det blir konjunktursvängningar. Därför är vi intresserade av att se vilka effekter 
finanskrisen kommer att få på våra bolag. Ett av de största problemen vi kan tänka oss är att 
de orealiserade vinsterna kan skapa oreda eftersom de kommer att innebära stora svängningar 
i redovisningen.  
 
I standarden IAS 40, görs det skillnad på förvaltningsfastigheter och rörelsefastigheter. En 
förvaltningsfastighet innehas för att generera hyresintäkter eller värdestegring. Detta gör att 
kassaflödet från förvaltningsfastigheter är oberoende jämfört med övriga fastigheter. En 
fastighet som t.ex. införskaffas för att säljas inom en snar framtid ska inte klassas som 
förvaltningsfastighet utan som ett varulager. En andel i fastigheter som innehas av 
leasingtagare genom ett operationellt leasingavtal kan redovisas andelen i fastigheten som en 
förvaltningsfastighet om leasingtagaren använder sig av verkligt värde för den redovisade 
tillgången.  
 
Redovisning i balansräkningen ska redovisas enligt IAS 40-punkterna 16-19 och 33-52, där 
huvuddragen är följande: En förvaltningsfastighet ska redovisas som en tillgång endast när: 
 

• Det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelarna som är förknippade med 
förvaltningsfastigheten kommer att komma företaget till del, och 

 
• Anskaffningsvärdet på förvaltningsfastigheten kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

 
En vinst eller förlust som uppkommer till följd av förändring i värde på 
förvaltningsfastigheten ska redovisas i resultaträkningen för den aktuella perioden. Ett företag 
fastställer det verkliga värdet utan avdrag för transaktionskostnader i samband med en 
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avyttring eller utrangering (IFRS/IAS, 2008, s. 602ff). 
 
 
4.5 Metoder för beräkning av verkligt värde på fastigheter 
 
Det finns mer än två värderingsmetoder angående förvaltningsfastigheter, men det är främst 
ortprismetoden och kassaflödesmetoder som används. 
 
4.5.1 Ortprismetoden 
 
Ortprismetoden går ut på att göra jämförelser mellan värderingsobjektet och tidigare sålda 
fastigheter. Metoden börjar med ett urval angående marknaden som fastigheten ligger på 
geografiskt och typ av fastighet. Därefter görs mer specifika urval av t. ex. boyta, hustyp, 
tomt, husstandard och dylikt. Detta urval sker för att jämförelseobjekten skall bli så lika som 
möjligt och kallas ortprisanalysen. Efter detta tar man hänsyn till tiden efter 
jämförelseobjektens försäljningstidpunkt och värderingstidpunkt och gör en enskild 
bedömning av prisutveckling. Pristrenderna kan oftast inte beräknas med hjälp av endast 
jämförelseobjekten utan regressionsanalyser används (Eriksson, 1997, s. 13-18). Detta är den 
metod som i första hand ska tillämpas vid värdering enligt IFRS/IAS om möjlighet finns 
(IFRS/IAS, 2008, s. 608). 
 
4.5.2 Diskussion av ortprismetoden 

Vilka problem finns med denna metod? Marknadssituationer kan snabbt förändras p.g.a.  
exempelvis räntehöjningar, varsel, konjunkturuppgångar resp. nedgångar, politiska beslut 
angående olika former av bidrag eller annat. Dessa är samtliga fenomen som snabbt skulle 
kunna ändra förutsättningarna och utfallet för värdering av tillgången. När man tar hänsyn till 
värderingsobjekten måste dessa fenomen tas i beaktning vilket gör att värderingarna blir 
subjektiva i enlighet med värderingsmannens personliga uppfattningar av läget (Eriksson, 
1997, s. 13-18). Som med alla andra värderingar kan inte värdet helt korrekt fastställas utan 
bara en uppskattning kan göras. Finns det möjlighet att värdet skulle ha blivit lägre eller högre 
ifall en annan värderingsman utfört samma värdering? Ska man verkligen värdera upp en 
tillgång om det finns osäkra faktorer?  
 
4.5.3 Nuvärdemetoden 
 
Det finns en rad olika sätt att värdera till ett nuvärde, men sammanfattningsvis bygger alla 
modeller på att framtida värden ska diskonteras till värderingstidpunkten. Delar man sedan 
upp modellen hittar man ett antal undermodeller: kassflödesmetod, I/K-metod, 
räntabilitetsmodell och diskonteringsmodell. Kassaflödesmetoden och diskonteringsmetoden 
beräknas båda genom nettot av in- och utbetalningar. Efter detta tas ett eventuellt restvärde 
vid kalkylperiodens slut med i beräkningen. Allt detta diskonteras sedan. Skillnaden mellan 
modellerna är att kassaflödesmetoden tar hänsyn till ett ojämnt betalningsflöde. I/K-metoden 
och räntabilitetsmodellen är också liknande Dessa modeller tar hänsyn till intäkt minus 
kostnad, men skillnaden är att I/K-metoden avser en begränsad period medan 
räntabilitetsmodellen innebär att nettovärdet diskonteras i all evighet (Eriksson, 1997, s. 
195ff). 
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4.5.4 Diskussion av nuvärdemetoden 
 
Vilka problem finns med denna metod? En kalkylränta skall bestämmas med hänsyn till 
marknaden och den kan beräknas med bland annat en ortprisstudie. In- och utbetalningar på 
hyresfastigheter kan ofta variera med tiden. Inbetalningarna bör minska realt med tiden 
eftersom lägenheterna inte längre kommer att vara moderna jämfört med en nyproducerad 
lägenhet. Utbetalningarna bör öka realt på grund av att underhållsarbete och driftkostnader 
ökar allteftersom förslitningen ökar och även skötselkostnaderna. Ifall ett restvärde skall 
bestämmas kommer subjektiva bedömningar att påverka. Denna beräkning görs antingen 
genom en procentuell förändring av marknadsvärdet årligen, bruttokapitaliseringsfaktor eller 
en nettokapitaliseringsprocent (Eriksson, 1997, s. 201ff). Om beräkningen av restvärdet görs 
utifrån en procentuell förändring av marknadsvärdet måste personen som beräknar detta göra 
subjektiva bedömningar.  
 
Vi har läst att bostadspriserna i England kan komma att falla med upp till 50% (Dagens 
Industri, 2008). Efter att läst detta kan man ställa sig frågan huruvida alla värderingspersoner 
har tagit med detta i sina beräkningar eller till vilket belopp de har gjort sina uppskattningar 
och på vilka grunder. Bör en värdering som sträcker sig under en längre period verkligen 
sjunka så dramatiskt ifall det blir svängningar, eller betyder det att värderingen inte kan 
säkerställas? 
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5. EMPIRI 
 
I detta kapitel redogör vi för vårt empiriska underlag. 
 
5.1 Empiri årsredovisningar. 
 
De åtta olika bolagen som vi valt att inrikta oss på är följande: 

 
� Balder 

 
Balder är ett fastighetsbolag som inriktar sig mot fastighetsförvaltning i områdena Stockholm, 
Göteborg och Malmö. De strävar efter att skapa värden genom att förvärva, utveckla och äga 
kommersiella fastigheter. De påpekar dock att de inte tar avstånd från bostadsfastigheter utan 
är öppen för möjligheten att på sikt ändra sitt fastighetsbestånd mot mer bostadsfastigheter 
(Balders årsredovisning, 2008). 
 

� Brinova 
 
Brinova är ett svenskt fastighetsbolag som utöver fastighetsutveckling även innehar en aktiv 
roll som aktieförvaltare för att skapa intäkter och ökande värden. I deras aktieportfölj ingår 
inte bara onoterade bolag utan även börsnoterade förvaltningsfastighetsbolag såsom 
exempelvis Fabege och Klövern. Brinova har valt att värdera sina fastigheter internt förutom 
för några få utvalda fastigheter. De använder sig av en 6 årig kassaflödesmodell för varje 
fastighet, som är justerad för en normaliserad förmåga av framtida intäkter och kostnader 
(Brinovas årsredovisning, 2008). 
 

� Castellum 
 
Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. De driver sin 
verksamhet genom 6 olika dotterbolag. Verksamheten fokuserar på ett bra kassaflöde och 
resultat för att kunna nå en långsiktig värdetillväxt. Fastigheterna utgörs av lokaler för kontor, 
butik, lager, logistik och industri. Castellum fastställer värdet på sina fastigheter genom 
interna värderingar, som i sin tur grundar sig på en tioårig kassaflödesmodell (Castellums 
årsredovisning, 2008). 
 

� Fabege 
 
Fabege är ett annat stort svenskt fastighetsbolag som håller sin inriktning mot kommersiella 
lokaler och fastighetsutveckling. Bolaget är starkt koncentrerat till marknader inom 
Stockholm. Värderingen i Fabege sker utifrån kassaflödesanalyser som i sin tur grundar sig på 
information som Fabege lämnar ut, i form av hyreskontrakt, investeringar etc. (Fabeges 
årsredovisning, 2008). 
 

� Fast Partner 
 
Fast Partner är ett fastighetsbolag som äger, förvaltar och utvecklar sina fastigheter. Deras 
fastighetsbestånd är koncentrerat till kommersiella fastigheter i Stockholm och Gävle. 
Fastpartner börsnoterades 1994 och använder sig till stor del av externa värderingar förutom 
för vissa speciella fastigheter (Fast Partners årsredovisning, 2008). 
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� Hufvudstaden 
 
Hufvudstaden grundades 1915 och är enligt dem själva ett av de starkaste varumärkena i 
fastighetsbranschen. De är aktiva i Stockholms och Göteborgs mest attraktiva fastighetslägen 
och är inriktat mot kommersiella fastigheter. Hufvudstaden äger bland annat NK husen i både 
Stockholm och Göteborg. De har en uttalad vision om att upplevas som ett av Sveriges mest 
attraktiva fastighetsbolag (Hufvudstadens årsredovisning, 2008). 
 

� Klövern 
 
Klövern är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen och är börsnoterat sedan 2003. 
Deras inriktning är kommersiella fastigheter. Till skillnad från våra andra utvalda företag så 
befinner sig Klövern framförallt på lite mindre orter än de övriga. De finns på 10 orter och 
dessa är Borås, Karlstad, Kista, Linköping, Norrköping, Nyköping, Täby, Uppsala, Västerås 
och Örebro. De är även klar i sitt önskemål om att vara en stor aktör på en liten marknad, 
istället för en liten aktör på en stor marknad (Klöverns årsredovisning, 2008). Klövern har valt 
att redovisa 20-30 % av sitt fastighetsbestånd externt och övrigt internt. Värderingen som 
används är avkastningsbaserad enligt kassaflödesmetoden och de sträcker sig i huvudsak över 
en femårsperiod. 
 

� Kungsleden 
 

Kungsleden är ett fastighetsbolag som driver både fastighetshandel och fastighetsförvaltning. 
De ser avkastningen som viktigare än fastighetens kategori eller geografiska läge. Kungsleden 
blev börsnoterat 1999. 
 
Kungsleden har valt att själva avgöra det verkliga värdet genom internt genomförda 
värderingar. De använder en metod för värdering som liknar ortprismetoden i grunden. 

Kungsleden säger sig inte heller vara bunden till vissa orter utan är beredd att följa sina 
kunder och förvärva fastigheter i de orter där de expanderas (Kungsledens årsredovisning, 
2008). 

 
 

5.2 Värdeförändring 
 
Alla dessa bolag redovisar sina förvaltningsfastigheter till verkligt värde enligt IFRS samt 
IAS 40 och har således visat orealiserade vinster sedan införandet av IAS 40. Detta fick dock 
en snabb vändning som vi tidigare också hade väntat oss år 2008, då finanskrisen gjorde sitt 
intåg och påverkade alla de åtta olika bolagen. 
 
Vi såg snabbt i de finansiella rapporterna att stora orealiserade vinster inträffat mellan åren 
2005 och 2007 och vill därför se hur mycket värdeökning de olika bolagen har värderat i 
förhållande till Statistiska centralbyråns siffror över hyresfastigheter, under samma tidsperiod. 
För att ta reda på fastighetsbolagens värdeförändring, dividerade vi den orealiserade 
värdeförändringen med företagens ingående fastighetsvärde plus utgående fastighetsvärde, 
dividerat med två. 
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Figur 6 Beräkningsmodell för värdeförändring 

Detta gav oss ett varierat resultat. Vi vill påpeka att det kan finnas små felaktigheter då 
avrundning av decimaler skett i våra uträkningar. Dessa fel är dock väldigt små i detta 
sammanhang. 
 
Fastighetsförändring 2005 2006 2007 2008 

Värdeförändring hyresfastigheter enligt 
SCB (Statistiska centralbyrån, 2009) 5% 8% 11% 3% 

Verklig värdeförändring i %  

Balder 4,4% 8,3% -3,1% 

Brinova 4,5% 6,2% 1,9% 0,4% 

Castellum 7,4% 4,7% 3,5% -4,4% 

Fabege 2,9% 3,7% 3,0% -5,1% 

Fast Partner 7,8% 7,0% 10,0% -6,9% 

Hufvudstaden 6,4% 15,7% 13,7% -8,2% 

Klövern 2,6% 2,6% 9,6% -6,3% 

Kungsleden 5,7% 7,6% 5,3% -0,7% 

Figur 7 Fastighetsförändring och förändring enligt SCB 2005 - 2008 
 
Vi ser ganska tydliga skillnader från de siffror Statistiska centralbyrån redovisat, men det kan 
finnas många bakomliggande orsaker. För det första utgår Statistiska centralbyrån utifrån hela 
riket och endast utifrån hyresfastigheter. Bolagen vi valt att undersöka befinner sig inom 
specifika geografiska områden och skillnader i värdeförändring mellan olika geografiska 
områden är ett allmänt känt fenomen. Det går även att läsa att tydliga prisskillnader 
förekommer mellan olika städer på SCB:s hemsida (www.scb.se). En annan viktig aspekt är 
att även de olika bolagen inte endast har hyresfastigheter och där kan en annan förklaring till 
skillnaden ges. Balder bildades år 2005 och ingående värden för detta år kunde inte påträffas. 
Vi valde därför att lämna värdeförändringen för Balder år 2005 blankt. 
 
Många av våra utvalda bolag värderar med en kassaflödesmetod som gör att värderingen blir 
mindre volatil då den tar hänsyn till en längre tidsperiod. När man generellt jämför värde 
ändringen med SCB:s siffror får man intrycket av att fastighetsbolagen inte har så stora 
orealiserade förändringar, men man skall komma ihåg att dessa procent, baseras på stora 
belopp och kan t.ex. i Hufvudstadens fall slå ut hela bolagets operationella vinst under ett år.  
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Vi kan dock inte se några alarmerande siffror som tyder på orealistiska värderingar, utan en 
jämförelse med SCB:s siffror ger dock intrycket av att värderingen sker med en smula 
försiktighet. 
 
 
5.3 Hur värderingen sker 
 
Som vi beskrev innan så värderar de flesta bolagen enligt en kassaflödesmodell, detta gäller 
dock inte samtliga och även skillnader i hur man låter värderingen ske, internt eller externt 
finns. Nedan ges en tydlig bild hur de olika bolagen väljer att värdera sina bolag utifrån 
information från respektive bolags 2008 årsredovisning. 
 

� Balder Baseras på extern värdering Kassaflödesmetod 10år 
 

� Brinova Extern värdering  Kassaflödesmetod 6år 
 

� Castellum Hälften externvärderas  Kassaflödesmetod 10år 
 

� Fabege Baserat på externa värderingar Kassaflödesmetod 5år 
 

� Fast Partner Extern värdering  Kassaflödesmetod 10år 
 

� Hufvudstaden Baserad på interna värderingar Direktavkastning 
 

� Klövern 20-30% Externvärderas  Kassaflödesmetod 5år 
 

� Kungsleden Baserat på interna värderingar Variant av ortprismetoden 
 
Hufvudstaden står för den mest volatila värdeförändringen bland våra utvalda bolag och 
skiljer sig från de andra med en värderingsmetod vi inte tagit upp i detta arbete, nämligen 
direktavkastningsmetoden. Denna metod kan vara snarlik den kassaflödesbaserade, men i 
princip handlar det om att dividera driftnettot med marknadsvärdet (Lind, 2004, s. 2). Utöver 
värderingsmetod baserar även Hufvudstaden sina värderingar internt, vilket innebär att de 
själva står för värderingen och inte en oberoende aktör. Huruvida värderingen skulle utfalla 
annorlunda om en oberoende aktör genomfört värderingen är dock mycket svårt att sia om. 
 
Kungsleden har valt en variant av ortprismetoden, men när vi granskar deras värderingssätt 
mer noggrant så ser vi att det liknar en kassaflödesbaserad metod. Kan finnas en orsak i det vi 
skrev i referensramen om en nackdel med att hitta jämförbara objekt för att kunna utföra 
ortprismetoden effektivt. 
 
En mycket intressant aspekt i denna skillnad mellan bolagens värderingsätt, är att resultatet 
påverkats olika mellan de olika bolagen. Detta finns även att läsa i Fast Partners 
årsredovisning för 2008, där VD:n för Fast Partner gör det vågade uttrycket att säga ”En sak 
är säker; införandet av IFRS redovisningsprinciper år 2005 blev ingen hit.” (Fast Partners 
årsredovisning, 2008). Han visar även på hur Fast Partners resultat skulle ha skiljt sig utifrån 
om de skulle ha valt att värdera sina fastigheter som andra bolag i samma bransch gjort. Detta 
får oss att fundera över om verkligen IFRS syften med standard IAS 40 fungerar, nämligen att 
göra de olika bolagen jämförbara? Då olika metoder tillåts för att beräkna värden och 
kassaflödesmetoder tillåts baseras på olika tidsperioder, vilket påverkar utfallet av värdet. 
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Innebär det då att man får det verkliga värdet när olika metoder ger olika värden? Detta 
kommer vi att återkomma om i våra slutsatser. 
 
 
5.4 Respondent information 
Här kommer vi att presentera de kvalitativa intervjuerna. Vi kommer att dela upp 
presentationen i olika teman. För att få en bättre överblick av vad varje respondent svarade 
kommer vi att presentera varje respondents svar på varje tema.  
 
 
5.4.1 Intervjuobjektens bakgrund och befattning 
 
Respondent A  
En av dem är en redovisningsspecialist på KPMG som är inriktad mot fastighetsfrågor när det 
gäller redovisning, analys och värdering. År 2008 presenterade han sin doktorsavhandling på 
Kungliga tekniska högskolan. Han har jobbat med fastigheter närmare 20år under olika 
former och under 90-talet som analytiker i bank. Han har även varit auktoriserad revisor i 
några år.  
 
Respondent B  
Den andra är en partner på Deloitte och auktoriserad revisor mot fastighetsbranschen.  
 
Respondent C  
Den sista jobbar på Ernst and Young. Har varit auktoriserad revisor sedan 2003. Inom EY så 
jobbar han inom real estate och jobbar uteslutande mot bygg, fastighet och 
anläggningsföretag.  
 
 
5.4.2 Bolagsinformation 
 
Respondent A  
Fastighetsbolagen under 80- och 90-talet präglades av starka uppgångar på 
fastighetsmarknaden. Dessa bolag föll sedan tillbaka mycket kraftigt på 90-talet då 
fastighetsbranschen ansågs som en krisbransch. Branschen i helhet har sedan denna nedgång 
haft en bra tillväxt. Framförallt pågrund av den ekonomiska tillväxten runt om i världen, 
konjunkturuppgång i Sverige och de låga real räntor. Dessa faktorer har ledat till nya stora 
prisuppgångar för fastighetsbolagen. Vidare kommer fastighetsföretagen att få en tuff framtid, 
dels för sjunkande värden, de ökade vakanserna, avmattning i konjunkturen och ökad 
arbetslöshet.  
 
Respondent B  
Varje förvaltningsbolag har oftast två olika delar av verksamhet. En del är att förvalta och 
hyra ut fastigheter ur det egna fastighetsbeståndet. Den andra delen är att förädla nya 
fastigheterna antingen genom intern förvaltning eller genom att sälja dessa vidare externt. 
Förädlingsdelen har nu under denna finanskris minskat i omfattning, detta ser man genom att 
färre transaktioner genomförs på denna marknad. Bolagens medarbetare tycker fortfarande att 
framtidsutsikterna ser bra ut, framförallt för kommande hyresökningar och låga vakansgrader. 
Vad man däremot kan se så kommer finanskrisen och lågkonjunktur att innebära att fler 
hyresgäster får problem med hyresbetalningar och detta kan i sin tur leda till att bolagen 
kommer att påverkas negativt. 
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Respondent C  
Företagens utveckling har i början av 2000-talet haft en liten negativ trend, men har sedan 
dess haft en positiv utveckling. Detta kan man lättast se ifall man studerar deras 
årsredovisningar. Däremot har den senaste tiden inneburit att företagen haft en negativ 
utveckling. 
 
 
5.4.3 IAS 40 och finanskrisen 
 
Respondent A 
IAS 40 som är en del av IFRS har sedan införelsen 2005 säkert haft störst inverkan på 
fastighetsbolagen. Detta på grund av att deras egna kapital har ökat dramatiskt genom de 
ökade resultaten. Generellt så har man sett att fastighetsbolagens aktie efter denna övergång 
har haft en kraftig positiv utveckling. Detta kan ha berott på att allmänheten inte insåg att de 
kraftigt ökade vinsterna endast var en konsekvens av de nya redovisningsreglerna. Däremot 
behöver detta inte vara fallet utan endast en spekulation. Vidare har inte IAS 40 påverkats av 
finanskrisen däremot om finanskrisen innebär att fastighetsbolagen kommer i ekonomiska 
bekymmer, kan detta eventuellt leda till att IAS 40 kommer att förändras. Men i dagens läge 
kommer vi inte att se dessa förändringar. Finanskrisen och IAS 40 påverkan på 
fastighetsbolagen innebär att fastighetsbranschen kan komma att uppfattas som krisbransch.  
Detta i parallell till ett par år sedan när branschen upplevdes som starka framförallt på grund 
av deras starka egna kapital. Men i och med att fastighetspriserna kan sjunka med upp till 10 
% till 20 % kan innebära att soliditeten urholkas, det vill säga det egna kapitalet. Detta skulle 
innebära svårare och dyrare finansiering för fastighetsbolagen. Vidare kommer även den 
operationella delen i fastighetsbolagen att påverkas under finanskrisen, detta i och med sänkta 
hyresnivåer och ökade vakanser. Båda dessa två leder till att driftnettot för fastighetsbolagen 
sjunker.   
 
Respondent B  
I och med övergången till IAS 40 har samtliga noterade fastighetsbolag valt att redovisa till 
verkligt värde. Detta innebär att fastighetsbeståndet måste värderas på balansdagen, detta är 
mycket svårt. Innan finanskrisen har vi haft enorma värde uppgångar på fastigheter men nu i 
och med finanskrisen har dessa fastigheter fått lov att värderas ner i värde. Detta ser man 
tydligt i 3:e kvartalets årsredovisningar för de svenska fastighetsbolagen där dessa 
nedskrivningar är gjorda. Värdering av fastigheter enligt IAS 40 till marknadsvärde ger en 
hög volatilitet i balans- och resultaträkning. Finanskrisen har inte påverkat hur värderingarna 
görs enligt IAS 40, däremot är marknaden väldigt skeptiskt i nuläget hur dessa värderingar 
görs. Eftersom marknaden är skeptisk till värderingen syns detta i aktievärdet på börsen, det 
vill säga marknadsvärdet för fastighetsbolagen på börsen är lägre än i redovisningen. Detta för 
att marknaden inte anser att denna värdering och redovisning är tillräckligt tillförlitlig. Denna 
skeptiska åsikt har visat sig speciellt nu under finanskrisen. Finanskrisen har även påverkat 
fastighetsbolagen genom högre avkastningskrav, hyresgäster får det tuffare vilket leder till 
lägre hyresnivåer och högre vakansgrader.  
 
Respondent C  
Fastighetsbolagen har inte påverkats av att införandet av IAS 40, detta eftersom de innan 
jobbade med egna fastighetsvärderingar. Skillnaden mellan den gamla och nya standarden är 
att förut fanns det i not och idag syns det i resultaträkningen. Däremot har det blivit ett annat 
fokus på dessa värderingar under finanskrisen. En skillnad som finanskrisen innebär är att 
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marknaden har blivit mindre likvid i och med färre transaktioner. Dessutom har marknaden 
haft en negativ trend det vill säga drabbats av värdenedgångar. Detta innebär att 
fastighetsbolagens värdering kommer att innehålla större osäkerhet än när en många 
transaktioner genomfördes. Denna osäkerhet kommer att påverka olika, beroende på hur 
företagsledningen kommer att belysa osäkerheten i årsredovisningen och visa vilka 
antaganden de har gjort. Finanskrisen har även negativt påverkat fastighetsbolagens 
finansieringsmöjligheter, detta har inneburit mindre nyinvesteringar och förvärv.  
 
 
5.4.4 Anskaffningsvärde 
 
Respondent A  
Fördelarna med anskaffningsvärde är att det är säkra värden. Förut när så visste alla att 
värdering med anskaffningsvärden gav fel värde i balansräkningen men de visste hur och 
varför dessa värden var fel. Nackdelarna med anskaffningsvärde till fastigheter som är 
långlivade tillgångar, är att de påverkas mycket av cykliska förlopp. Det vill säga ekonomin i 
samhället och inflation. Fastigheter som köptes för 50 år sedan och köptes med 1000kr/kvm 
kanske i bästa fall var värt 20 000kr/kvm idag detta skulle göra att anskaffningsvärdenas 
kapitalbas inte blir relevant.  
 
Respondent B  
Fördelarna med anskaffningsvärde är att det blir väldigt stabila värden i balans- och 
resultaträkningen, både under en hög- och lågkonjunktur. Dock innan införandet av IAS 40 
fanns det stora övervärden i fastigheter som inte fanns redovisat i balansräkningen. Detta är en 
nackdel när detta inte ger en rättvisande bild av fastighetsbolaget. Men man kan även 
ifrågasätta ifall motsatta värdering, det vill säga verkligt värde värdering, ger en rättvisande 
bild också? Detta för att fastighetsbolagen har så stort inflyttande på antagandena i en sådan 
värdering.  
 
Respondent C 
Fördelar med anskaffningsvärde är att det inte ligger någon bedömning i grunden för att 
fastställa fastighetstillgångens värde i balansräkningen. Detta gör att posten i balansräkningen 
inte kan manipuleras. Innan införandet av IAS 40 kunde man skriva upp värdet på fastigheten 
för att sedan avskriva fastigheten på samma sätt. Skillnaden till verkligt värde redovisningen 
är att uppskrivningen inte påverkar resultaträkningen utan endast balansräkningen. Detta gör 
att avskrivningen påverkas och blir inte relevant till fastigheten. Trots detta så har aldrig 
uppskrivning används för att matcha verkligt värde och kommer troligtvis inte att göra det 
heller. Nackdelarna med anskaffningsvärde är att det inte ger relevant information till den 
externa läsaren. Fastigheter som anskaffades för väldigt lång tid sedan, och värderas till 
anskaffningsvärde i årsredovisningen visar inte vad fastigheten egentligen är värd. En annan 
nackdel är att jämförbarheten mellan fastighetsbolagen som blir sämre för att man har olika 
avskrivningsprinciper. Detta gör att den externa läsaren får mindre relevant information.  
 
 
5.4.5 Verkligt värde 
 
Respondent A  
Fördelarna med verkligt värde redovisning är framförallt den relevanta kapitalbasen. 
Nackdelen är svårigheterna att fastställa dessa värden med tillförlitlighet. Dessutom får 
fastighetsbolagen stora slag i deras resultaträkning som slår direkt mot deras egna kapital. De 
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senaste åren har man i London värderat ner sina fastigheter med nästan 25 % vilket motsvarar 
ungefär 3 års hyror. Ifall man skulle ha använt anskaffningsmetoden skulle dessa tillgångar 
nedskrivningsprövas enligt IAS 36 och med största sannolikhet skulle även dessa få skrivas 
ner. Ifall man skulle återgå till det gamla systemet skulle inte problemet försvinna kanske 
eventuellt kunna minska. För att få bukt med dessa problem skulle IFRS i så fall behöva göra 
om regelverket till en mer stabilt redovisningsätt med mer stabila värden. Då skulle det 
behövas någon form av bestående kriterier som inte påverkar balans- och resultaträkning lika 
mycket under en låg och hög konjunktur. Då skulle man dock återigen tappa den relevans som 
efterfrågas i dagens redovisning av marknaden. 
 
Respondent B  
Fördelen med verkligt värde blir ifall det tillämpas på rätt sätt ger en aktuell bild av 
fastighetsbeståndet. Samtidigt kan man ifrågasätta ifall denna värdering verkligen ger en 
rättvisande bild för bolagen eftersom fastighetsbolagen har ett så stort inflytande på 
antagandena. Men med redovisning till verkligt värde så eftersträvar man i alla fall en 
rättvisande redovisning. Största nackdelen med redovisning enligt verkligt värde är slagen 
som uppkommer i balans- och resultaträkningen. En annan nackdel är risken med 
tillförlitligheten i fastighetsvärderingen. Ifall det inte finns någon aktiv marknad och det är 
omöjligt att göra någon rättvisande värdering skulle det kunna tänkas komma något tillägg till 
IAS. Ett tillägg som behandlar situationer som till exempel finanskrisen, dock skulle 
värdering till verkligt värde vara grunden. Ett exempel på när ett tillägg vid extrema 
situationer har införts är det till finansiella instrument, det skulle kunna bli något liknande för 
fastigheter. 
 
Respondent C 
Fördelar är att det ger en mer rättvisande bild om värdet på tillgångarna. Man får en bättre 
jämförbarhet mellan fastighetsbolagen. En annan fördel skulle eventuellt kunna vara ett större 
fokus på värde och driftnetto. Nackdelarna är att det går att göra egna subjektiva bedömningar 
och antaganden. Vid värderingen skulle flera olika personer kunna göra olika antaganden och 
komma fram till flera olika värden, det vill säga olika värden på fastigheterna. Verkligt värde 
är här för att stanna och det är inte trolig att det blir någon återgång till någon annan form. 
 
 
5.4.6 Tillförlitlighet och relevans 
 
Respondent A  
IFRS har förskjutit tyngdpunkten i redovisningen från relibility till relevans. Tidigare år har 
värdering varit mer säkert på grund av att det fanns mer transaktioner. Nu i finanskrisen är det 
ganska få transaktioner och vilket då leder till ökad osäkerheten i värderingen av sannolikt 
försäljningspris. Detta innebär en minskad tillförlitlighet i värderingen. Man ska belysa 
osäkerheter i den finansiella rapporten till exempel årsredovisningar, detta innebär en ökad 
tydlighet med de osäkra värderingar och att man då även visar vilka antaganden och metoder 
fastighetsbolagen har använt i en fastighetsvärdering. Vidare ä det är helt normalt att ändra 
sina prognoser när det sker radikala förändringar på marknaden och till exempel så reviderar 
konjunkturinstitutet sina prognoser för arbetslöshet, ränta och tillväxt till och från. Vi lever i 
ett paradigm med hypotesen om den effektiva kapitalmarknaden. På lång sikt hävdar många 
att marknaden är effektiv och rättar till sina misstag men på kort sikt kan man verkligen 
ifrågasätta denna hypotes. IAS 40 fastighetsredovisning till verkligt värde bygger på denna 
hypotes och att det finns rationella individer och att alla värden är diskonterade. Man skulle 
kunna kolla på någon form av mean reversion teori, där man grundar beräkningarna på 
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historien. En fastighetsberäkning är tillförlitlig vid tidpunkten de är gjorda men om 3 månader 
gäller något helt annat på marknaden. 
 
Tillförlitlighet har existerat i redovisning ända sedan börskraschen på Wall-Street och främst 
med realisationsprincipen och försiktighetsprincip. För analytiker är denna redovisning inte så 
användbar och relevansen blir då viktigare för att få en fungerande marknad. Däremot är det 
viktigt för dessa att den finansiella rapporten skall innehålla ordentligt med upplysningar om 
vilka antaganden man använt. Fastighetsbolagen skulle redovisa vilka val man gjort gällande 
avkastningskrav, hyror, vakanser, drift och underhåll som ledat till detta resultat i 
årsredovisningen. Utöver detta borde bolagen ge ett osäkerhetsintervall på utgången av 
resultatet, till exempel skulle resultatet, det egna kapitalet och soliditeten kunna påverkas 5-
10% av antagandena. 
 
Respondent B  
En årsredovisning måste vara tillförlitlig, det ska inte förekomma felaktigheter i en 
årsredovisning. Därför är tillförlitlighet extremt viktigt, men det som står där måste även vara 
relevant. Dock så är det viktigare att kunna lita på informationen än att den är relevant. Till 
exempel skulle det kunna vara något som är irrelevant bara det är korrekt i en årsredovisning.  
 
Kassaflödesmetodens vissa delar har tillförlitliga uppgifter, och då är det speciellt variabeln 
kassaflödet som oftast bygger på korrekt data. Problemen med dessa beräkningar är att 
volatiliteten vid olika avkastningsräntor som kan användas. Det är vid fastställande av dessa 
avkastningsräntor som problem kan uppkomma beroende på de subjektiva bedömningar som 
görs. Detta gör att tillförlitligheten i dessa beräkningar minskar. Däremot så är ortprismetoden 
en väldigt säker metod, för att man har facit på vad som hänt på marknaden och då blir 
tillförlitligheten hög. Fastighetsbolag har relativt stabila flöden, men ifall vakansgraden 
minskar så kommer även kassaflödet att minska. Därför måste man göra antaganden om 
vilken vakansgrad som man kommer att ha i framtiden. Av denna anledning ligger det mycket 
subjektiva bedömningar i denna uppgift, det vill säga subjektiva antaganden till grunden för 
värderingen. Ifall man inte har tillförlitliga rutiner vid antagandena så tappar man även 
tillförlitligheten i fastighetsvärderingarna.  
 
Respondent C  
I en årsredovisning kan man alltid fundera ifall informationen inte är tillförlitlig om den då är 
relevant? Ifall den externa läsaren ser vilka antaganden som en värderare gör, och sedan får 
bilda sig en egen uppfattning är årsredovisningarna tillräckligt tillförlitliga. Efter en sådan 
värdering kan alltid marknaden gå upp eller ner, men vid tidpunkten som värderingen görs så 
är den tillförlitlig. Sedan finns det specifika fall som vid en ej fungerande marknad där det 
råder större osäkerhet. .  
 
 
5.4.7 Värdering – Beskrivning av värderingen 
 
Respondent A  
En fastighetsvärdering går till som en ortprismetod och det är enligt IAS 40 § 45. Man jämför 
objekten med jämförbara sålda objekt på marknaden. Vissa bolag säger att de använder en 
form av ortprismetoden och det på grund av att de plockar bort avkastningskravet via 
normerade driftnetton i något annat i förhållande till priser.  
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Respondent B  
Fastighetsbolagen eftersträvar framförallt en ortprismetod, det vill säga att de tittar på vilka 
transaktioner som sker på marknaden som fastigheten befinner sig på. Denna är den mest 
ideala, men i brist på jämförelseobjekt så värderas fastigheterna enligt en 
kassaflödesvärdering. Vid en kassaflödesvärdering kollar man på vilket kassaflöden som 
genereras under en period och som sedan diskonteras till ett nuvärde. I dagens finanskris som 
har inneburit att få transaktioner genomförs så är merparten av värderingarna en form av 
kassaflödesvärdering.  
 
Respondent C  
När man tittar på fastighetsbolag som är noterade på börsen så används oftast en 
kassaflödesvärdering som baseras på fem år som man i sin tur diskonterar till nuvärde. Det är 
många parametrar som ska undersökas, fastighetens tekniska besiktning, investeringsbehov 
etc. Sedan måste man även göra en prognos av framtida hyresutveckling, vakansgrad, 
inflation, kalkylränta, direktavkastning och andra data.  
 
 
5.4.8 Orealiserade vinster 
 
Respondent A  
Det finns vissa risker med att ha stora orealiserade vinster i balansräkningen. Så länge 
fastighetsbolagen inser att det är orealiserade vinster så går det bra. När bolagen förstår att det 
är en dynamik när det ökar och faller tillbaka får de en stabilitet. Risken uppkommer när 
fastighetsbolagen känner att de måste få en hävstångseffekt när de har en så hög soliditet. 
Fastighetsbolag kan då lockas att köpa dyrt under tron att man är väldigt stark, men risken 
finns då att det slår betydligt hårdare vid en nedgång. Börsens beräkningar på 
fastighetsbolagens soliditet är ca 25-30% vilket skiljer sig väsentligt från deras egna 
beräkningar på ca 40 % beroende på fastighetsbolag. De orealiserade vinster kan man dela ut 
ifall de är långlivade i balansräkningen. Detta för att det är en skillnad ifall de orealiserade 
vinsterna är tack vare en tillfällig konjunkturuppgång eller bestående över en längre tid. 
Dessutom bör fastighetsbolagen ha egna genererade kassaflöden som de delar ut så de inte 
måste gå till banken för att värdera upp fastigheten och ta nya lån för att kunna dela ut dessa 
vid en aktieutdelning. Genomgående för bolagen 2005, 2006 och 2007 är att 
värdeförändringen tar större och större plats i resultaträkningen. År 2005 var hyresintäkterna 
större än värdeförändringarna men 2006 blev värdeförändringarna en större post sinsemellan.  
 
Respondent B  
Att dela ut orealiserade vinster strider mot försiktighetsregeln i aktiebolagslagen, det vill säga 
att det är inga faktiska vinster. När styrelsen yttrar sig om utdelningen, skall de ange hur stor 
del av det egna kapitalet som påverkas av tillgångar som värderas till verkligt värde.   
Vidare så värderas inte de orealiserade vinsterna fullt ut vid en företagsvärdering och detta 
syns på börsvärdet.  
 
Respondent C 
De orealiserade vinsterna är inte en stor del av balansomslutningen men dock utgör det en stor 
del av det egna kapitalet. Det finns givetvis en större säkerhet i realiserade vinster än i 
orealiserade. Vid en aktieutdelning från moderbolagen ger styrelsen ett yttrande om 
vinstutdelningen, där de bedömer bolaget och koncernens finansiella ställning. Ifall de anser 
att den är god så skulle man kunna acceptera en utdelning på en orealiserad vinst.  
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6 ANALYS 
Detta kapitel kommer att behandla vår analys av empiri och teori. Vi kommer att presentera 
analysen utifrån ett antal teman som vi valt att behandla.   
 
6.1 Analys av årsrapporter 
 
Som vi sår i kapitel 5, så varierade vinsterna ganska kraftigt mellan de olika 
fastighetsbolagen. Vi kunde även se att det fanns variationer i hur fastighetsbolagen valde att 
värdera sina fastighetsbestånd. 6 av 8 bolag väljer att värdera med kassaflödesmetod och en 
av de två utöver väljer en metod som är mycket likt kassaflödesmetoden. Utifrån denna 
information ser fastighetsbolag ut att föredra en värderingsmetod som fungerar som en 
stötdämpare i dåliga tider och som håller igen under goda tider. Av de som väljer 
kassaflödesmetoden skiljer det sig mellan fastighetsbolagen om val av tidsperiod. Några 
väljer en längre tidsperiod än 5 år och detta kan ha sin förklaring till att ge ett mer jämt 
resultat över tid, då medelvärdet blir mer stabilt över en längre tidsperiod. För att kunna svara 
på skillnaden i värdeförändring kan vi dock inte helt basera vår analys utifrån hur 
fastighetsbolagen värderar, vi måste även ta in variabeln vem det är som värderar. Det finns 
alltid en risk med internt värderade fastigheter. Enligt agentteorin så kommer en agent att 
agera för sitt eget bästa först (Megginson, 1997, s. 17), detta gör att en ledning med ersättning 
baserad på resultatet kan ha incitament till en skev intern värdering av fastigheter för att styra 
resultatet. Detta för att gynna sig själva och inte ägarna långsiktigt. Vi kan se att 
Hufvudstaden är ett av de fastighetsbolag som skiljer sig mest från de övriga och baserar sina 
värderingar internt. Även om ett samband mellan internvärdering och högsta värdeförändring 
finns bland våra fastighetsbolag, måste vi ta in en tredje aspekt som är mycket avgörande. Det 
skulle kunna vara regionala skillnader som existerar och om Hufvudstaden har sitt 
fastighetsbestånd bland Stockholms mest attraktiva lägen skulle detta kunna förklara en 
snabbare värdeökning än övriga. 
 
För att tydliggöra hur pass stora skillnader som förekommer mellan fastighetsbolagen, har vi 
valt ut de två fastighetsbolag som varierat mest mellan varje år. Där den blå linjen visar hur 
många procent det bolag som värderat högst har fått respektive år och den röda linjen de 
bolag som värderat lägst har fått. Vi har även valt att lägga in SCB:s statistik över värde 
ändringen och detta är den gröna linjen 
 

 
Figur 7 Skillnader i fastighetsvärdering mellan lägsta, högsta och SCB 
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Under år 2005 har Klövern redovisat en värdeökning på 2,6% medan Fast Partner redovisat 
7,4%. Året 2006 gav Klöverns värdering endast en ökning på återigen 2,6% medan 
Hufvudstadens värdering av sina fastigheter visade på en ökning av 15,7%. 2007 ökade endast 
Brinovas fastigheter med 1,9% medan Hufvudstadens fastigheter fortsatte uppåt med 13,7%. 
Vår sista jämförelse år ser vi att Hufvudstaden redovisat en värdeminskning på -8,4% då det 
varvsamma år som Brinova värderade sina fastigheter till en ökning av 0,4%. 
 
Anledningen till varför värdeförändringarna varierar har vi tidigare gått igenom. Det är dock 
mycket svårt att klargöra den mest avgörande variabeln, om det finns någon. Dessa olika 
värdeförändringar antyder dock att det som var tänkt att IFRS skulle ge, nämligen 
jämförbarhet inte är fallet. Givetvis är de olika aktörerna verksamma på olika orter och olika 
värdeförändringar är troligt. Kvar står dock det faktum att skulle fastighetsbolagen ändra sina 
värderingssätt skulle även fastighetsvärdet förändras. 
 
 
6.2 Analys av intervjuer 
 
Denna del kommer att i huvudsak att utgå ifrån olika teman som har sin utgångspunkt utifrån 
teoriavsnittet och den teoretiska referensramen. Våra teman som vi kommer att behandla är 
följande: 
 

- Finanskrisen 
- Agentteorin 
- Intressentmodellen 
- Tillförlitlighet och relevans 
- Orealiserade vinster 

 
 
6.2.1 Finanskrisen 
 
Som vi har sett i årsredovisningarna har alla våra studieobjekt haft en väldigt positiv 
utveckling.  Våra studieobjekt mellan 2004-2008 har alla haft ett positivt resultat. Detta får vi 
stöd ifrån våra intervjuobjekt som tyckte att utvecklingen för fastighetsbolagen generellt varit 
bra under 2000-talet. Eftersom finanskrisen inte har fått full effekt än utan de kommer att 
visas i 2009 årsredovisning och de sista kvartalen på 2008. Som vi tidigare visat har 
fastighetsbolagens kostnader ökat markant under de sista kvartalen 2008. Även alla våra 
intervjuobjekt tror att fastighetsbolagen kommer att få det tuffare de närmaste åren. Samtliga 
intervjuobjekt säger att den finansiella delen i fastighetsbolagen kommer att ändras med 
finanskrisen, men även den operativa delen kommer att förändras. En kassaflödesvärdering 
påverkas av till exempel vakansgrad och kassaflöde (Eriksson, 1997, s. 195ff). När nu detta 
händer så slår det dubbelt mot bolagen tack vare att både den finansiella delen tack vare 
fastighetsvärderingen blir negativ och att den operativa delen påverkas av att vakans nivån 
ökar.   
 
 
6.2.2 Agentteorin 
 
Alla respondenter är väldigt överens att verkligt värde ger en mer rättvisande bild av 
fastighetsbolaget. Som respondent B sa så kan man ju däremot ifrågasätta huruvida verkligt 
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värde ger en rättvisande bild med tanke på hur mycket man kan påverka. Detta får stöd av 
agentteorin där incitament problem kan uppstå och vid värderingar kan klienten påverka 
värderingen (Jassim, Dexter, Sidhu, 1988, s. 1-5). Redovisningen idag efterstävar en 
rättvisande bild, men detta innebär väldiga slag i resultat- och balansräkning från år till år. 
Dessa slag har inte förekommit tidigare i svensk redovisning men i och med övergången till 
internationella regler och så kommer det att vara återkommande med slag i årsredovisningen. 
Dock har inte IAS 40 funnits i någon lågkonjunktur, så man vet inte vilka konsekvenser dessa 
slag kommer att innebära. Tidigare studier visar att ifall IAS 40 användes vid bostadskrisen på 
90-talet skulle flera av bolagen såsom Diös, Piren, Platzer och Wallenstam fått lov att 
likvideras på grund av värdering till verkligt värde (Alsholm, 2004, sid. 25-28) Som vi belyst 
tidigare så har många av våra studieobjekt fått stora förluster de sista kvartalen och ifall de 
fortsätter så kan bolagens egna kapital försvinna och vilket skulle leda till tvångsförsäljning 
eller nyemission. 
  
Respondent A säger även att ifall man ska ha aktieutdelning skall det vara på långlivade 
vinster så att man inte behöver gå till banken för att klara den operativa verksamheten. Även 
respondent B och C säger att fastighetsbolagets finansiella ställning inte ska påverkas av 
aktieutdelningen. Enligt teorierna finns det två olika agent - principle konflikter, en är mellan 
aktieägare och företagsledningen. Ifall inga utdelningar görs kan företagsledningen växa med 
företagsförvärv utan att skapa värde för företaget. Dessutom finns det mellan aktieägarna och 
kreditgivarna, där risktagandet minskar för aktieägarna vid en utdelning. Dessa konflikter 
påverkar den operativa delen och den finansiella delen. Som respondent A sa så bör 
utdelningarna inte påverka den operativa delen men aktieägarna kan vilja avstå från 
vinstdrivande projekt till förmån för aktieutdelning för att projektet endast blir positivt för 
kreditgivarna (Ogden, 2002, s. 481-483). 
 
6.2.3 Intressentmodellen 
 
Alla är övertygande om att verkligt värde kommer att fortsätta. Dock så påpekar både 
respondent A och B om att bestående kriterier och tillägg till nuvarande standarder kan 
komma. Eftersom IAS 40 är en relativt ny standard och har inte funnits i någon 
konjunkturnedgång så finns det punkter som måste ändras och ses över. Enligt 
intressentmodellen ska även andras intressen vägas in (Larsson, 2008, s. 40-41) och här skulle 
man kunna dra paralleller till att anställda vill ha en säker redovisningsstandard som inte 
påverkar företagets överlevnad. I parallell till aktieägare som endast skulle öka 
avkastningskravet på företaget men detta gäller endast ifall informationen som ges har 
relevans.  
 
6.2.4 Tillförlitlighet och relevans 
 
Som vi skrev i teorikapitlet så ändras marknadens värdering utifrån all tillänglig information 
(Hutchinson, Nanthakumaran, 2000, s. 36). Som respondent B sa så är marknaden skeptiskt 
till fastighetsvärderingarna. Eftersom IAS 40 inte har påverkat värderingen på aktierna så har 
aktieägarna inte nämnvärt påverkats. Däremot kan bolagen själva påverkats beroende på den 
officiella finansiella ställningen på marknaden. Ifall informationen inte är tillräckligt 
tillförlitlig skulle även andra intressenter kunna ha påverkats. 
 
Alla tre tyckte att tillförlitligheten i redovisningen var den största fördelen med att använda 
anskaffningsvärde och då menas att ingen intern bedömning ingår. Om denna princip skulle 
ha används nu i finanskrisen skulle bolagens resultat blivit mindre negativ, men också skulle 
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de positiva resultaten blivit lägre de goda åren. Som vi skrev i den teoretiska 
referenslitteraturen med den effektiva marknadshypotesen skulle ett övervärde i fastigheter 
visas i börsens aktievärde (Ogden, 2002, s. 272ff). Detta skulle även hända vid ett undervärde 
som skulle kunna uppstå vid värdering till anskaffningsvärde, men då skulle aktiekursen 
värderas lägre än de redovisade värdena.  
 
Vi skrev i referenskapitlet att det finns nackdelar med båda värderingsmetoderna ortprismetod 
och kassaflödesmetod. Som både respondent A och respondent C säger så finns det brister i 
värderingarna men att tillförlitligheten ökar på grund av att detaljer om vilka antaganden man 
gjort. Så risken med att inte ha tillförlitliga beräkningar ligger till stor del i vilken utsträckning 
hur öppenheten i beräkningarna är. Vidare säger Gerald Brown att det viktigaste vid en 
fastighetsvärdering är tillgången och kvalitén på informationen. Han påpekar även att en 
marknadsvärdering skall ta hänsyn till all information som marknaden har (Brown, 1985, s. 
346-349). Utifrån ovanstående resonemang kan vi säga att risken med tillförlitligheten i 
fastighetsvärderingar till stor del anpassas utifrån utlämnandet av antaganden och 
beräkningar. Respondent A sa att det kunde varit så att allmänheten inte har uppmärksammat 
ändringen av redovisningsreglerna förrän nu i finanskrisen och har således påverkats. Andrew 
W. Lo säger att utförligare noter skulle kunna påverka omfattningen av en finansiell kris (Lo, 
2009, s. 37-40). Med detta menar vi att ifall mer upplysningar skulle ha getts skulle eventuellt 
allmänheten varit mer förbered på finanskrisen. 
 
Angående den effektiva marknadshypotesen så skriver vi att individer handlar rationellt. 
Relevans i redovisningen behövs därför för att inte informations asymmetri ska uppstå. Ifall 
värderingen skulle innehålla beräkningar som baserades på historiska värden skulle vissa 
människor kunna ha informationsövertag och kunna utnyttja detta och då skulle marknaden 
kunna tillfälligt hamna utanför jämviktsläge. Som respondent A säger bygger IFRS på att den 
effektiva marknadshypotesen stämmer och verkligt värde måste revideras ifall radikala 
marknadsförändringar sker. Fastighetsvärdering bygger på antingen kassaflödesvärdering 
eller ortprisvärdering. Kassaflödesvärdering har en jämn ström av kassaflöden med 
antaganden angående vakansgraden, här spelar makroantaganden stor roll och kan ändras 
snabbt med bruttonationalproduktens utveckling. Det skall dock påpekas att om en tillgång 
befinner sig på en effektiv marknad och värderas enligt en sådan kan oförutsätta prisändringar 
ändå uppkomma, en så kallad random walk (Ball, Simon, 1994, s. 21-39). Detta innebär att 
fast en prognos skulle göras utifrån all tillgänglig information, kan den ge fel utslag enligt 
random walk. Ortprisvärdering kan dock vara mer stabil beroende på att det inte är egna 
antaganden utan faktiska händelser som påverkar värderingen och således påverkas mer av 
makrohändelser i samhället. Respondent B tycker att ortprismetoden är en säker metod. 
Påverkningar som till exempel andra marknadssituationer verkar inte ha lika stor betydelse i 
praktiken.  
 
Alla tre respondenter är eniga om att tillförlitlighet är viktigast för en årsredovisning, dock så 
påpekar respondent A att det är skillnad mellan en analytiker och andra intressenter. 
Respondent A får medhåll från (Hendriksen Breda 1992, sid 511) som säger att för en 
analytiker är relevansen viktigast. Detta är skillnader till vilka man skall rikta sin redovisning, 
ifall det endast skall vara till aktieägarna så är möjligen upplysningarna viktigast, medan 
tillförlitligheten är viktigast för andra intressenter som till exempel banken, staten och 
anställda. Som vi tidigare skrivit syftar sig revision till att öka tillförlitligheten i redovisningen 
och detta för att intressenter skall känna säkerhet gentemot bolaget (Organisationen för 
revisions- och rådgivningsbranschen, 2009). Vidare kan man resonera om inte 
tillförlitligheten i redovisningen kan säkerställas genom revision kan förtroendet för 
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redovisningen skadas och detta är samma resonemang som (Kjaer, 2008, s. 45) använder. 
Detta gör att standarden kan påverkas av hur företagsledningen väljer att redovisa i och med 
svårare fastighetsvärdering och även hur allmänheten kommer att påverkas under 
finanskrisen. Ifall anskaffningsvärde skulle ha används skulle ingen aktiv marknad behövs 
och inga egna antaganden. Eftersom vi idag syftar till att ha en jämförbar redovisning i och 
med IAS 40 kan finanskrisen innebära att det blir svårare att jämföra fastighetsbolagen mellan 
varandra eftersom de alla kan göra egna antaganden. Eller som Fast Partners VD säger att 
bristen på en aktiv marknad gjort att mer fokus ligger i antagandena och lett till ökade 
skillnader mellan fastighetsbolags värderingar (Fast Partners årsredovisning, 2008).  
 
 
6.2.5 Orealiserade vinster 
 
De tre intervjupersonerna säger att de orealiserade vinsterna inte är säkra, inte inkluderas fullt 
ut och svänger mycket. Att redovisningen svänger mycket och att vinsterna inte är säkra har 
ett finansiellt intresse medan ifall de orealiserade vinsterna skall inkluderas i en 
företagsvärdering har ett annat intresse. En företagsvärdering skall enligt teorierna inte 
påverkas av val av redovisningsstandard (Penman, 2007, s. 171ff). Detta får bekräftelse av 
respondent A som säger att marknadens beräkningar på soliditeten ligger under 
fastighetsbolagens beräkningar. Dessutom säger respondent B att de orealiserade vinsterna 
inte fullt ut tas med vid företagsvärderingar på dessa bolag. Men som respondent A säger så 
måste fastighetsbolagen förstå att det kommer att stiga och sjunka både eget kapital och 
värdet på tillgångarna. Detta gör att avkastning på eget kapital kommer att variera mycket 
beroende på om det är låg eller högkonjunktur för företaget, alltså beroende på förändring i 
skuldsättningsgrad och förändring från den operationella delen i företaget (Penman, 2007, s. 
452-455). 
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7 SLUTSATSER 
 
I detta kapitel redogör vi för vilka slutsatser vi kommit fram till utifrån det empiriska 
underlaget. Slutsatserna utgår från vår problemformulering och syfte.  
 
7.1 Intro 
 
Problemformuleringen: Har IAS 40 påverkat fastighetsförvaltningsbolag i den nuvarande 
finanskrisen? 
 
Syfte: IAS 40:s standarder ger fastighetsförvaltningsbolag som redovisar till verkligt värde en 
volatilitet i resultatet. Syftet med uppsatsen är att svara på hur problem kan uppstå med volatil 
redovisning. Vi ska även undersöka fördelar och nackdelar med en relevant eller en 
tillförlitlig redovisning.  
 
Vid en första anblick trodde vi att vi kunde hitta ett mer svartvitt resultat på vår frågeställning, 
men vi insåg snabbt att många parametrar gjorde svaret på vår fråga mer komplext än vi först 
anade.  
 
Utifrån tidigare avsnitt har vi lyckats dra följande slutsatser.  
 
 
7.2 Påverkan på bolagen 
 
Tidigare forskning som vi har tagit del av visar att bolagen skulle ha påverkats i större 
utsträckning vid förra bostadskrisen ifall de använt IAS. När vi granskar det empiriska 
underlaget från de åtta fastighetsbolagen ser vi tydligt att alla bolag haft en negativ trend det 
senaste året då finanskrisen började. Nästan alla bolag som vi studerat har haft en negativ 
värdeförändring 2008, detta skulle inte ha skett i samma omfattning ifall inte IAS 40 införts. 
Detta har lett till en mer volatil redovisning för fastighetsbolagen.  
 
Övergången till IAS 40 gjordes för att få en mer fungerande kapitalmarknad, det vill säga man 
satte ett investerarperspektiv på redovisningen. Detta har gjort att bolagen kan ha påverkats, 
och då menar vi att intressenternas tilltro till fastighetsbolagens balansräkning kan ha minskat. 
Marknaden enligt en av våra intervjupersoner gjorde bedömningen att soliditeten i snitt låg 
10-15% lägre än den redovisade. Ifall soliditeten skulle bedömas liknande av andra 
intressenter, skulle detta troligen leda till dyrare och svårare finansiering. Den operativa och 
finansiella delen skulle då kunna påverkas så att bolaget fungerar mindre effektivt. Soliditeten 
påverkar oftast kraven på avkastning och utdelningsgraden. Detta enligt agentteorin som visar 
att aktieägarna vill genomföra ökade utdelningar för att minska risken gentemot kreditgivarna. 
Ifall utdelning ges på en värdeförändring har inget kassaflöde genererats och måste då 
genomföras genom ett lån det vill säga ökad skuldsättningsgrad. Även detta är ett exempel på 
att den operativa delen påverkas av icke reella vinster och att konflikt kan uppstå mot 
kreditgivarna.  
 
Enligt Fast Partners VD var inte införandet av IAS 40 någon succé (Fast Partners 
årsredovisning, 2008). Trots att bolagen själva fick välja anskaffningsvärde eller verkligt 
värde valde alla det senare, man skulle kunna dra slutsatsen att investerarna och inte de andra 
intressenterna bidrog till detta val. Ett alternativ till att utforma standarden, så inte endast 
investerare premieras utan även andra intressenter är att göra ett tillägg med någon form av 
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bestående kriterier vid en fastighetsvärdering.  
 
Gällande värderingarna på våra bolags fastighetsbestånd kan räntan ha spelat stor roll under 
denna finanskris. Världen över har räntorna drastiskt fallit, vilket har dels dämpat prisfallen 
och dels minskat avkastningskravet från aktieägarna. Detta gör att bolagens värderingar har 
påverkats onormalt lite. Därför anser vi att problemen med IAS 40 inte fullt ut visades i denna 
finanskris. 
 
 
7.3 Relevans – fördelar och nackdelar 
 
Relevans i årsredovisningen har sin grund utifrån ett investerarperspektiv. En investerares 
beslut påverkas inte av en volatil aktiekurs eller resultaträkning utan en investerare kan 
minska risken genom diversifiering. En ökad relevans i redovisningen försöker att ge en mer 
rättvisande bild av bolaget. Eftersom en fastighetsvärdering kan påverkas, kan detta leda till 
ökade incitaments problem. Vi har dragit paralleller mellan relevans och verkligt värde och 
tillförlitlighet och anskaffningsvärde. Men även verkligt värde kan vara tillförlitliga 
beräkningar men ifall inte uträckningarna är redovisade vet endast personen som genomförde 
dem vilken tillförlitlighet de har. Detta gör att relevansen och tillförlitligheten i beräkningarna 
till stor del ligger i hur väl man visar dessa i noter och så vidare. Ifall en värdering är ovanligt 
hög eller låg kan man ifall stor öppenhet i redovisningen göra egna beräkningar. Det medför 
att känslig information om bolaget och eventuella hemligheter angående tillgångar och 
avkastning avslöjas.  
 
Resonemanget om tillförlitligheten bygger på en värdering enligt kassaflödesmodellen. En 
värdering enligt ortprismetoden som är en direkt jämförelse med försäljningsobjekt på 
marknaden. Eftersom inga egna antaganden och en indirekt opåverkbar värdering genomförs 
anser vi att tillförlitligheten är större än vid en kassaflödesvärdering. Dock bygger metoden på 
en effektiv marknad och under finanskrisen minskade genomförda transaktioner till nästan 
noll. Metodens tillförlitlighet minskar i samma omfattning som transaktionerna. Detta gör att 
ingen av metoderna ger en godkänd tillförlitlighet i värderingarna utan fördelarna är 
relevansen i redovisningen. 
 
 
7.4 Tillförlitlighet – fördelar och nackdelar 
 
Fördelarna med tillförlitlig redovisning har sin grund i försiktighetsprincipen, man vet att 
värdet på en tillgång inte är övervärderad. Dessutom är det inga egna bedömningar i 
värderingen, vilket minskar risken för agentproblem. En mindre volatil redovisning ger 
företaget en större finansiell stabilitet, vilket skulle kunna leda till en stabilare operativ del.   
Nackdelarna har sin grund i relevansen i en årsredovisning, huruvida en utomstående kan göra 
en korrekt bedömning på bolaget. Det skall dock tilläggas att vid en effektiv aktiemarknad 
omvärderar marknaden tillgångarna trots anskaffningsvärde används. Det skulle kunna 
innebära att marknaden värderar soliditeten högre än i redovisningen. Detta kan skapa ett 
pooling equilibrium för aktien och personer som har information angående tillgångarna skulle 
kunna dra nytta av situationen med onormalt hög avkastning. Vid verkligt värde och att all 
information är tillgänglig skulle möjligheten till onormalt stor avkastning gentemot risken 
vara omöjlig. 
 
Revision syftar till att bland annat öka tillförlitligheten i redovisningen för intressenter 
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gentemot bolaget (Organisationen för revisions- och rådgivningsbranschen, 2009).  Skulle då 
redovisningen bygga på otillförlitliga uppgifter skulle man kunna ifrågasätta ifall revision är 
nödvändig. Ifall man vill undvika bedrägerier likt Kreugerkraschen är revision ett måste och 
då måste även revisorn kunna revidera tillförlitliga uppgifter annars faller dennes roll. Detta 
gör att tillförlitligheten är viktig för att intressenterna och deras förtroende och samarbete 
skall funka. 
 
 
7.5 Påverkan på investerare 
 
Som vi tidigare har nämnt är IAS 40 konstruerad utifrån att gynna investerare. Tidigare har 
inte standarden funnits i någon kris vilket gjort att den är oprövad i konjunkturnedgångar. 
Marknaden och investerare kan göra fel antaganden och beräkningar på risk och avkastning 
på en aktie. Med tanke på att standarden infördes under en högkonjunktur kan det ha inneburit 
att kravet på utelämnandet av beräkningarna vid värdering var låg. Eftersom ökad information 
i noter kan mildra en finansiell kris är även investerare intresserade av detta, så att rätt 
avkastningskrav ställs mot bolaget. 
 
 
7.6 Sammanfattningsvis 
 
Huvudslutsatserna i vår studie summeras här: 
 

• Problemet med IAS 40 i finanskrisen har varit att standarden haft fokus ur ett 
investerarperspektiv, vilket har lett till att bolagens operationella del påverkats 
negativt.  

 
• Relevansen är viktigast för investerare. 

 
• Tillförlitligheten är viktigast för bolagen och bankerna. 

 
 
 

7.7 Förslag till fortsatt forskning 
 
I våra slutsatser kom vi fram till att tillförlitligheten är viktigast för bolaget och bankerna. Det 
skulle vara intressant att göra en studie om hur bankernas inställning mot bolagens 
redovisning har utvecklats de senaste åren? Ytterligare förslag är att om 5 år studera ifall man 
kan se mer omfattade upplysningar i en årsredovisning tack vara ökade krav från investerare? 
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BILAGA 
 
Intervjuformulär 
 
Kan du berätta lite om dig själv och vad du gör och hur länge du har jobbat med detta? 
 
Kan du berätta lite om förvaltningsbolag, hur tidigare år sett ut och hur framtidsutsikterna ser 
ut för dessa bolag? 
 
Hur tycker du att införandet av IAS 40 har påverkat fastighetsbolagen? 
 
Hur tycker du att IAS har påverkat finanskrisen? 
 
Hur har finanskrisen påverkat IAS 40? 
 
Vilka fördelar respektive nackdelar tycker du att anskaffningsvärde innebär? 
 
Vilka fördelar respektive nackdelar verkligt värde innebär 
 
Tycker du att dessa beräkningar är tillräckligt tillförlitliga? 

Hur tror du utvecklingen kommer att se ut för värdering av fastigheter i framtiden tror du att 
det mer går mot fair value eller tror du att det kommer att falla tillbaka nu i en lågkonjunktur 
att man blir orolig att man värderar till verkligt värde? 
 
När man gör en beräkning brukar man ha en prognos på 5 år framåt vissa antaganden och 
tycker du att det är okej att man reviderar en prognos som är till för 5år framåt efter ett par 
månader? 
 
Hur går en fastighetsvärdering till? 
 
Hur kommer förvaltningsbolagen att påverkats av finanskrisen?   
 
Hur påverkas bolagen av att ha stora delar av balansomslutningen i orealiserade vinster? 
 
Skulle du acceptera att bolag delar ut orealiserade vinster? 
 
Vad tycker du är viktigast i en årsredovisning, relevans eller tillförlitligheten? 
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