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Sammanfattning 
 
Allt sedan 2005 skall svenska bolag noterade på börsen upprätta sin redovisning enligt 
International Financial Reporting Standards, IFRS/IAS. Innan införandet av standarden 
redovisades förvaltningsfastigheter enbart i balansräkningen och till anskaffningsvärde med 
avdrag för värdeminskningar. Den nya standarden innebär dock att värdering och 
värdeförändring numer skall tas upp till verkligt värde i balans- och resultaträkning.  
 
Redovisning och värdering till verkligt värde för dessvärre med sig en del komplikationer. 
Enligt teorin förutsätter metoden en perfekt och fullständig marknad, en marknadssituation 
som i realiteten aldrig uppstår. Samtidigt krävs, för att överhuvudtaget kunna genomföra en 
värdering, antaganden om marknadsutveckling och framtida kassaflöden. Enligt Ernst & 
Young tenderar sådana antaganden att påverka tillförlitligheten i den information som görs 
tillgänglig för utomstående intressenter. 
 
Med utgångspunkten i dessa problem vill vi med denna studie undersöka om värderingen av 
förvaltningsfastigheter återspeglar faktiska marknadspriser. I vår jakt på slutsatser i ämnet 
väljer vi därför att undersöka följande fem bolag närmare; Castellum, Fabege, Hufvudstaden, 
Kungsleden och Wallenstam. 
 
Vi baserar, i huvudsak, vår undersökning utifrån ett kvalitativt perspektiv. Bolagens 
årsredovisningar granskas och förklaras med hjälp av en jämförelse mot aktuellt 
fastighetsprisindex, utgivet av Statistiska centralbyrån. Som stöd för vår undersökning väljer 
vi även att diskutera vår analys och värderingen till verkligt värde med personal vid 
revisionsbyrån Deloitte. 
 
Det visar sig att det inte går att dra några generella slutsatser om värderingen och jämförelsen. 
Bolagens värdering till verkligt värde går inte att verifiera då den skiljer sig åt mellan varje 
enskilt objekt samt bygger på subjektiva antaganden om framtiden. En slutsats som bekräftas 
av genomförda intervjuer. 
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Definitioner 
 
IFRS – International Financial Reporting Standards. 
 
IAS – International Accounting Standards. 
 
IAS 40 – Standard med syfte att förklara och beskriva hur förvaltningsfastigheter ska hanteras  
                i redovisningen, samt vilka upplysningar som skall anges. 
 
IASB – International Accounting Standards Board, organisation med uppgift att ta fram och  
             övervaka tillämpningen av redovisningsprinciper. 
 
Förvaltningsfastigheter – fastigheter som innehas i syfte att generera hyresinkomster eller  
                                            värdestegring. 
 
Verkligt värde – Uppskattat värde till vilket en tillgång skulle kunna överlåtas på en fri och  
                             öppen marknad. 
 
Marknadsvärde – Det pris som sannolikt skulle erhållas om tillgången bjöds ut på en fri och  
                                öppen marknad. 
 
Fastighetsprisindex – Statistik utfärdat av Statistiska centralbyrån över aktuella  
                                     fastighetspriser och lagfarter. 
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1. Inledning     

1.1 Bakgrund – IFRS/IAS och verkligt värde 
 
Allt sedan 2005 ska noterade svenska bolag upprätta sina redovisningar enligt International 
Financial Reporting Standards, IFRS/IAS1. Den nya redovisningsstandarden har inneburit 
stora förändringar för redovisningen i stort, inte minst vid värdering av 
förvaltningsfastigheter, då dessa numer skall tas upp till verkligt värde i bolagens rapporter. 
Ett krav som det under de senaste åren riktats en del kritik mot, vilket vi även vill undersöka 
närmare med denna uppsats.  
 
Standarden vid värdering av förvaltningsfastigheter återfinns i IAS 40, i vilken koncernen ges 
två värderingsmöjligheter. Värdering till anskaffningsvärde eller värdering till verkligt värde2. 
Om koncernen väljer att följa värdering till anskaffningsvärde vid upprättandet av 
balansräkningen måste även en värdering till verkligt värde upprättas i de efterföljande 
noterna. 
 
Det verkliga värdet definieras enligt aktuell standard som 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.3  
 
Vidare definieras en förvaltningsfastighet som fastigheter som innehas i syfte att generera 
hyresinkomster eller värdestegring eller en kombination av dessa snarare än för användning i 
produktion eller försäljning i den löpande verksamheten.4  
 
Värderingen till verkligt värde är dock inte helt problemfri. Enligt teorin förutsätter metoden 
en perfekt och fullständig marknad, en marknadssituation som i realiteten aldrig uppstår. 
Uttrycket innebär bland annat att inga aktörer har konkurrensfördel i form av exempelvis 
exklusiv information, att värdet på tillgångar bestäms efter rådande efterfrågan då inga affärer 
kan göras till ett högre pris samt att alla aktörer gör samma värdering av aktuella tillgångar.5  
 
Ytterligare ett problem med IFRS/IAS och värdering till verkligt värde återfinns i en rapport 
från Ernst & Young där problem relaterade till beräkning av verkligt värde, då det inte finns 
någon etablerad marknad eller etablerat marknadspris, diskuteras. Enligt rapporten bygger 
värderingen på antaganden om framtiden, vilka i sin tur påverkas av koncernens antaganden 
om marknadsutveckling och kassaflöden. Sådana antaganden tenderar att påverka 
tillförlitligheten, i den information som blir tillgänglig för utomstående intressenter.6      
  
Ett tredje problem, som också till viss del ligger till grund för valet av frågeställning, är att 
risken för att tillgångar övervärderas i balansräkningen kan tänkas öka. Gwilliam och Jackson 
nämner i sin studie av problemen kring Enron bland annat hur koncernen systematiskt 

 
1 Sundgren, et al. (2007): Internationell redovisning – teori och praxis. Sid. 11-12. 
2 Ibid. Sid. 77. + FAR. (2008): Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2008. IAS 40 § 5:3. 
3 FAR. (2008): Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2008. IAS 40 § 5:4. 
4 Sundgren, et al. (2007): Internationell redovisning – teori och praxis. Sid. 94. + FAR. (2008): Internationell 
redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2008. IAS 40 § 5:5. 
5 Sundgren, et al. (2007): Internationell redovisning – teori och praxis. Sid. Sid. 30. 
6 Ernst & Young. Lindsell. (2005): IFRS Stakeholder Series – How fair is fair value? Sid 2ff.   
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övervärderade sina tillgångar vilket till slut ledde till verksamhetens fall7. Ett liknande 
förfarande skulle sannolikt även kunna uppstå vid värdering av förvaltningsfastigheter. Med 
andra ord att förvaltningsbolag medvetet redovisar högre värden för att blåsa upp sin 
balansräkning. 
 

1.2 Problem och syfte 

1.2.1 Problemformulering 
 
För att skapa en likvärdig redovisningskultur och en neutral redovisning valde den Europeiska 
Unionen att anta de redovisningsstandarder som utarbetats av IASB, International Accounting 
Standards Board8. Förhoppningen var att skapa en harmoniserad redovisningsnorm som 
skulle göra det lättare att jämföra bolag och deras rapporter länder emellan. Som vi tidigare 
nämnt har det dock uppstått en del kritik mot IFRS/IAS, dels mot att standarderna är 
svårhanterade men också mot att användandet av verkligt värde kan ge upphov till flera olika 
följdproblem. 
 
Det kan finnas en risk i att koncerner medvetet väljer att redovisa tillgångar till ett högre 
värde än vad som egentligen borde vara fallet. Det aktuella bolaget skriver exempelvis upp 
värdet på sina tillgångar under högkonjunktur då marknadsvärdet tenderar att öka, men 
skriver å andra sidan inte ner värdet i samma utsträckning när värdet faller. Hur påverkar detta 
i sin tur relevansen och tillförlitligheten av bolagens rapporter och vilken effekt kan det få för 
intressenters agerande? Koncernens intressenter bygger trots allt sina beslut kring 
redovisningens information och nyckeltal relaterade kring den samma. En felaktig rapport 
med väsentliga fel kan med andra ord ge incitament till, utifrån intressentens perspektiv, 
felaktiga investerings- eller kreditbeslut.   
 
För att till viss del återknyta till ovanstående resonemang vill vi genomföra en analys av fem 
fastighetsbolag och hur väl deras värdering enligt balansräkning och noter faktiskt 
sammanfaller med det rådande marknadspriset. 
 

 Undersöka och förklara hur väl bolagens värdering sammanfaller med det aktuella 
försäljningspriset. 

 
För att finna ett svar på vår uttalade huvudfråga använder vi oss av följande delfrågor: 
 

 Förvaltningsfastigheternas värdering gentemot fastighetsprisindex hos SCB. 
 

 Vad säger auktoriserade revisorer verksamma inom fastighetsbranschen. 
 
Den sistnämnda frågeställningen besvaras genom intervjuer under arbetets slutskede, och har 
som enda syfte att ge tyngd åt författarnas egna reflektioner och slutsatser. 
 
 
 

 
7 Gwilliam, et al. (2008): Fair value in financial reporting: problems and pitfalls in practice.  
8 Mitrovic, et al. (2007): Värdering till verkligt värde - Revisionens och kreditgivningens roll i uppkomsten av 
företagsbubblor. 
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1.2.2 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att beskriva redovisningsstandarden IFRS/IAS vid värdering av 
förvaltningsfastigheter samt kartlägga hur väl bolagens värdering sammanfaller med SCB:s 
fastighetsprisindex.  
 

1.3 Begränsningar 
 
Vår studie har begränsats till fastighetsbranschen och företag som är lokaliserade inom 
Sverige. Företagen vi valt att undersöka närmare är Castellum, Fabege, Hufvudstaden, 
Kungsleden och Wallenstam. Gemensamt för dessa bolag är att de använder sig utav, samt 
baserar sina beslut utifrån, de rekommendationer som återfinns i standarden för värdering av 
förvaltningsfastigheter, nämligen IAS 40. 
 

1.4 Avgränsningar  
 
För studiens uttalade ändamål har vi valt att avgränsa oss till värderingsmodeller och bolagens 
bokförda värde. Då uppsatsens tidsperiod är begränsad görs inga egna beräkningar utan vi 
utgår från publicerade bolagsrapporter. De redovisade fastighetsvärdena har jämförts 
gentemot aktuellt fastighetsprisindex och uppgifter om pris per kvadratmeter samt 
köpeskillingskoefficienten.  
 
Under studien har vi även valt att genomföra ett antal intervjuer riktade till revisorer med god 
erfarenhet av fastighetsvärdering. Utifrån respondenternas kunskaper vill vi därför även 
försöka ge tyngd åt våra egna reflektioner och slutsatser.  
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2. Teoretisk metod 
 
Detta kapitel syftar till att dels beskriva tillgängliga metoder samt ange våra egna metodval 
för studien. Under rubriken datainsamling ges en beskrivande bild av det tillvägagångssätt vi 
använt oss av vid faktainsamlingen samt vilken typ av fakta vi valt att utnyttja. Vidare 
diskuteras potentiella faktorer som kan komma att påverka studiens resultat. 
 

2.1 Förförståelse 
 
Författarna till denna uppsats har studerat till civilekonomer vid Umeå universitet sedan 
höstterminen 2006. Genom tidigare kurser om tillvägagångssätt vid uppsatsskrivande har vi 
tillgodoräknat oss viktig kunskap om metodlära, vilken påverkat rapportens utseende. 
Författarnas ekonomiska kunskaper kan till största delen tillskrivas tidigare kurser vid 
civilekonomprogrammet. Var och en av författarna har även fördjupad kunskap inom 
finansiering och juridik respektive management och strategisk planering. 
 
Då komplikationerna kring IFRS/IAS är många har uppsatsskrivarna valt att endast beröra 
problem relaterade till redovisning till verkligt värde. Läsaren bör därför på egen hand 
fördjupa sig inom områden som berör helheten av den nya standarden. En kort presentation av 
komplikationer kring värdering enligt verkligt värde följer här nedan. 
 

2.1.1 Kort om IFRS och verkligt värde 
 
Att bestämma värdet på koncernens tillgångar med utgångspunkt i anskaffningskostnaden har 
tidigare ansetts som en säker grund för värdering. Enligt Bengtsson har metoden ansetts bygga 
på både objektivitet och verifierbarhet.9 Objektiviteten har sin förankring i uppfattningen att 
man gör bedömningen efter historiska händelser, det vill säga att subjektiva bedömningar om 
framtiden inte påverkar värdet. Verifierbarhet innebär i sin tur att priset, anskaffningsvärdet, 
finns dokumenterat i aktuell faktura.    
 
Under 1900-talet uppstod, i omgångar, kritik mot att använda objektivitet och verifierbarhet 
som utgångspunkter i redovisningen. Med tiden ansågs det dessutom viktigare att ta hänsyn 
till förändringar i marknad och omvärld, en utveckling som har sitt ursprung i ett ökat 
informationskrav från aktörer på den finansiella marknaden, vilket bidragit till dagens system 
där relevans anses vara redovisningens viktigaste utgångspunkt.10    
 
Ett av de vanligaste problemen som lyfts fram vid värdering till verkligt värde enligt 
ovanstående är att det verkliga värdet i flera fall inte överensstämmer med marknadsvärdet. 
Med tanke på att det för de allra flesta tillgångar inte existerar en perfekt och fullständig 
marknad med ett tydligt marknadspris värderas tillgångar till ett värde som bygger på en eller 
flera antaganden om framtiden. Det kan exempelvis vara antaganden om hur marknaden 
utvecklas, vilka kassaflöden som tillgången genererar eller kostnader för drift och underhåll.  
 

 
9 Bengtsson. (2006): Verkligt värde i balansräkningen – förvaltningsfastigheter. Sid. 20. 
10 Ibid. Sid. 21ff. 
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Om marknadsvärde saknas eller anses svårtydligt ska, enligt Ernst & Young, värderingen följa 
en hierarki över alternativ värdering. Överst i modellen återfinns marknadsvärdet då det kan 
observeras. Den första alternativa värderingsmetoden är att tillgången värderas till värdet av 
likartade tillgångar. Sista utvägen för värderingen är att med hjälp av matematiska formler 
och antaganden beräkna ett hypotetiskt marknadsvärde.11    
 
Vidare konstateras att flertalet tillgångar faller under den sistnämnda kategorin. Det 
redovisade verkliga värdet kommer därmed att beräknas utifrån antaganden om hur 
marknaden hade sett ut om det hade existerat en sådan. Ernst & Young anser vidare att det är 
fel att kalla ett sådant värde för verkligt värde eller marknadsvärde då det sistnämnda är ett 
resultat av transaktioner på en aktiv marknad.12    
 
Slutligen lyfter samma rapport fram problem som kan uppstå på grund av subjektiva 
bedömningar om den hypotetiska marknaden. De bedömningar som måste göras vid värdering 
enligt matematiska modeller präglas av individens eller koncernens egna uppfattningar. 
Samma modeller ger dessutom stora förändringar av resultatet även vid små förändringar av 
implementerade variabler. Därmed faller två av redovisningens kvalitativa egenskaper, 
nämligen neutralitet och tillförlitlighet.13   
 

2.2 Metodansats 
 
Enligt Bryman och Bell kan en studie grunda sig på ett av två förhållningssätt gentemot den 
studerade verkligheten, nämligen positivism och hermeneutik. Positivism vilar på en 
verklighetsuppfattning som förespråkar användningen av naturvetenskapliga mätningar och 
ett objektivt förhållningssätt vid undersökning av valt problemområde. Hermeneutik grundar 
sig till skillnad från ovanstående på tolkning av problem med syftet att förklara och förstå 
varför verkligheten ser ut som den gör. Forskaren har innan undersökningen en uttalad 
förförståelse och kommer att tolka studiens resultat utifrån dessa, utan att för den delen söka 
efter ett generaliserbart ställningstagande.14 Utifrån tidigare nämnda verklighetsuppfattningar 
kan vår studie ses som hermeneutistisk. Det uttalade syftet med uppsatsen har inte varit att 
generalisera resultatet utan att undersöka och ge en presentation, kartläggning av hur 
verkligheten inom vår problemformulering ser ut.    
 
Därefter kan, enligt samma författare, den process som använts vid datainsamlingen härföras 
till en av följande kategorier. En deduktiv datainsamling innebär att man använder sig av 
redan skriven teori under uppbyggnaden av projektets empiri. Utifrån teorin söker forskaren 
sedan förklaringar och slutsatser kring studiens resultat. I kontrast till deduktiv datainsamling 
utgår den induktiva metoden från empiri från vilken forskaren formulerar nya teorier och 
hypoteser.15 En kombination av deduktiv och induktiv datainsamling brukar kallas för 
abduktiv. Empiri och teori relateras steg för steg till varandra under studiens fortlöpande för 
att vid processens slut, vid behov, omformuleras till nya hypoteser. För vår egen del har vi 
använt oss av en deduktiv ansats där vi förlitat oss på redan skriven teori och kunskap vid 
värdering av förvaltningsfastigheter. Valet motiveras av att en induktiv metod är mer 

 
11 Ernst & Young. Lindsell. (2005): IFRS Stakeholder Series – How fair is fair value? Sid. 2ff.   
12 Ibid. Sid. 4. 
13 Ibid. Sid. 5ff. 
14 Bryman, et al. (2005): Företagsekonomiska forskningsmetoder. Sid. 27ff. 
15 Ibid. Sid. 23ff.  
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omfattande i form av både tid och empiri, något som inte kan anpassas efter vår relativt korta 
tidshorisont. Det har med andra ord varit mer önskvärt att beskriva IFRS/IAS och värdering 
till verkligt värde utifrån redan konstruerade teorier. Att genomföra en datainsamling och ur 
denna utveckla teorier har, vilket vi tidigare nämnt, aldrig varit realistiskt med tanke på den 
korta tidhorisonten.        
 
Vidare kategoriseras insamlad data enligt kvalitativ eller kvantitativ metod. Under kvalitativa 
undersökningar sker insamlingen av data i termer som inte på ett meningsfullt sätt kan 
uttryckas i siffror, exempelvis utifrån litteratur och intervjuer16. Kvantitativa undersökningar 
däremot är studier där det insamlade materialet kan uttryckas i sifferform, bland annat utifrån 
ekonomiska rapporter eller omfattande enkätundersökningar vars resultat på ett effektivt sätt 
kan tolkas med hjälp av just siffror17.  
 
Den kvalitativa metoden ger en mer djupgående studie där forskaren så lite som möjligt 
försöker styra vilken information som ska samlas in. Metoden anses också mer öppen än den 
kvantitativa metoden där det insamlade materialet relateras till problemformuleringen i form 
av exempelvis riktade enkätfrågor. Vår egen undersökning kan beskrivas som en kombination 
mellan kvalitativ och kvantitativ metod. Eftersom målet med studien är att förklara och 
diskutera värdering till verkligt värde bör dock uppsatsen ses som i huvudsak kvalitativ. 
Använd information har samlats in utifrån litteratur, intervjuer, rapporter och 
årsredovisningar. 
  

2.3 Urval av undersökningsobjekt 
 
Som tidigare nämnts i det inledande kapitlet, under rubriken begränsningar, har studien 
koncentrerats till fastighetsbranschen. De bolag som använts i rapporten har valts ur 
bekvämlighetssynpunkt utifrån den information vi tilldelats genom kontakt med Grant 
Thornton. Genom en närmare analys av bolagens värdering av förvaltningsfastigheter utifrån 
årsbokslut hoppades vi få en bild av hur väl deras värdering återspeglar marknadsvärdet, 
vilket hämtats från publicerat index vid Statistiska centralbyrån. Ett förhållandevis litet antal 
undersökningsobjekt har dessutom lämpat sig för vår typ av studie där vi valt att undersöka ett 
specifikt fenomen. Detta eftersom att författarna på ett mer djupgående sätt då har haft 
möjlighet att sätta sig in i de olika bolagen, till skillnad från om antalet objekt varit större.      
 
En undersökning för att söka finna en förklaring till ett fenomen i dess realistiska miljö och 
verkliga kontext kan enligt Backman identifieras som en fallstudie. Fallstudien bygger vidare 
på ett initialt forskningsproblem, en fråga eller företeelse inom ett avgränsat område. 
Backman menar också att det inte är ovanligt att det rör sig om frågor som söker förklaring på 
företeelser och händelser. Fallstudier av ovanstående slag behöver inte heller med 
nödvändighet begränsas till ett enskilt fall. Det är även möjligt att använda sig av flera fall vid 
undersökning av tidigare nämnda frågor.18  
 
Vidare kan en fallstudie utarbetas utifrån olika avsikter. En explorativ, undersökande, 
inriktning syftar till att ge fördjupad förståelse för ett område som det sedan tidigare finns 
begränsad kunskap om. Den deskriptiva, beskrivande, inriktningen syftar till att beskriva 

 
16 Bryman, et al. (2005): Företagsekonomiska forskningsmetoder. Sid. 297ff. 
17 Ibid. Sid. 86ff. 
18 Backman. (2007): Rapporter och uppsatser. Sid. 48-49. 
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sakområden medan en förklarande inriktning har som syfte att lösa orsakssamband inom ett 
preciserat område.19 Formuleringen av uppsatsens syfte antyder att målet med uppsatsen dels 
har varit att beskriva innebörden av IFRS/IAS samt kartlägga hur väl värderingen 
överensstämmer med det verkliga värdet. Uppsatsens uttalade inriktning bör därmed ses som 
deskriptiv.  
 

2.4 Insamling av material 
 
Den information som samlats in kan slutligen kategoriseras som antingen primär- eller 
sekundärdata. Insamling av data utifrån intervjuer och observationer som forskaren själv 
genomför klassas som primärdata. Den andra kategorin är, som vi tidigare nämnt, 
sekundärdata vilken innebär att forskaren använder information som sedan tidigare är 
insamlad och sammanställd av andra personer.20 
 
För vår studie har framförallt sekundärdata använts, vilken hämtats från litteratur, artiklar och 
rapporter. Inslag av primärdata har dock förekommit genom kontakt med auktoriserade 
revisorer under studiens gång, vilken haft som syfte att ge oss praktisk information om 
redovisningen samt bekräfta våra egna slutsatser.   
 

2.4.1 Litteratur 
 
Sekundärdata i form av litteratur och artiklar har bidragit till uppsatsens grund genom teori 
och diskussion kring redovisningsstandarden IFRS/IAS. Aktuell litteratur för studien har 
arbetats fram efter egna erfarenheter från tidigare genomförda studier samt genom närmare 
undersökning av tidigare avhandlingar inom samma ämnesval. Därefter användes söktjänsten 
Album vid Umeå universitetsbibliotek för att lokalisera lämplig litteratur. Sökord har 
framförallt inhämtats från tidigare rapporters referenslistor.  
 
Proceduren för insamling av, för studien, aktuella artiklar följer samma process 
litteraturinsamlingen. Till skillnad från studiens litteratursökning har vi använt oss av 
databaserna Web of Science, Academic Search och Scirius. Använda artiklar har vidare 
koncentrerats till etablerade aktörer, bland annat European Accounting Review och 
Accounting Forum, för att garantera hög tillförlitlighet. Då det visat sig att flertalet artiklar i 
stort beskriver redovisningsstandarden på ett liknande sätt har vi valt att endast utgå från en 
artikel under studiens gång. De sökord som använts är i huvudsak ”fasighetsvärdering”, 
”värkligt värde”, ”fair value”, ”IAS 40” och ”förvaltningsfastigheter”.    
 

2.4.2 Årsredovisningar  
 
För vår undersökning har vi använt oss av balansräkningen för varje enskilt bolag, från vilka 
vi hämtat företagens årsredovisningar. Jämförelsen mellan värderingen från balansräkningen 
och fastighetsprisindex som Statistiska centralbyrån presenterar kommer därefter att vara 
huvudverktyget för den aktuella undersökningen.  

 
19 Backman. (2007): Rapporter och uppsatser. Sid. 49. 
20 Svenning. (2003): Metodboken. Sid. 99ff. 
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Dessa uppgifter brukar benämnas sekundärdata, det vill säga data som redan finns tillgänglig, 
vilket samtidigt gör den lätt att bearbeta. Sekundärdata kan, vilket vi tidigare nämnt, bestå av 
exempelvis litteratur, artiklar och rapporter. Detta innebär att årsredovisningarna samt använd 
statistik från SCB utgör en del av den sekundärdata som används i uppsatsens empiriavsnitt. 
 
Trovärdigheten i siffror från dessa rapporter är enligt Bryman och Bell hög.21  
Årsredovisningarna som vi kommer att studera är utformade efter de krav som IFRS baseras 
på, vilket ger studiens resultat ökad relevans. Andra fördelar med att studera denna typ av 
sekundärdata är att forskaren ges möjlighet att studera större grupper av fastighetsbolag och 
på så sätt ges en bättre och större förförståelse, vilket leder till en förbättrad analys av valt 
huvudproblem. 
 

2.5 Kritik och felkällor 
 
Enligt Bryman och Bell har en del kritik lyfts fram mot användningen av en kvalitativ 
undersökningsmetod. För det första brukar en kvalitativ undersökning kritiseras för att sakna 
struktur samt för att vara alltför subjektiv, vilket innebär att forskningen påverkas av 
författarens egna uppfattningar. De förutfattade meningarna påverkar exempelvis insamlingen 
av material, i form av vad som anses som viktigt och betydelsefullt. Bristen på struktur 
härleds framförallt till att en kvalitativ metod ofta saknar en, från början, uttalad 
problemformulering. Istället utvecklas denna under studiens gång.22   
 
För vår studie har vi dock valt en väg som innebär att vi från början haft en klart uttalad 
problemformulering. Förhoppningen har varit att det gjort det lättare att förstå vad som 
uppnåtts samt förmedlats i uppsatsen. Däremot har datainsamlingen påverkats av författarnas 
egna uppfattningar om vad som är av värde och betydelse för studien, vilket innebär att 
studien kan bli föremål för kritik. 
 
För det andra riktas kritik mot att det finns svårigheter med att replikera en kvalitativ 
undersökning. Kritiken uppstår som en följd av att undersökningen ofta saknar struktur och att 
den i hög grad påverkas av forskarens egna uppfattningar om vad som är viktigt och 
betydelsefullt. Därmed anses det oftast som en omöjlighet att i sin helhet replikera tidigare 
kvalitativa undersökningar.23 
 
Samma problem kan lyftas fram för vår studie även om vi anser att undersökningens resultat 
troligen kan bekräftas av framtida undersökningar. Uppfattningen grundar sig på att studiens 
syfte har varit att förklara och kartlägga verkligt värde samt IFRS/IAS i realiteten och att 
resultatet därmed bör bli det samma även om uppsatsens struktur skiljer sig åt.  
 
En tredje anledning för kritik är svårigheten att generalisera kvalitativa forskningsresultat för 
andra ändamål än för den undersökning i vilka de uppstått. Kritiker menar bland annat att de 
fynd forskaren gör inom ett visst urval, exempelvis en region, inte kan överföras till att även 
generalisera andra regioner.24  
 

 
21 Bryman, et al. (2005): Företagsekonomiska forskningsmetoder. Sid. 306ff. 
22 Ibid. Sid. 318ff. 
23 Ibid. Sid. 319ff. 
24 Ibid. Sid. 320. 
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Samma kritik kan även appliceras på den aktuella undersökningen. Det urval av 
undersökningsobjekt, det vill säga bolag, som studien vilar på kan inte ses som representativa 
för alla fastighetsbolag som använder sig av IFRS/IAS vid värdering av 
förvaltningsfastigheter. Exempelvis existerar variationer i marknadsvärden mellan städer, 
regioner och länder.  
 
Vidare har vi använt oss av i huvudsak fyra typer av källor vid datainsamlingen. Officiella 
dokument från statliga myndigheter, dokument från organisationer, officiella rapporter och 
virtuella produkter. Officiella dokument från statliga myndigheter, för den aktuella 
undersökningen Statistiska centralbyrån, har fungerat som referens vid studiens resultat.  
 
Dokument från organisationer, för studien bland annat årsrapporter från bolag och dokument 
från Ernst & Young, har gett författarna nödvändig bakgrundsinformation om det undersökta 
området. Officiella dokument, bland annat artiklar och tidigare avhandlingar, och virtuella 
produkter, exempelvis e-tidskrifter, har därefter använts vid fördjupning i uppsatsen 
frågeställning.25      
 
Bryman och Bell pekar slutligen på att ett använt dokument skall bedömas efter en rad 
kriterier för att säkerställa hög kvalitet. Dessa innefattar bland annat vem som skapat 
dokumentet, är materialet äkta, förhåller sig författaren objektiv gentemot ämnet och kan 
dokumentet tolkas på fler än ett sätt.  
 
Utifrån samma kriterier anser vi att den statistik och de rapporter som sammanställts av 
Statistiska centralbyrån och bolagen håller hög trovärdighet. Visserligen påverkas 
årsrapporten av koncernens egna prognoser för framtiden, något som dock haft liten effekt för 
uppsatsen då vi använt oss av historiska uppgifter presenterade i koncernredovisning och 
noter. Dessutom har övrig datainsamling koncentrerats till rapporter från etablerade aktörer 
inom revision, bland annat Ernst & Young, och till artiklar via databasen EBSCOhost, vilket 
ger ytterligare trovärdighet. Beroende på hur vi tolkat artiklar och att vi använt oss av äldre 
avhandlingar finns dock risk att informationen är tolkad på ett sätt som avviker från den 
ursprungliga källan. Den eventuella risk som uppstått har dock kontinuerligt motarbetats 
genom att, då det varit möjligt, gå tillbaka och kontrollera tidigare uppsatsskrivares referenser.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
25 Bryman, et al. (2005): Företagsekonomiska forskningsmetoder. Sid. 425ff. 



 Johan Bergh & Tobias Johansson 

15 

 

                                                

3. Teoretisk referensram 
 
Valet av teorier syftar till att ge en överblick av redovisning och IFRS/IAS med tyngdpunkt 
på värderingen av förvaltningsfastigheter. Till en början ges en presentation av allmän 
redovisningsteori, historisk utveckling och företagens intressenter. Därefter koncentreras 
kapitlet till tillämpliga metoder för värdering av förvaltningsfastigheter. Slutligen ges en 
kortare sammanfattning av fastighetsprisindex och den svenska fastighetsmarknaden.  
 

3.1 Redovisningens syfte 
 
Syftet med den externa redovisningen är att förmedla information om företagets ekonomi. 
Redovisningen kan därefter, enligt Smith, tillskrivas två roller; en beslutsroll och en legal roll. 
En beslutsroll innebär att redovisningen utgör en del av intressentens beslutsunderlag för att 
ingå någon form av kontrakt, till exempel vid köp av aktier i ett företag eller vid beviljande av 
nya lån. Om redovisningen har en legal roll är syftet att definiera konsekvensen av lagstiftning 
eller åtaganden i ett sedan tidigare ingått kontrakt. Ett exempel är att redovisningen definierar 
företagets konsekvenser av kontrakt rörande avtal med anställda, exempelvis rätt till 
vinstutdelning enligt tidigare avtalad procentsats. En legal roll kan även tillskrivas 
redovisningen om den sistnämnda är underlag för beskattning.26    
 

3.2 Historia och nutid 
 
Genom historien kring redovisning i industrialiserade länder går det att urskilja två 
huvudsakliga traditioner, nämligen kontinental och anglosaxisk redovisningstradition. Den 
kontinentala traditionen omfattar Västeuropeiska länder förutom Storbritannien, Irland och 
Nederländerna. Den anglosaxiska traditionen omfattar de tre sistnämnda samt USA och 
brittiska samväldesländer, däribland bland annat Australien och Kanada.27 
 
Skillnaden mellan de båda traditionerna har sin grund i civilrättsliga traditioner. Den 
kontinentala civilrättsliga traditionen är exempelvis uttalat legalistisk, vilket innebär att 
civilrättsliga regler är baserade på nedskrivna lagar. Den anglosaxiska civilrättsliga 
traditionen bygger däremot i mycket liten grad på nedskrivna lagar. Istället läggs stor tyngd på 
sedvanerätt vilken kompletteras med tidigare processutfall i domstolar. Som följd av 
skillnader i den civilrättsliga traditionen påverkas också redovisningen olika. Bland annat 
regleras redovisningen till stor del av bolagsrätten i länder där den kontinentala traditionen är 
närvarande. I länder påverkade av en anglosaxisk tradition bygger redovisningen istället på 
normer och sedvänja som genom åren utarbetats av aktörer verksamma inom 
redovisningsområdet.28  
 
Utifrån ovanstående är det lätt att tro att den kontinentala traditionen lett till en hårdare 
reglerad redovisning jämfört med den anglosaxiska traditionen, en bild som i realiteten inte är 
helt korrekt. Visserligen har utformningen av redovisningshandlingar, benämningar på poster 
och ordningsföljd i resultat- och balansräkning påverkats av bolagsrätten, men samtidigt är 

 
26 Smith. (2006): Redovisningens språk. Sid. 23ff. 
27 Ibid. Sid. 67. 
28 Ibid. Sid. 67-68. 
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proceduren kring värderingsfrågor väldigt öppen vid redovisning enligt den kontinentala 
traditionen.29   
 
Vidare är värderingsfrågor i länder som räknas till den kontinentala traditionen inte reglerade i 
lagstiftningen i den meningen att lagtexten anger ”korrekta” värden för den samma. 
Civillagstiftningen anger i vissa fall högsta tillåtna värden för tillgångar medan 
skattelagstiftningen anger lägsta tillåtna värden för exempelvis anläggningstillgångar och 
avskrivningarnas storlek för de samma. Spelrummet mellan de båda lagstiftningarna är därför 
relativt stort, men eftersom företag oftast väljer att redovisa till lägsta tillåtna värde anses 
skattelagstiftningen i praktiken vara den lagstiftning som tillämpas i redovisningen. Inom den 
Europeiska Unionen har dessutom så kallade bolagsrättsliga direktiv sedan tidigare arbetats 
fram. Dessa bygger ofta på den kontinentala traditionen och har som syfte att framförallt 
harmonisera medlemsländernas redovisning. I Sverige har flera av direktiven implementerats i 
1997 års Årsredovisningslag.30        
 
I de länder som tillhör den anglosaxiska traditionen finns inte samma koppling mellan 
skattelagstiftning och redovisning som i länder med en kontinental redovisningstradition. 
Istället har frikopplade värderingsregler använts, för värdering enligt ”true and fair value”, 
och som följd av detta har redovisningen på ett bättre sätt kunnat tillgodose intressentens och 
marknadens informationsbehov, exempelvis genom mer detaljerad och aktuell information 
om och uppdelning av tillgångar efter varje tillgångsslag.31  
 
Under den senare delen av 1900-talet har en utveckling som inneburit att de länder som tillhör 
den kontinentala traditionen anammat delar av anglosaxisk redovisningstradition tagit fart. 
Två av de största anledningarna till utvecklingen torde vara uppkomsten av multinationella 
företag samt introduktionen av en rad nya finansiella instrument. Utvecklingens största 
inverkan på redovisningen är att principen ”true and fair value” upphöjts till övergripande 
princip för EU:s olika redovisningsdirektiv.32  
 
För den svenska redovisningen har uttrycket ”true and fair value” översatts med ”rättvisande 
bild”. Uttrycket har dock varit föremål för diskussion och olika tolkningar. Exempelvis en 
kontinental tolkning av ”rättvisande bild” innebär att redovisningen skall upprättas i enlighet 
med lagar och standarder. En anglosaxisk tolkning innebär i sin tur att det skall vara tillåtet att 
avvika från lagar och standarder om det är nödvändigt för att avbilda verkligheten på ett sätt 
som uppfattas som rättvisande.33      
   

3.2.1 IFRS/IAS 
 
Standardiseringen av redovisningen på ett internationellt plan har huvudsakligen skett inom 
ramen för International Accounting Standards Board, en organisation som uteslutande arbetar 
med standarder inom redovisningsområdet. IASB utarbetar sina standarder med den 
anglosaxiska traditionen och tidigare utarbetade standarder som tyngdpunkt. Fram till 2005 
var det, i Sverige, Redovisningsrådet som gav ut rekommendationer för redovisningen. 

 
29 Smith. (2006): Redovisningens språk. Sid. 68-69. 
30 Ibid. Sid. 69. 
31 Ibid. Sid. 69. 
32 Ibid. Sid. 70. 
33 Ibid. Sid. 70. 
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Standarder utgivna av IASB implementerades, i den utsträckning de var förenliga med 
Årsredovisningslagen, och sammanställdes för svenska företags räkning av 
Redovisningsrådet.34 
 
Beslutet att införa IASB:s standarder för redovisning inom den Europeiska Unionen fick sitt 
formella uttryck i Europaparlamentets och Ministerrådets IAS-förordning från 2002. 
Innebörden blev att alla noterade företag från och med 2005 är skyldiga att upprätta sina 
koncernredovisningar i enlighet med de standarder som utformats av IASB och antagits av 
kommissionen.35  
 
Den klart största förändringen i och med införandet av IFRS/IAS är att vissa typer av 
tillgångar, däribland förvaltningsfastigheter, skall värderas till verkligt värde istället för till 
anskaffningsvärdet. Slutligen ger förordningen medlemsstaterna frihet vad gäller 
tillämpningen av IASB:s standarder för icke noterade företag och årsredovisningen i det 
enskilda företaget.36           
 

3.3 Företagets intressenter 
 
Den externa redovisningen används av olika intressenter, exempelvis aktieägare, kreditgivare, 
leverantörer, kunder, anställda och statliga myndigheter. Tidigare nämnda intressenter har alla 
ett behov av redovisningsinformation, även fast den används på olika sätt av respektive 
aktör.37 
 
Noterade bolag har ofta ett stort antal aktieägare som saknar egentlig inblick i hur själva 
verksamheten sköts. Aktieägare använder sig därför av informationen i den externa 
redovisningen för att få en bild av hur väl företaget sköts eller om företaget är ett lämpligt 
investeringsobjekt. Lönsamheten i och beslut om aktieköp är bland annat beroende av hur 
marknadsvärdet förhåller sig till det fundamentala värdet hos ett företag, vilket exempelvis 
beräknas med hjälp av en kassaflödesanalys.38  
 
Kreditgivare har framförallt behov av information som hjälper dem att bedöma ett företags 
återbetalningsförmåga, det vill säga företagets möjligheter till att betala framtida räntor och 
amorteringar. Kreditgivare använder exempelvis företagets externa redovisning till att på kort 
sikt beräkna låntagarens nuvarande likviditet och soliditet och på längre sikt företagets 
lönsamhetsutveckling.39   
 
Information som kan användas för beräkning av risken i ett företag kan även användas av 
leverantörer. Till skillnad mot kreditgivare är dock leverantörer mer intresserade av företagets 
förmåga att betala sina utestående förpliktelser på kortare sikt. Utifrån den externa 
redovisningen kan företagets likviditet analyseras med hjälp av nyckeltal över exempelvis 
kassaflöden, tillgångar och skulder på kortare sikt.40    

 
34 Smith. (2006): Redovisningens språk. Sid. 70. 
35 Ibid. Sid. 71. 
36 Ibid. Sid. 71. 
37 Sundgren, et al. (2007): Internationell redovisning – teori och praxis. Sid. 18. 
38 Ibid. Sid. 18-19. 
39 Smith. (2006): Redovisningens språk. Sid. 20. 
40 Sundgren, et al. (2007): Internationell redovisning – teori och praxis. Sid. 23. 
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Kunder har ett behov av att få en bild av företagets förmåga att överleva på kortare, men 
också på längre sikt. Privatpersoner förväntar sig exempelvis att beställda varor levereras 
enligt avtal medan affärspartners i större utsträckning även är i behov av en uppfattning om 
företagets förmåga att utföra garanti- eller reparationsarbeten på längre sikt.41 
 
De anställda och deras fackföreningar har ett intresse av företagets ekonomi då den är direkt 
kopplad till anställningstryggheten. Därmed är de båda intresserade av om företagets framtida 
ekonomi är fortsatt god eller om det kan bli nödvändigt med sparprogram. Den externa 
redovisningen uppfyller även en legal roll då den definierar storleken på ingångna åtaganden, 
exempelvis bonusavtal, från företagets sida.42  
 
Slutligen intar statliga myndigheter en position som skatteindrivare. Myndigheter, i synnerhet 
skatteväsendet, har ett behov av företagets externa redovisning som grundar sig på att bedöma 
om det skattepliktiga resultatet beräknats på ett korrekt sätt. Informationen kan även användas 
vid bedömning ur ett makroekonomiskt perspektiv, exempelvis den ekonomiska tillväxten.43 
 

3.4 Kvalitativa egenskaper i redovisningen 
 
Med utgångspunkt från intressentens informationsbehov finns ett par kvalitetskrav beskrivna i 
IASB:s föreställningsram, vilkas uppgift är att garantera en korrekt utformad redovisning. 
 
 

 Relevans: 
 - Prognosrelevans 

- Återföringsrelevans  
   Minimikrav:      - begriplighet 

     - aktualitet  
 
 Tillförlitlighet                           
 
 Validitet: Verifierbarhet: 
    Minimikrav:    Assymetrikrav: 

    - neutralitet     - försiktighet  
    - innebörd och form      - fullständighet kontra väsentlighet 
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                                                                     Fig. 3.144  

Jämförbarhet: 
- mellan företag 
- över tiden 

 
 
 
 

 
41 Sundgren, et al. (2007): Internationell redovisning – teori och praxis. Sid. 24. 
42 Smith. (2006): Redovisningens språk. Sid. 22. 
43 Ibid. Sid. 22. 
44 Ibid. Sid. 25. 
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3.4.1 Relevans 
 
Huvudkriteriet för en korrekt utformad redovisning är att informationen skall vara relevant. 
Begreppets innebörd varierar, men oftast brukar relevans beskrivas som ett mått på i vilken 
utsträckning informationen kan anses användbar vid beslutsfattning.45 Informationen är 
relevant om den påverkar intressentens beslut genom att underlätta bedömningen av 
inträffade, aktuella och framtida händelser. Enligt föreställningsramen och § 26 kan antingen 
informationen bekräfta eller korrigera tidigare bedömningar. Således är informationen 
relevant om den bekräftar de vinstprognoser som upprättats utifrån delårsrapporter och andra 
rapporter om bland annat framtida utveckling.46  
 
I figuren ovan representeras informationens användbarhet för beslut av prognos- samt 
återföringsrelevans. I det första fallet används redovisningsdata som underlag för till exempel 
köp- och säljbeslut, medan återföringsrelevans innebär att redovisningsdata används för att 
kontrollera riktigheten i tidigare prognoser.47      
 
Utöver de två, här ovan nämnda, huvudaspekterna av relevans finns även egenskaper för 
minimikrav formulerade. Begriplighet innebär att redovisningen skall presenteras på ett sätt 
som gör att användaren förstår innebörden av den samma. En ytterligare egenskap är 
aktualitet vilket innebär att externa rapporter skall ges ut i närhet av redovisningsperiodens 
slut.48  
 
Begreppet relevans och utnämningen av det samma till viktigaste egenskap i redovisningen är 
dock inte helt problemfri. Smith nämner bland annat kritik mot att det är svårt att avgöra 
sambandet mellan historiska nyckeltal och framtida prognoser. Framtida utveckling går aldrig 
att förutse hur god kunskap om tidigare resultat användaren än har.49  
 
För en ovan användare av information från redovisningsrapporter kan det i och med 
introduktionen av IFRS/IAS och värdering till verkligt värde dessutom vara svårt att tolka 
redovisningen på rätt sätt. Redovisning av realiserade och orealiserade vinster, noter och 
annorlunda redovisningsprinciper gentemot tidigare gör ibland tolkningen av ovanstående 
komplicerad. Problemet har dock till viss del tagits upp i föreställningsramen där det 
förutsätts att användaren besitter rimlig förkunskap om affärsverksamhet, ekonomi och 
redovisning för att på ett korrekt sätt kunna tolka de ekonomiska rapporterna.50    
 

3.4.2 Tillförlitlighet  
 
Informationen anses tillförlitlig om den inte innehåller väsentliga fel eller är vinklad. I vissa 
situationer kan det bli aktuellt att göra en avvägning mellan relevans och tillförlitlighet. En 
sådan avvägning övervägs exempelvis om informationen anses relevant men samtidigt är så 

 
45 Smith. (2006): Redovisningens språk. Sid 25. 
46 Sundgren, et al. (2007): Internationell redovisning – teori och praxis. Sid. 52. + FAR. (2008): Internationell 
redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2008. Föreställningsram IFRS/IAS § 26-28. 
47 Smith. (2006): Redovisningens språk. Sid. 26. 
48 Ibid. Sid 26. 
49 Ibid. Sid 26. + FAR. (2008): Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2008. Föreställningsram 
IFRS/IAS § 28. 
50 Ibid. Sid 26. + Ibid. § 25. 
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osäker att den finansiella rapporten riskerar att bli vilseledande om informationen tillåts ingå i 
resultat- och balansräkning.51 
 

3.4.3 Validitet 
 
Begreppet validitet innebär att det skall finnas en överensstämmelse mellan språk och 
verklighet, det vill säga redovisningen skall avbilda de aspekter av verkligheten som den 
avser att avbilda. Redovisningen skall exempelvis, enligt föreställningsramen, återge de 
transaktioner och händelser som gett upphov till de tillgångar, skulder och eget kapital som 
redovisas på balansdagen.52 
 
Vidare har normgivare formulerat en rad egenskaper som betraktas som minimikrav på 
validitet. Neutralitet innebär att redovisningen på bästa möjliga sätt skall avbilda verkligheten. 
Kriteriet riktar sig mot olika former av frisering av redovisningen som syftar till att ge en 
bättre ekonomisk bild utåt än vad som egentligen är fallet. Ett exempel på avsteg från 
neutralitet vore om företaget väljer att skriva av en tillgång på längre tid än dess konstaterade 
ekonomiska livslängd.53  
 
Innebörd och form innebär att ekonomiska händelser skall återges enligt ekonomisk innebörd 
och inte enbart i enlighet med sin juridiska form. Ett exempel uppstår vid leasingavtal där det 
leasade objektet tas upp i leasingtagarens balansräkning trots att det är leasinggivaren som 
fortfarande äger objektet.54  
 
Med fullständighet menas att redovisningen skall innefatta alla väsentliga ekonomiska 
händelser som inträffat under aktuell period samt alla väsentliga aspekter av företagets 
välstånd vid periodens slut. Slutligen innebär väsentlighet att ekonomisk information endast 
skall tas upp i redovisningen om den anses påverka intressentens beslutsunderlag.55  
 

3.4.4 Verifierbarhet 
 
Verifierbarhet innebär att redovisningen skall kunna verifieras som sann. Till exempel kan en 
tillgångs anskaffningsvärde stödjas med hjälp av aktuell inköpsfaktura. Redovisningen kräver 
emellertid även subjektiva bedömningar, exempelvis en tillgångs ekonomiska livslängd och 
avskrivningsbelopp. Enligt föreställanderamen skall sådana bedömningar inte överskatta 
tillgångar och intäkter, men inte heller underskatta skulder och kostnader. Kravet är direkt 
kopplat till försiktighetsprincipen, vilken dock är ointressant för värdering av tillgångar till 
verkligt värde. Något som studeras djupare under nästa kapitel.56   
 

 
51 Sundgren, et al. (2007): Internationell redovisning – teori och praxis. Sid. 52. 
52 Smith. (2006): Redovisningens språk. Sid. 27. 
53 Ibid. Sid. 28. + FAR. (2008): Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2008. Föreställningsram 
IFRS/IAS § 33-34. 
54 Sundgren, et al. (2007): Internationell redovisning – teori och praxis. Sid. 54. + FAR. (2008): Internationell 
redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2008. Föreställningsram IFRS/IAS § 35. 
55 Smith. (2006): Redovisningens språk. Sid. 28. 
56 Ibid. Sid. 29-30. 
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Emellertid, för att egenskapen skall vara applicerbar för subjektiva bedömningar i rapporter 
och prognoser har begreppets betydelse till viss del omarbetats. Exempelvis nämner Smith att 
redovisningen innehar en hög grad av verifierbarhet om oberoende värderingsmäns 
bedömningar sammanfaller. När begreppet ges denna betydelse är det dock viktigt att 
värderingarna bygger på samma förutsättningar, exempelvis bör bedömningar bygga på 
likartade antaganden om tillgångens ekonomiska livslängd.57  
 

3.4.5 Jämförbarhet 
 
Jämförbarhet mellan företag innebär att exempelvis aktörer på aktiemarknaden på ett effektivt 
sätt skall kunna välja mellan aktier i olika företag med utgångspunkt från redovisningen. 
Investerare skall exempelvis kunna jämföra nyckeltal i olika företag för att identifiera 
lämpligt investeringsobjekt. Ovanstående innebär inte att företag skall beräkna nyckeltal på 
samma sätt utan det är snarare så att ekonomiska händelser skall redovisas på ett likartat 
sätt.58 
 
Jämförbarhet över tid innebär att användaren på ett effektivt sätt skall kunna jämföra ett 
företags rapporter gentemot varandra. Vid ändring av redovisningsprincip måste därför 
företaget omarbeta äldre rapporter enligt den nya principen.59     
 

3.5 Redovisningsprinciper 

3.5.1 Antagande om fortlevnad 
 
Principen innebär att redovisningen skall utgå utifrån ett antagande om att företaget kommer 
att fortsätta sin verksamhet under obestämd tid framöver. Denna princip kan, enligt Smith, 
även avse livslängden på företagets tillgångar eller längden på ingångna kontrakt.60 
 

3.5.2 Realisationsprincipen 
 
Realisationsprincipen skall tolkas som att intäkter, kostnader och resultat relaterat till 
tillgången redovisas först vid försäljningen av den samma. Eventuell vinst eller förlust på 
grund av värdeförändring redovisas först vid avyttrandet. Det faktum att värdeökningen inte 
redovisas förrän vid försäljningstillfället innebär att realisationsprincipen förutsätter värdering 
till anskaffningsvärdet.   
 
De redovisningsförändringar som följt av de senaste årens utveckling av IFRS/IAS innebär 
dock att ett antal tillgångstyper skall värderas till verkligt värde. För bland annat 
förvaltningsfastigheter innebär det att värdeförändringen redovisas i resultaträkningen redan 
innan fastigheten är såld. Således skiljs redovisningen från realisationsprincipen.61 

 
57 Smith. (2006): Redovisningens språk. Sid. 30. 
58 Ibid. Sid. 31. + FAR. (2008): Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2008. Föreställningsram 
IFRS/IAS § 39-42. 
59 Sundgren, et al. (2007): Internationell redovisning – teori och praxis. Sid. 53. 
60 Smith. (2006): Redovisningens språk. Sid. 77ff. 
61 Ibid. Sid. 79ff. 
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3.5.3 Kongruensprincipen 
 
Principen innebär att varje händelse som påverkar företagets nettotillgångar, utom utdelning 
och nyemission, också skall påverka periodens resultat. Kongruensprincipen gör det, då den 
används, lättare att förstå redovisningen och de händelser som påverkat resultatet. I 
redovisningen görs dock, i vissa fall, avsteg från principen. Det gäller exempelvis om 
företaget använder omvärderingsmetoden för värdering av anläggningstillgångar vilken 
innebär att företaget vid bokslutstillfället skall omvärdera tillgången till verkligt värde, 
förutsatt att avvikelsen från redovisat anskaffningsvärde är väsentlig. Om omvärderingen 
leder till ett ökat värde skall värdeförändringen tas upp direkt mot eget kapital utan att 
påverka årets resultat.62   
 
Om ett fastighetsbolag använder sig av värdering till verkligt värde i enlighet med IAS 40 
följs dock kongruensprincipen till fullo. Värdeförändringar, både realiserade och orealiserade, 
som uppkommer under perioden redovisas i resultaträkningen.63  
 

3.5.4 Försiktighetsprincipen 
 
Försiktighetsprincipen innebär att man vid redovisningen skall vara försiktig med att redovisa 
tillgångar för högt samt skulder för lågt. Enligt IASB:s föreställningsram ses 
försiktighetsprincipen som ett kriterium för en tillförlitlig redovisning. Vid värderingen av 
tillgångar och skulder skall det lägsta respektive det högsta värdet av anskaffningsvärdet eller 
nyttjandevärdet beaktas. Vidare innebär försiktighetsprincipen att orealiserade vinster inte 
skall redovisas i resultaträkningen medan det motsatta gäller för orealiserade förluster. 
Därmed kan jämförbarheten mellan perioder och företag påverkas på negativt sätt.64   
 
Redovisningen av förvaltningsfastigheter, vilka värderas till verkligt värde, bortser dock från 
försiktighetsprincipen.  
 

3.6 IAS 40  Förvaltningsfastigheter 
 
Redovisningen av förvaltningsfastigheter regleras i IAS 40. Svenska noterade bolag, vilka 
sedan 2005 skall följa IAS 40, kan välja att redovisa fastigheter till anskaffningsvärde eller 
verkligt värde. Vid värdering efter anskaffningsvärde är dock koncernen skyldig till att även 
upprätta en värdering till verkligt värde i efterföljande noter65. Standarden anger vidare hur 
koncernen skall redovisa förvaltningsfastigheter samt vilka upplysningar som måste lämnas i 
samband med redovisningen.  
 
Förvaltningsfastigheter definieras enligt IAS 40 som fastigheter som innehas i syfte att 
generera hyresinkomster eller värdestegring snarare än för användning i produktion eller 
försäljning i den löpande verksamheten.66 Skillnaden mellan förvaltningsfastigheter och 
rörelsefastigheter är med andra ord att de första skall generera hyresintäkter medan de senare, 

 
62 Smith. (2006): Redovisningens språk. Sid. 91ff. 
63 FAR. (2008): Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2008. IAS 40 § 35.  
64 Smith. (2006): Redovisningens språk. Sid 83ff. 
65 FAR. (2008): Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2008. IAS 40 § 79. 
66 Ibid. IAS 40 § 5:5. 
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enligt IAS 16, innehas för produktion eller distribution av varor och tjänster. Exempel på 
förvaltningsfastigheter är bland annat mark som innehas för att ge en långsiktig värdestegring 
eller innehas för en för tillfället obestämd användning och byggnader som ägs av företaget 
men som hyrs ut enligt operationella leasingavtal.67  
 

3.6.1 Värdering 
 
Vid anskaffningstidpunkten skall förvaltningsfastigheter värderas till anskaffningsvärdet.68 
Anskaffningsvärdet utgörs av inköpspriset samt kostnader som är direkt hänförbara till 
inköpet, exempelvis kostnader för juridiska tjänster och transaktioner. I de fall där ägaren 
själv låtit uppföra fastigheten utgörs anskaffningsvärdet av summan av kostnader vid arbetets 
slut. Om betalningen av någon anledning senareläggs nuvärdesberäknas framtida 
inbetalningar och skillnaden mellan köpeskilling och nuvärdet betraktas som ränta under 
kredittiden.69 
 
Efter anskaffningstidpunkten kan företaget välja att redovisa tillgången efter 
anskaffningsvärdet eller verkligt värde. Om man väljer värdering efter anskaffningsvärde så 
skall värderingen ske enligt IAS 16, tillgången redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag 
för ackumulerade avskrivningar och eventuell nedskrivning. Väljer företaget istället värdering 
till verkligt värde är man skyldig att redovisa alla företagets förvaltningsfastigheter enligt 
samma metod, förutsatt att en tillförlitlig marknadsvärdering kan genomföras.70     
 
Vid värdering till verkligt värde skall vinst eller förlust som uppstår vid förändring av 
fastighetens värde tas upp i resultaträkningen för den period i vilken förändringen uppstår. 
Vidare definieras det verkliga värdet som det pris till vilket fastigheten skulle kunna överlåtas 
mellan, angående objektet informerade, parter som har ett intresse av att transaktionen 
genomförs. Det verkliga värdet får heller inte påverkas av särskilda villkor eller 
omständigheter.71  
 
Slutligen rekommenderar IAS 40 att företagen vid värderingen använder sig av oberoende 
värderingsmän. Detta är dock inget krav utan värderingsprocessen kan även utföras av interna 
medarbetare.72   
  

3.6.2 Upplysning 
 
Enligt IAS 40 skall även en rad upplysningar lämnas vid redovisningen av 
förvaltningsfastigheter. Företaget ska bland annat lämna uppgifter om huruvida de använder 
värdering till anskaffningsvärde eller verkligt värde samt på vilka kriterier de klassificerar 
fastigheten som förvaltningsfastighet. I de fall där marknadspris för tillgången saknas och 
företaget använt modeller för beräkning av ett hypotetiskt värde skall de metoder och 

 
67 FAR. (2008): Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2008. IAS 16 § 6:9. 
68 Sundgren, et al. (2007): Internationell redovisning – teori och praxis. Sid. 94. 
69 FAR. (2008): Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2008. IAS 40 § 20-24. 
70 Sundgren, et al. (2007): Internationell redovisning – teori och praxis. Sid. 95. 
71 FAR. (2008): Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2008. IAS 40 § 35-36.  
72 Ibid. IAS 40 § 32. 
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antaganden som är av betydelse redovisas i redovisningen. Dessutom skall information ges 
om huruvida värderingen gjorts av intern eller extern personal.73  
Om företaget valt att värdera sina förvaltningsfastigheter till anskaffningsvärde måste 
upplysningar även lämnas där fastigheternas verkliga värde redovisas. Slutligen skall 
företaget upplysa om ingående och utgående värden, samt vad en eventuell ökning eller 
minskning beror på.74 
 

3.7 Värderingsmodeller 
 
Om företaget väljer att redovisa sina fastigheter till ett verkligt värde bygger värderingen 
huvudsakligen på en av tre beräkningsmodeller; ortsprismetoden, nuvärdesmetoden eller 
produktionskostnadsmetoden. Nuvärdesmetoden utgörs i sin tur av kassaflödesmetoden och 
direktavkastningsmetoden. 
 

3.7.1 Ortsprismetoden 
 
Den här metoden används ofta av fastighetsmäklare vid värdering av småhus, men är även 
lämpad för värdering av andra typer av fastigheter. Metodens syfte är att utifrån ett redan 
fastställt pris på liknande fastigheter inom ett område prissätta eller värdera fastigheten. 
Följden blir ett jämförande mått för fastigheter inom samma ort eller område.75 Vid 
värderingen behöver koncernen ta hänsyn till att fastigheter är av olika dignitet, det vill säga 
att de faktorer som påverkar värdet varierar mellan objekt. Exempel på faktorer är 
byggnadens storlek, byggår, standard samt fastighetens placering. Fastigheter placerade i ett 
glesbebyggt område saknar ofta jämförande objekt vilket kan bidra till en undermålig 
värdering.76 
 

3.7.2 Nuvärdesmetoden  
 
Värderingsmodeller som bygger på diskontering av framtida betalningsströmmar, intäkter och 
kostnader, går under samlingsnamnet nuvärdesmetod.77 Metoden används av bolag för att 
räkna fram ett nuvärde utifrån uppskattade betalningsflöden från tidigare genomförda 
investeringar. Syftet med detta är att kunna fastställa ett verkligt värde på fastigheter, i 
enlighet med IFRS, för koncernens redovisning samt som underlag för nya investeringar och 
projekt. Nuvärdesmetoden delas slutligen in i två underkategorier, kassaflödesmetoden och 
direktavkastningsmetoden.78 
 
 
 

 
73 FAR. (2008): Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2008. IAS 40 § 75. 
74 Ibid. IAS 40 § 76. 
75 Lantmäteriverket, et al. (2002): Grundläggande teori och praktisk värdering - Fastighetsvärdering,  
LMV-rapport 2002:10. Sid. 137. 
76 Ibid. Sid. 137ff. 
77 Larsson. (2008): Företagets finanser. Sid. 184. 
78 Lantmäteriverket, et al. (2008): Grundläggande teori och praktisk värdering - Fastighetsvärdering,  
LMV rapport 2008:3. Sid. 142ff. 
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3.7.2.1 Kassaflödesmetod  
 
Här görs en prognos, en så kallad kassaflödeskalkyl över in- och utbetalningar för den 
beräknade livslängden på kalkylen som oftast är mellan 5-10 år. Vid kalkylens slut prissätts 
ett så kallat restvärde på fastigheten. Precis som vid investeringskalkylering är man 
intresserad av att beräkna ett nuvärde av förväntade framtida betalningsströmmar. 
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- Kassaflödesmetod - 

V = ∑ ((H-D-U-F-T+RB-I)t / (1+p)t) + (Rn / (1+pe)n) 
 
              V = Fastighetens beräknade nuvärde  
              H = Hyresintäkt  
              D = Driftkostnad  
              U = Underhållskostnad  
              F = Fastighetsskatt  
              T = Tomträttsavgäld, hyra för mark av stat eller kommun  
              RB* = Räntebidrag  
              I = Investeringar i fastighet  
              p = Kalkylränta på totalt kapital  
              t = Tidsvariabel, där t=1 
              n = Kalkylperiod  
              R = Restvärde  
 
* Räntebidraget lämnas för närvarande av staten vid nybyggnad av hyres- och 
bostadsrättshus samt vid ombyggnad av flerbostadshus. Bidraget kommer dock att 
upphöra senast 2012. 
 
(Källa: http://www.boverket.se/Bidrag--Stod/Bostadsrattshus/Rantebidrag/)   
 

               Fig. 3.279 
 
De förändringar som påverkar fastighetsbranschen, fastighetsmarknaden och bolagens 
ekonomiska situation måste beaktas år för år för att bolagen ska kunna beräkna kalkylen så 
bra som möjligt, samt att ett avkastningskrav för fastigheten medräknas.80   
 

3.7.2.2 Direktavkastningsmetod 
 
Metodens kärnpunkt är beräkning av det driftnetto, det vill säga hyresintäkter och 
servicekostnader, som finns för fastigheten under det första året. Utifrån dessa beräkningar 
kan man använda en av de två modellerna som direktavkastningsmetoden består av. Den 
första är räntabilitetsmodellen där man antar att intäkter och kostnader för driftnettot är 
samma varje år och därför kan beräknas med en begränsad eller evig tidshorisont utan 
påverkan av restvärdet eller eventuella förändringar av fastighetsmarknaden i framtiden. Den 
andra modellen är diskonteringsmodellen. Den påminner om kassaflödesmetoden vilket 
innebär att modellen bygger på uppskattade prognoser utifrån inkomst- och kostnadsströmmar 

 
79 Svenskt Fastighetsindex, Sfix. (2007): Värderingshandledning för SFI/IPD Svenskt Fastighetsindex. Sid 16ff. 
80 Lantmäteriverket, et al. (2008): Grundläggande teori och praktisk värdering - Fastighetsvärdering,  
LMV rapport 2008:3. Sid. 142ff. 
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för en viss period som diskonterats till ett nuvärde samt att man inkluderar restvärdet vid 
beräkningen.81  
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                   Fig. 3.382 

- Räntabilitetsmetod - 
 
V = H-D-U-aB / p 
 
              V = Fastighetens beräknade nuvärde  
              H = Hyresintäkt  
              D = Driftkostnad  
              U = Underhållskostnad  
              a = Avskrivningstermen i procent 
              B = Värdet i fastighetens byggnadsdel 
              p = Kalkylränta 
 

 

3.7.3 Produktionskostnadsmetoden 
 
Metoden går ut på att uppskatta en byggnads eller anläggnings marknadsvärde med 
härledning av hänförbara kostnader, vid uppförande samt användning, för den samma. 
Bedömningen sker oftast med utgångspunkt i återanskaffningskostnaden, det vill säga 
kostnaden för att vid tillfället anskaffa ett identiskt objekt, efter avdrag för värdeminskning på 
grund av ålder och bruk.83  
 

3.8 Antaganden och förklaringar 
 
Vid värdering av förvaltningsfastigheter enligt kassaflödes- eller direktavkastningsmetoden 
måste värderingsmännen uppskatta en fåtal kritiska parametrar. En avvikelse i en av dessa ger 
en stor effekt på det uppskattade marknadsvärdet.  
 

3.8.1 Direktavkastning 
 
Direktavkastning eller avkastning är ett mått på hur väl investerat kapital förräntas. Uttrycket 
definieras som driftnetto, det vill säga hyresintäkter minskat med kostnader hänförliga till 
fastigheten, dividerat med det aktuella marknadsvärdet. Avkastningen är hög om driftnettot 
utgör en stor andel av fastighetens marknadsvärde. I de fall avkastningen understiger 
företagets avkastningskrav avyttras i vanliga fall fastigheten.84 
 
 

 
81 Lantmäteriverket, et al. (2008): Grundläggande teori och praktisk värdering - Fastighetsvärdering,  
LMV rapport 2008:3. Sid.371. 
82 Ibid. Sid. 151ff. 
83 Svensk Byggtjänst. (1994): Fastighets nomenklatur – fastighetsekonomi och fastighetsrätt. Sid. 43 och 52. 
84 Lantmäteriverket, et al. (2008): Grundläggande teori och praktisk värdering - Fastighetsvärdering,  
LMV rapport 2008:3. Sid. 372. 
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3.8.2 Kalkylränta 
 
Kalkylräntan representerar företagets årliga avkastningskrav. Kalkylräntans storlek bestäms 
vanligtvis genom alternativkostnaden, det vill säga kravet är att avkastningen skall vara minst 
lika hög som den avkastning som uppnås genom den bästa alternativa 
investeringsmöjligheten. Fastighetens avkastningskrav fastställs utifrån följande formel: 
Kalkylränta = real ränta + inflation + risktillägg.85  
 

3.8.3 Kalkylperiod  
 
Värderingsmodellens längd avseende år. Vanligtvis beaktas en period på fem till tio år.86 
 

3.8.4 Restvärde 
 
Restvärdet bestäms som marknadsvärdet vid kalkylperiodens slut, där värdet kan ses som en 
uppskattning av förväntade betalningsströmmar under fastighetens kvarvarande ekonomiska 
livslängd.87 
  

3.8.5 Driftnetto 
 
Löpande överskott från fastigheten. Driftnettot beräknas som hyresintäkter minus kostnader 
för drift och underhåll, fastighetsskatt och tomträttsavgäld.88  
 

3.8.6 Vakansgrad 
 
Beräknas som outhyrd del i fastighet dividerat med uthyrbar del av fastigheten. Vakansgraden 
kan även beräknas för hela fastighetsbeståndet och måste beaktas vid uppskattningen av 
framtida hyresintäkter.89 
 

3.9 Intern och extern värdering 
 
Fastighetsbolagen kan använda sig av egna interna värderare av sitt fastighetsbestånd eller 
anlita externa värderare för detta ändamål. I vissa fall brukar man också använda sig av en 
kombination av de båda genom att låta externa experter först värdera och granska ett urval av 
beståndet. Syftet är att öka trovärdigheten i värderingen samt underlätta arbetet för de interna 
värderarna samt finna stöd för nödvändiga antaganden. Ibland låter man också experter 
värdera hela beståndet av fastigheter kvartal 1 ett år, sedan kvartal 2 året där på och så vidare. 

 
85 Lantmäteriverket, et al. (2008): Grundläggande teori och praktisk värdering - Fastighetsvärdering,  
LMV rapport 2008:3. Sid. 149. 
86 Ibid. Sid. 126ff. 
87 Ibid. Sid. 150. 
88 Ibid. Sid. 372. 
89 Ibid. Sid. 374. 
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Genom detta alternativ granskas hela beståndet varje år minst en gång samtidigt som specifika 
händelser under ett kvartal kan diskuteras och analyseras mer ingående. Experter, 
värderingsmän med kunskap om aktuella fastigheter, har oftast en större referensram inom 
området kring fastighetsbeståndet, nya lagar samt regler för vid värderingen. Värderingen blir 
också av mer oberoende karaktär, när kunskap utanför bolaget utnyttjas i viktiga ekonomiska 
frågor.90 
 

3.10 Fastighetsprisindex  
 
Detta index har Statistiska centralbyrån tagit fram för att kunna prognostisera priser och 
värdeförändringar för olika typer av fastigheter. SCB klassificerar fastigheterna i olika klasser 
utifrån ett register som baseras på taxeringsvärdet. Exempel på olika fastighetstyper är 
hyreshus, småhus med permanentboende och fritidshus. Fastighetsprisindex finns tillgängligt 
från 1975 och utifrån enkla beräkningar kan prisutvecklingen beräknas för en viss period. 
Statistiken visar medelpriser för olika fastighetstyper och jämför skillnader i försäljningspris 
mellan kommuner och regioner i Sverige.91  
 

3.10.1 Köpeskillingskoefficienten 
 
Köpeskillingskoefficienten är ett uttryck för marknadsvärdet relaterat till fastighetens 
taxeringsvärde. Köpesumman eller marknadsvärdet divideras med taxeringsvärdet för att 
beräkna koefficienten, även kallad K/T-talet. Metoden med att jämföra förhållandet mellan 
fastighetens marknadsvärde och taxeringsvärde med officiell statistik över genomsnittliga 
K/T-tal är främst användbar för allmänna fastigheter. Vid värdering av särpräglade fastigheter 
bör metoden användas med försiktighet.92   
 

3.10.2 Kr/m2 bruksarea 
 
Statistiska centralbyråns officiella statistik redovisar till viss del även mått på kr/m2. Metoden 
är enkel att genomföra då både marknadsvärde och bruksarea framgår dels i allmänna 
fastighetsregister men också i fastighetsbolagens årsredovisningar.  
 
Metoden att jämföra värdet per kvadratmeter är framförallt användbar vid jämförelse mellan 
bostadsfastigheter av liknande egenskaper. För lokalhus påverkas värdet per kvadratmeter i 
hög grad av läget vilket gör tillförlitliga jämförelser svårare.93 
 
 
 

 
90 Mitrovic, et al. (2007): Värdering till verkligt värde - Revisionens och kreditgivningens roll i uppkomsten av 
företagsbubblor. + FAR. (2008): Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2008. IAS 40 § 32. 
91 Svenskt Fastighetsindex, Sfix. (2007): Värderingshandledning för SFI/IPD Svenskt Fastighetsindex.  
92 Lantmäteriverket, et al. (2008): Grundläggande teori och praktisk värdering - Fastighetsvärdering,  
LMV rapport 2008:3. Sid. 140. 
93 Ibid. Sid. 141. 
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3.11 Fastighetsmarknaden 
 
Fastigheter som används till att skapa en ekonomisk nytta i form av uthyrning klassificeras 
som kommersiella fastigheter. Dessa brukas som bostäder för privatpersoner men också som 
affärslokaler för framförallt företag. I fastighetstaxeringslagen definieras hyreshus som 
byggnad som är inrättad till bostad åt minst tre familjer eller kontor, hotell, butik, restaurang 
eller liknande.94 
 
Beståndet av hyreshus i Sverige omfattar omkring 128000 enheter. Av dessa är omkring 67 
procent tillgängliga som bostäder eller fastigheter med både bostäder och lokaler.95 
 
Fastighetsmarknaden för hyreshus påverkas starkt av sambandet mellan en rörlig 
arbetsmarknad och en fungerande bostadsmarknad, det vill säga att utbud och efterfrågan är 
likvärdiga.96 Ett exempel är ett regionalpolitiskt synsätt, i glesbygdskommuner, där ledande 
politiker försöker stoppa utflyttningen och på såsätt minska hotet av att få riva tomma 
hyreshus. Detta kan ställas i kontrast till politiker i storstadsregionerna som istället planerar 
nybyggnationer av nya moderna hyreshus för att kunna ta emot en ökad befolkningstillväxt 
med syfte att tillfredställa arbetsmarknadens behov av nya medarbetare.  
 
I tillväxtregioner går det sedan flera år tillbaka att se en ökad efterfrågan på bostäder. Hur 
marknaden för hyreshus utvecklas är helt avgörande för hur marknaden för bostadsfastigheter 
totalt sätt kommer se ut. För närvarande råder det, på grund av ökad inflyttning, bostadsbrist i 
flera tillväxtregioner och berörda kommuner, där Stockholmsregionen utmärker sig. Bristen 
på bostäder har i sin tur bidragit till att priserna stigit, främst på äldre hyreshus, men det gäller 
även bostadsrätter och småhus. Nyproducerade bostäder är idag i stort sätt uteslutande 
bostadsrätter och de hyresrättslägenheter som sedan tidigare finns tillgängliga ombildas allt 
oftare till bostadsrätter. Ovan nämnd utveckling är framförallt synonym med utvecklingen i de 
större städerna som Stockholm, Malmö och Göteborg. En viss ökning av samma fenomen går 
dock även att se i andra delar av landet. Enligt en gemensam rapport från Lantmäteriverket 
och Mäklarsamfundet tros orsaken vara de allt lägre räntorna och de ökade priserna på 
framförallt bostadsrätter. Orter som är av mindre storlek och där åldersspridningen inte är 
gynnsam, en stor del är äldre personer, återfinns allt oftare i en ond spiral som innebär 
minskat befolkningstal på lite längre sikt.97 
 
I storstadsregionernas centrala delar har bristen på stora ytor till kontorslokaler även kommit 
att påverka marknaden för kommersiella fastigheter, med framförallt stigande hyrespriser. För 
närbelägna tätorter har utvecklingen inneburit att efterfrågan på kontorslokaler ökat i snabb 
takt. Hyran för kontorslokaler ligger i vanliga fall i samma nivå som bostadshyrorna i samma 
område, detta gäller dock inte Stockholms, Malmös eller Göteborgs centrala delar där 
kontorslokaler värderas till ett högre pris än vanliga bostäder.98   
 

 
94 Lantmäteriverket, et al. (2008): Grundläggande teori och praktisk värdering - Fastighetsvärdering,  
LMV rapport 2008:3. Sid. 115. 
95 Statistiska Centralbyrån, SCB. (2005-2008): Rikets fastigheter 2008 del 1. Sid. 8. 
96 Lantmäteriverket, et al. (2008): Grundläggande teori och praktisk värdering - Fastighetsvärdering,  
LMV rapport 2008:3. Sid. 115ff. 
97 Ibid. Sid. 121. 
98 Ibid. Sid. 122. 
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Marknaden för butikslokaler har påverkats i likhet med den övriga fastighetsmarknaden. 
Butikshyrorna har generellt sätt, på grund av en markant ökning i efterfrågan, stigit för lokaler 
i centrala stadsdelar. Affärsverksamhetens lönsamhet påverkas av närhet till kunder vilket kan 
förklara ovanstående prisutveckling.99 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
99 Lantmäteriverket, et al. (2008): Grundläggande teori och praktisk värdering - Fastighetsvärdering,  
LMV rapport 2008:3. Sid. 122. 
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4. Praktisk metod – Intervjuenkät 
 
Enligt Bryman och Bell kan intervjuer klassificeras som antingen strukturerade eller 
kvalitativa. Skillnader mellan de båda är att strukturerade intervjuer framförallt söker svar på 
forskarens intresse medan forskaren vid kvalitativa intervjuer är intresserad av respondentens 
ståndpunkter.100   
 
Urvalet av respondenter, vilket kan delas in i två huvudsakliga kategorier, är ett annat viktigt 
moment vid genomförandet av intervjuer. Sannolikhetsurval syftar till att söka svar på i vilken 
omfattning ett visst element förekommer medan icke-sannolikhetsurval syftar till att samla in 
information kring, ett sedan tidigare uttalat, problem. Det sistnämnda urvalet är därmed 
lämpligast vid kvalitativa intervjuer.101 
 
Enkäter skiljer sig från intervjuer i det uppenbara faktum att forskaren själv inte är närvarande 
då respondenten svarar på aktuella frågor. Enligt Bryman och Bell medför detta både för- och 
nackdelar. Exempelvis kan enkäten vidarebefordras till tänkt respondent av en tredje part 
vilket bör ses som en fördel. Nackdelen med enkäter är dock att det finns en risk att 
respondenten tolkar ställda frågor på fel sätt då intervjuaren, som annars kunnat påverka 
svaret, inte är närvarande.102  
 
Slutligen kan enkätens frågor anses vara öppna eller slutna. Skillnaden är att öppna frågor ger 
respondenten möjligheten att svara med sina egna ord medan slutna frågor endast består av 
forskarens egna svarsalternativ. En uppenbar nackdel med öppna frågor är dock att de är 
tidsödande, något som kan påverka svarens kvalitet om respondenten befinner sig under 
tidspress.103    
 
Den genomförda insamlingen av primärdata bygger uteslutande på öppna frågor. 
Konstruktionen motiveras av att författarna varit särskilt intresserade av respondenternas egna 
uppfattningar och reflektioner om IFRS/IAS och värdering till verkligt värde. De 
frågeställningar som använts har slutligen uteslutande hämtats från ämnesområden som 
berörts i uppsatsens teoretiska referensram.    
 
Urvalet av respondenter har därefter genomförts enligt ett icke-sannolikhetsurval då vi 
inriktade oss mot etablerade revisionsbyråer. De personer som till slut blev aktuella för 
undersökningen representerar de bolag som vid det aktuella tillfället kunde erbjuda access. 
Bristen på tid hos våra respondenter har genomgående varit ett problem. 
 

4.1 Undersökningsprocess 
 
Datainsamlingen bygger på en kombinerad enkät och intervju. I ett första skede skickades en 
förfrågan, (Bilaga 1), om möjlighet till intervju tillsammans med ett frågeformulär, tillika 
enkät, till företag verksamma inom revisionsbranschen. Frågeformuläret, (Bilaga 2), syftade 
till att ge de potentiella respondenterna en överblick av uppsatsens ämnesområde. I 

 
100 Bryman, et al. (2005): Företagsekonomiska forskningsmetoder. Sid. 361ff. 
101 Ibid. Sid. 377ff. 
102 Ibid. Sid. 162ff. 
103 Ibid. Sid. 176ff. 
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introduktionsbrevet inkluderades även författarnas namn samt uppsatsens problemområde och 
syfte. 
 
Frågeformuläret arbetades fram med utgångspunkt från den teoretiska referensramen och det 
empiriska resultatet vid jämförelsen mellan bolagens värdering och fastighetsprisindex. Den 
viktigaste aspekten vid framtagandet av lämpliga frågor var att de förhoppningsvis, i ett 
senare skede, skulle kunna styrka studiens resultat och författarnas egna slutsatser. Frågorna, 
sju till antal, var vidare uppdelade övergripande frågor om IFRS/IAS och mer ingående frågor 
om värderingsprocessen.  
 
Efter kort tid stod det dock klart att flertalet företag på grund av tidsbrist, relaterat till arbete 
med kvartalsrapporter och beskattningsunderlag, inte hade möjlighet att inom den närmsta 
tiden bistå med hjälp. Arbetet gick därför in i ett kritiskt skede där det inte var säkert att vi 
skulle kunna genomföra någon intervju överhuvudtaget. Till slut lyckades vi dock få hjälp av 
Deloitte med två telefonintervjuer.  
 
Respondenterna var, tack vare tidigare bifogat frågeformulär, sedan tidigare insatta i de 
aktuella frågorna och studiens syfte. Intervjuprocessen gick därför efter sedvanlig 
hälsningsfras direkt in på de enskilda frågorna. Varje fråga diskuterades fritt utifrån 
ämnesområdet vilket gav mer än en infallsvinkel. Intervjuerna uppgick tidsmässigt till 
omkring 45 minuter och respondenternas svar transkriberades fortlöpande. Direkt i anslutning 
till intervjuernas avslut satte sig författarna även ned för att sammanställa materialet. På så 
sätt minimerades bortfallet av viktig information. 
     

4.2 Källkritik 
 
Något som varit positivt med intervjuerna sätt till kritik är att respondenterna varit oberoende 
av varandra, men också gentemot aktuella fastighetsbolag. Informationen har därför inte 
påverkats av andra aspekter än individens kunskap om ämnesområdet. 
 
Den kritik som kan lyftas fram är framförallt antalet intervjuer. Att endast genomföra två 
intervjuer inom samma organisation skulle kunna påverka resultatet negativt. I vårt fall tycker 
vi ändå att vi undvikit denna fälla genom att intervjuerna riktats till kunnig personal inom 
fastighetsrevision. Då området är stort skiljer sig även respondenternas kunskap och 
erfarenhet åt.  
 
Kritik kan också nämnas angående den tidsbrist som uppenbarligen infunnit sig inom 
respektive företag. Möjligen skulle det kunna påverka längden på diskussionen vid 
intervjutillfället. Detta är dock inget vi upplevt då vi fick tydliga och utsvävande svar på vår 
frågeställning.   
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5. Empiri 
 
Som vi tidigare nämnt har vi för studiens ändamål valt att studera fem noterade 
fastighetsbolag. De aktuella bolagen är Castellum, Fabege, Hufvudstaden, Kungsleden och 
Wallenstam. Undersökningen om hur väl deras värdering av förvaltningsfastigheter 
sammanfaller med det faktiska marknadsvärdet utgår från bolagens egna årsredovisningar. I 
och med att IAS 40 infördes så sent som 2005 är det också naturligt att det är årsredovisningar 
utkomna efter denna tidpunkt som är intressanta, det vill säga rapporter utgivna mellan 2005 
och 2008. 
 
Under kommande kapitel presenteras historiska uppgifter om fastighetspriser utifrån officiell 
statistik från Statistiska centralbyrån. Därefter följer i tur och ordning en presentation av 
aktuella fastighetsbolag. Syftet är att ge läsaren en bild av bolagen samt förståelse för hur 
värderingen av förvaltningsfastigheter genomförs. Tabeller innehållande siffror som visar hur 
väl det sistnämnda sammanfaller med faktiska fastighetspriser från samma period följer även 
för varje bolag.      
 

5.1 Fastighetsprisindex – 20052008 
 
Statistiska centralbyrån publicerar dels statistik över förändringar av fastighetspriser 
kvartalsvis men också som en sammanställning för varje år. Nedan följer en kort presentation 
av de siffror, relaterade till förvaltningsfastigheter, som användes vid jämförelsen av 
fastighetspriser under senare delen av detta kapitel.104  
 

Pris per kvadratmeter, Tkr 2007 2006 2005 
Storstadsområdena: 13,3 12,3 12,5 
Östra Mellansverige: 6,8 6 5,9 
Småland med öarna: 5,9 5,3 5,1 
Sydsverige, exkl. Stor-Malmö: 7,8 6,6 6,5 
Västsverige, exkl. Stor-Göteborg: 6,3 5,6 5,6 
Norra Mellansverige: 5,2 4,6 3,9 
Mellersta Norrland: 5,2 4,8 4,8 
Övre Norrland: 6 5,5 5,4 
Hela landet: 7,3 6,8 6,8 

 
  *Någon statistik över 2008 publiceras inte förrän i mitten av  

juni 2009, därav årets avsaknad. 
 
 

Köpeskillingskoefficienten, K/T 2008 2007 2006 2005 
Hela landet: 1,85 2,16 1,98 1,84 

 
 
 
 

                                                 
104 Statistiska Centralbyrån, SCB. (2005-2008): Fastighetsprisstatistik + Fastighetsprisstatistik 4e kvartalet. 
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5.2 Castellum  
 
Castellum grundades 1993 och är sedan 1997 noterat på Stockholmsbörsen. Verksamheten är 
uppdelad på sex helägda dotterbolag som var och ett ansvarar för sin del av 
fastighetsförvaltningen inom Sveriges främsta tillväxtregioner. Dotterbolagen Eklandia 
Fastighet AB och Harry Sjögren AB är verksamma i Göteborgsområdet, Fastighets AB 
Briggen i Öresundsregionen, Fastighets AB Brostaden i Storstockholm, Aspholmen 
Fastigheter AB i Mälardalen och Fastighets AB Corallen i Östra Götaland. 
Fastighetsbeståndets värde uppgick vid bokslutet 2008 till 29 miljarder kronor och utgörs 
främst av lokaler för kontor, butik, lager och industri.105  
 

5.2.1 Värderingsförfarande 
 
Castellum värderar samtliga fastigheter internt. Värderingen upprättas med hjälp av en 
kassaflödesmodell där varje fastighet värderas individuellt utifrån intjäningsförmåga och 
avkastningskrav. Vid bedömningen av det verkliga värdet har hänsyn tagits till bland annat 
inflation, förändring i hyresnivå, förändring i vakansgrad och framtida fastighetskostnader, 
vilka avser kostnader för drift, underhåll, tomträttsavgäld, fastighetsskatt och 
administration.106  
 
Vidare bygger värderingsmodellen på en tioårsperiod vilket innebär att de förväntade framtida 
kassaflödena nuvärdesberäknas. Restvärdet det tionde året, bestående av nuvärdet av 
resterande driftöverskott under fastighetens återstående livslängd, adderas sedan till det 
tidigare bedömda nuvärdet. Avkastningskravet är individuellt för varje fastighet och baseras 
på antaganden om realränta, inflation och riskpremie.107    
 
För att säkerställa den interna värderingen bedöms en del av fastighetsbeståndet även utav 
externa aktörer. Urvalet av vilka fastigheter som då skall värderas görs med en sammanvägd 
utgångspunkt mellan de värdemässigt största fastigheterna och ett urval som representerar 
bolagets bestånd utifrån kategori och geografi.108    
 
Vid 2008 års utgång värderades 51 procent av beståndet av externa aktörer till värdet 14,7 
miljarder svenska kronor. Castellums egna värdering gav värdet 14,8 miljarder kronor, vilket 
motsvarar 29 miljarder kronor för hela beståndet.109  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
105 Castellum - Årsredovisning 2008. Sid. 2-10. + http://www.castellum.se/index.php?id=280  
106 Castellum - Årsredovisning 2008. Sid. 93. 
107 Ibid. Sid. 93-94. 
108 Ibid. Sid. 95. 
109 Ibid. Sid. 95. 
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5.2.2 Värdering till verkligt värde i jämförelse med SCB:s Fastighetsprisindex 
 

2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31 
Hyresintäkter, Mkr: 2501 2259 2014 1907 
Driftkostnader, Mkr: – 831 – 771 – 700 – 637 
Avkastningskrav*: 7,4 % 6,8 % 5,5 % 5,5 % 
Avkastning, utfall i intervall**: 6-10 % 6-10 % 6-10 % 7-10 % 
Fastighetsvärde, Mkr: 29165 27717 24238 21270 
Tkvm: 3086 2924 2763 2568 
Värde per kvm, Tkr BOKSLUT: 9,5 9,5 8,8 8,3 
Värde per kvm, Tkr SCB: - 13.3 12,3 12,5 
Taxeringsvärde, Mkr: 15630 15032 10567 9948 
K/T***, ovägt medelvärde 
BOKSLUT: 1,90 1,84 2,29 2,14 
K/T, ovägt medelvärde SCB: 1,85 2,16 1,98 1,84 

 
*Genomsnittligt avkastningskrav för det totala fasighetsbeståndet. 
**Siffror anger intervall mellan fastighet med lägst krav och fastighet  
med högst krav. 
***Köpeskillingskoefficienten, försäljningspris (verkligt värde) dividerat  
med fastighetens taxeringsvärde.  

 

5.2.3 Marknadsutveckling 
 
För Castellums del tog 2005 efter tidigare års goda tillväxt på hyresmarknaden. Under året 
fortsatte de totala hyresintäkterna att öka samtidigt som outhyrda ytor stabiliserades på en 
nivå kring 10-13 procent, en nivå som även består över 2008. Under 2006 fortsatte efterfrågan 
på lokaler att stiga inom bolagets samtliga verksamhetsområden. Den totala omsättningen av 
fastigheter, det vill säga köp och försäljningar, på den svenska marknaden steg även mot 
historiskt höga nivåer. Denna utveckling kom också att bidra till stigande marknadspriser för 
den aktuella perioden, under vilken Castellums egna nettoinvestering, det vill säga förvärv 
och investeringar i befintliga fastigheter, uppgick till 1,8 miljarder svenska kronor. För åren 
2005 till 2006 uppgick årets resultat före skatt inklusive värdeförändringar till 1712 respektive 
2206 miljoner kronor. Justerat för orealiserade värdeförändringar beräknas samma resultat till 
905 respektive 966 miljoner kronor.110  
 
En fortsatt god tillväxt, om en mindre än föregående rekordår, präglade även utvecklingen för 
verksamhetsåret 2007. Efterfrågan var fortsatt stor för kommersiella lokaler vilket 
tillsammans med ett begränsat antal nybyggnationer bidrog till fortsatt stigande 
marknadspriser och hyresintäkter. Årets totala nettoinvestering uppgick till dryga 2,5 
miljarder svenska kronor samtidigt som resultatet före skatt beräknades till 1943 miljoner 
kronor. Justerat för orealiserade värdeförändringar, om 1018 miljoner, uppgick årets resultat 
före skatt till 925 miljoner kronor.111   
 
Hyresmarknaden under 2008 kännetecknades av förhållandevis god efterfrågan på Castellums 
lokaler, men också av ett ökat antal uppsägningar som tack vare långa uppsägningstider dock 
                                                 
110 Castellum - Årsredovisning 2005-2006. Fastighetsbestånd och resultaträkning. 
111 Castellum - Årsredovisning 2007. Fastighetsbestånd och resultaträkning. 
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inte påverkat årets resultat. Vidare visar en jämförelse mellan 2007 och 2008 att den svenska 
marknadens totala omsättning på fastighetsmarknaden mer än halverats. Castellums 
orealiserade värdeförändringar uppgick under året till – 1262 miljoner svenska kronor vilket 
ger ett resultat före skatt på – 1299 miljoner kronor. Justerat för de totala orealiserade 
värdeförändringarnas negativa effekter beräknades samma resultat till 973 miljoner kronor. 
Slutligen uppgick nettoinvesteringen under året till omkring 2,7 miljarder kronor.112   
 

5.3 Fabege 
 
Fabege grundades 1924 men fick inte sin nuvarande form förrän 2005 då bolaget lämnade 
namnet Wihlborgs Fastigheter AB bakom sig. Den 31 december 2008 omfattade 
fastighetsbeståndet 157 enheter till ett värde 29,5 miljarder svenska kronor. Fabege anses idag 
vara ett av Sveriges ledande fastighetsbolag inom förvaltning och utveckling av kommersiella 
fastigheter, och då framförallt kontors- och butikslokaler. Verksamheten är koncentrerad till 
Stockholmsområdet, och då framförallt Stockholms innerstad, Solna och Hammarby Sjöstad. 
Koncernen introducerades 1990 på Stockholms Fondbörs under sitt dåvarande namn 
Wihlborgs Fastigheter AB.113  
 

5.3.1 Värderingsförfarande 
 
Samtliga förvaltningsfastigheter i Fabeges bestånd värderas av två externa aktörer minst en 
gång per år. De externa aktörerna värderar hälften av beståndet vardera jämnt fördelat över 
bolagets delmarknader.114  
 
Värderingen till verkligt värde i enlighet med IFRS baseras på kassaflödesanalyser. De 
prognostiserade driftöverskotten för fem år framåt nuvärdesberäknas tillsammans med 
fastigheternas beräknade restvärde vid kalkylperiodens slut. Uppgifter gällande hyreskontrakt, 
drift- och underhållskostnader, investeringar och vakanser lämnas från Fabege själva.115  
 
Bedömning av hyresintäkter och långsiktig vakansgrad görs utifrån gällande kontrakt samt 
fastighetens läge och skick. Värderingsmännens antaganden om utbetalningar för drift och 
underhåll, vilka antas öka i takt med inflationen, görs med utgångspunkt ur information från 
Fabege och erfarenheter från jämförbara objekt. Tomträttsavgäld beräknas utifrån gällande 
avtal eller mot bedömd marknadsmässig kostnad om avtalet löper ut under kalkylperioden. 
Slutligen hämtas information om fastighetsskatt från fastighetstaxeringen för året medan 
avkastningskravet baseras på marknadens krav för likartade objekt.116  
 
 
 
 
 
 

 
112 Castellum - Årsredovisning 2007. Fastighetsbestånd och resultaträkning. 
113 Fabege - Årsredovisning 2008. Intro. + http://www.fabege.se/templates/Page____50.aspx?epslanguage=SV  
114 Fabege - Årsredovisning 2008. Sid. 36. 
115 Ibid. Not 15. 
116 Ibid. Fastighetsbestånd. 
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5.3.2 Värdering till verkligt värde i jämförelse med SCB:s Fastighetsprisindex 
 

2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31 
Hyresintäkter, Mkr: 2214 2066 2343 2778 
Driftkostnader, Mkr: – 776 – 754 – 942 – 1056 
Avkastningskrav*: 7,9 % 7,3 % 7,8 % 8,7 % 
Avkastning, utfall i intervall**: 5,6-6,9 % 5,1-10 % 5,2-10 % 5,8-8 % 
Fastighetsvärde, Mkr: 29511 30829 27188 21296 
Tkvm: 1453 1546 1624 1713 
Värde per kvm, Tkr BOKSLUT: 20,3 19,9 16,7 12,4 
Värde per kvm, Tkr SCB: - 13.3 12,3 12,5 
Taxeringsvärde, Mkr: 14919 15560 13668 14678 
K/T***, ovägt medelvärde 
BOKSLUT: 1,97 1,98 1,99 1,45 
K/T, ovägt medelvärde SCB: 1,85 2,16 1,98 1,84 

 
*Genomsnittligt avkastningskrav för det totala fasighetsbeståndet. 
**Siffror anger intervall mellan fastighet med lägst krav och fastighet  
med högst krav. 
***Köpeskillingskoefficienten, försäljningspris (verkligt värde) dividerat  
med fastighetens taxeringsvärde.  

 

5.3.3 Marknadsutveckling 
 
Under 2005 har Fabege bildats genom ett namnbyte från Wihlborgs Fastigheter AB. I 
samband med namnbytet har bolagets verksamhet även koncentrerats till Stockholmsregionen 
i förhoppning att skapa ett nytt fastighetsbestånd med hög tillväxt och goda 
utvecklingsmöjligheter. Året har för Fabeges verksamhet inneburit hög omsättning inom 
förvärv och försäljning. Totalt sätt omsattes över 17 miljarder svenska kronor och ett av de 
större förvärven innebar att bolaget blev majoritetsägare av fastighetsbolaget AB Tornet.117  
 
2006 tog vid där föregående år slutade med hög omsättning när det gällde förvärv och 
försäljning. Arbetet med att centralisera verksamheten till Stockholmsregionen, och då 
framförallt till Stockholms innerstad, Solna och Hammarby Sjöstad, fortskred under året.118   
 
Utvecklingen under de tidigare åren med en allt starkare konjunktur präglade även 
verksamhetsåret 2007. Hyresmarknaden påverkades ytterligare i positiv riktning vilket bland 
annat innebar att Fabege upplevde en markant lägre nivå för antal outhyrda ytor, omkring 3 
procent vid årets utgång vilket kan jämföras med tidigare års vakans om 11 procent. Den 
börsoro som påbörjades i slutet av 2007, och som kulminerade under 2008, bidrog till ett 
historiskt fall för aktieägarna i Fabege. Lyckat arbete med den fortsatta centraliseringen av 
verksamheten till Stockholmsregionen och investeringar i nya fastighetsprojekt har dock 
inneburit att bolaget upplevt ett lyft av hyresintäkter med 170 miljoner svenska kronor jämfört 
med 2007.  
   

                                                 
117 Fabege - Årsredovisning 2005. Året i korthet. 
118 Fabege - Årsredovisning 2006. Förvaltningsberättelse. 
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Här nedan följer uppgifter om Fabege som behandlar större investeringar samt årens resultat 
med eller utan orealiserade värdeförändringar inom fastighetsbeståndet.119 
 

2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31
Årets nettoinvestering, Mrd kr: 2,2 5 17 3,7
Årets resultat före skatt, Mkr: – 1340 2066 1863 2761
… justerat för orealiserade värdeförändringar, Mkr: 205 1173 952 1917

 

5.4 Hufvudstaden 
 
Fastighetsbolaget Hufvudstaden grundades 1915. Hufvudstaden är ett av Sveriges äldsta 
fastighetsbolag och noterades på dåvarande Stockholms Fondbörs redan 1938. Bolagets 
etablering på fastighetsmarknaden är idag specialiserad mot de geografiska områdena kring 
Stockholm och Göteborg. Verksamheten är uppdelad på tre affärsområden, vilka är 
Stockholm Östra City, Stockholm Västra City och Göteborg. Koncernens affärsplan bygger 
på välkända varumärken som NK, Nordstan och Femman. Fastighetsbeståndet om 29 enheter, 
vilka främst omfattar kommersiella kontors- och butiksfastigheter, värderades i det senaste 
årsbokslutet till 19 miljarder svenska kronor. Hufvudstaden anses idag vara ett av Sveriges 
främsta fastighetsbolag.120         
 

5.4.1 Värderingsförfarande 
 
Värderingen av Hufvudstadens förvaltningsfastigheter sker genom att verkligt värde beräknas 
för varje enskild fastighet. Bedömningen sker, enligt 2008 års bokslut, med hjälp av 
direktavkastningsmetoden. Driftnettot baseras på hyresintäkter som aktivt följer det rådande 
marknadsläget samt historiska kostnader hänförliga till fastigheten. Hyresintäkterna reduceras 
därefter med en bedömd långsiktig vakansgrad om 5-7 procent. Avdrag görs även för drifts- 
och underhållskostnader.121      
 
De avkastningskrav som används vid värderingen är anpassade till marknadsmässiga siffror 
för liknande fastigheter inom samma region eller delområde. Bedömningar anpassas på så sätt 
efter avkastningskrav på köp och försäljningar av jämförbara fastigheter. För 
förvaltningsfastigheter där Hufvudstaden endast innehar tomrätt baseras beräkningarna på ett 
avkastningskrav som är 0,25 procent högre än för fastigheter där bolaget innehar mark med 
äganderätt.122    
 
Bedömning och redovisning av verkligt värde baseras i sin helhet på en intern värdering. 
Värdering sker normalt årligen och uppdateras löpande i samband med förvärv och 
försäljning samt vid större investeringar. För att säkerställa sin egen värdering inhämtas vid 
årsskiftet även externa värderingar från två värderingsföretag. De externa värderingar görs för 
fastigheter som på ett representativt sätt återspeglar Hufvudstadens fastighetsbestånd utifrån 

                                                 
119 Fabege - Årsredovisning 2005-2008. Resultaträkning och noter. 
120 Hufvudstaden - Årsredovisning 2008. Sid. 12, 30-36 och 76. + 
http://www.hufvudstaden.se/Om_Hufvudstaden/omHufvudstaden1/Om_Hufvudstaden/  
121 Hufvudstaden - Årsredovisning 2008. Sid. 76. 
122 Ibid. Sid. 76. 
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ort, läge och byggnadsmässig standard.  De externa värderingarna omfattar normalt omkring 
20-30 procent av bolagets fastighetsbestånd. 
 
Vid 2008 års utgång värderades det externt värderade beståndet om 22 procent internt till 4,2 
miljarder svenska kronor, vilket totalt sett motsvarar 19 miljarder, medan den externa 
värderingen uppgick till 4,3 miljarder.  
 

5.4.2 Värdering till verkligt värde i jämförelse med SCB:s Fastighetsprisindex 
 

2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31 
Hyresintäkter, Mkr: 1348 1276 1153 1152 
Driftkostnader, Mkr: – 395 – 366 – 362 – 385 
Avkastningskrav*: 5,1 % 4,6 % 4,8 % 5,9 % 
Avkastning, utfall i intervall**: 4,5-6 % 4-5,75 % 4,25-5,8 % 5,25-6,5 % 
Fastighetsvärde, Mkr: 19083 20531 17409 16276 
Tkvm: 354 354 351 408 
Värde per kvm, Tkr BOKSLUT: 53,9 58 49,6 39,9 
Värde per kvm, Tkr SCB: - 13.3 12,3 12,5 
Taxeringsvärde, Mkr: 11947 11947 9014 10615 
K/T***, ovägt medelvärde 
BOKSLUT: 1,6 1,72 1,93 1,53 
K/T, ovägt medelvärde SCB: 1,85 2,16 1.98 1,84 

 
*Genomsnittligt avkastningskrav för det totala fasighetsbeståndet. 
**Siffror anger intervall mellan fastighet med lägst krav och fastighet  
med högst krav. 
***Köpeskillingskoefficienten, försäljningspris (verkligt värde) dividerat  
med fastighetens taxeringsvärde.  

 

5.4.3 Marknadsutveckling 
 
Hufvudstadens utveckling som ett av Sveriges största förvaltningsfastighetsbolag har fortsatt 
efter ett uppsving i ekonomin i början av 2004. Flertalet av bolagets fastigheter hyressätts 
genom en procentsats utifrån hyresgästernas årsomsättning. Trots den goda utvecklingen i den 
svenska ekonomin har dock hyresintäkterna sjunkit under 2005, vilket främst förklaras av 
omförhandlingar av befintliga hyresavtal samt att flertalet gällande kontrakt skrevs i början av 
2000-talet. Under 2006 har Hufvudstaden avyttrat kontorsfastigheten World Trade Center i 
centrala Stockholm för 2,6 miljarder svenska kronor, vilket tillsammans med ett antal mindre 
fastighetsaffärer bidrar till fastighetsbeståndets värdeökning. Andelen outhyrd yta har under 
åren stabiliserats på en nivå kring 6 procent, en nivå som även består över de kommande 
åren.123   
   
Under 2007 och 2008 har bolaget haft möjlighet att ökat sina hyresintäkter. Nyskrivna 
hyreskontrakt och utveckling av omsättningsbaserade hyror för framförallt butiksfastigheten 
NK har, tack vare den fortsatt goda konjunkturen under större delen av perioden, bidragit till 
den positiva utvecklingen. Sedan kreditkrisens intåg på de finansiella marknaderna under 
                                                 
123 Hufvudstaden - Årsredovisning 2008. Fem år i sammandrag. 
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slutet av 2008 har dock fastighetsbeståndets marknadsvärde sjunkit. Hufvudstaden behöver i 
framtiden även fokusera på de riskområden, bland annat uthyrningsgrad, som påverkar 
resultat negativt.124   
 
Här nedan följer uppgifter om Hufvudstaden som behandlar större investeringar samt årens 
resultat med eller utan orealiserade värdeförändringar inom fastighetsbeståndet.125 
 

2008-12-31 2007-12-31 2006-12-31 2005-12-31
Årets nettoinvestering, Mrd kr: 0* 0* – 2,6 0*
Årets resultat före skatt, Mkr: – 1025 3322 3221 1852
... justerat för orealiserade värdeförändringar, Mkr: 504 1725 1573 856

 
  *Årets nettoinvesteringar är inte av väsentlig storlek, därav valet att bortse  
  från dessa. 
 

5.5 Kungsleden 
 
Kungsleden AB bildades under den svenska fastighetskrisen i början av 90-talet som en 
temporär lösning som förvaltare av dåvarande Göta Bank AB:s pantsatta fastigheter. Sedan 
1999 är Kungsleden AB noterat på Stockholmsbörsen och allt sedan börsnoteringen har 
bolaget uppvisat en kraftig tillväxt i både fastighetsportfölj och resultat. Vid utgången av 2008 
värderades fastighetsbeståndet om 603 enheter till drygt 28 miljarder svenska kronor. 
Omkring hälften av beståndet utgörs av så kallade publika fastigheter, det vill säga vård, skola 
och äldreomsorg. Den andra hälften utgörs till största delen av kommersiella fastigheter inom 
industri-, lager- och kontorsverksamhet. Verksamheten är uppdelad på underdivisionerna 
Kommersiella fastigheter, Publika fastigheter och Nordic Modular. Kungsleden AB bedriver 
verksamhet i hela Sverige.126 
 

5.5.1 Värderingsförfarande 
 
Kungsleden har valt att bedöma förvaltningsfastigheternas verkliga värde genom intern 
värdering. Bolaget genomför löpande värderingar för varje enskild fastighet under årets gång. 
För att säkerställa värderingen inhämtar Kungsleden även externa värderingar för majoriteten 
av sina fastigheter. Under 2008 värderades exempelvis 90 procent av fastigheterna av externa 
aktörer. Den interna bedömningen gav vid 2008 års utgång ett verkligt värde på 28,6 miljarder 
svenska kronor, vilket kan jämföras med externa värderingar som uppgick till 26,5 
miljarder.127   
 
Enligt 2008 års Årsredovisning tillämpar Kungsleden en värderingsmetod som både bygger på 
ortsprismetoden och nuvärdesberäkning som sträcker sig 5 år framåt. Förklaringen till att 
ortsprismetoden används är att bland annat avkastningskrav för fastigheten bestäms utifrån 

                                                 
124 Hufvudstaden - Årsredovisning 2008. Förvaltningsberättelse. 
125 Hufvudstaden - Årsredovisning 2005-2008. Resultaträkning och noter. 
126 Kungsleden - Årsredovisning 2008. Sid. 50ff. + http://www.kungsleden.se/sv/Kungsleden/  
127 Kungsleden - Årsredovisning 2008. Sid. 23 och 67. 
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stighet.  
 

.5.2 Värdering till verkligt värde i jämförelse med SCB:s Fastighetsprisindex 
 

2008- 2007- 2006- 2005-

bolagets kunskap om tidigare genomförda affärer på den aktuella delmarknaden, exempelvis 
på den aktuella orten.128  
 
Den huvudsakliga värderingen bygger dock på prognostiserade nuvärden under en 
prognosperiod på 5 år. Förvaltningsfastigheter värderas utifrån deras beräknade fria 
kassaflöden under prognosperioden samt restvärdet vid dess slut.129   
 
Bedömningen av det verkliga värdet utgår från nuvarande intjäningskapacitet. Med nuvarande 
intjäningskapacitet menar Kungsleden att uppgifter om framtida hyresintäkter med mera 
hämtas från nuvarande kontrakt. Antaganden om vakanser och kostnader för drift och 
underhåll, vilka bland annat påverkas av objektets ålder och användningsområde, uppskattas 
efter information om tillväxt samt historiska siffror och upprättas för varje enskild 

130fa

5

12-31 12-31 12-31 12-31 
Hyresintäkter, Mkr: 2523 2322 2349 1845 
Driftkostnader, Mkr: – 869 – 714 – 821 – 551 
Avkastningskrav*: 6,5 % 6,5% 6,5 % 7,3 % 
Avkastning, utfall i intervall**: 5 4,5 5,4-7,8 % 5-7 % -8,1 % -8,9 % 
Fastighetsvärde, Mkr: 2 2 2 28447 5662 2235 4856 
Tkvm: 3 3 2 3185 052 935 789 
Värde per kvm, Tkr BOKSLUT: 8,9 8,4 7,6 6,6 
Värde per kvm, Tkr SCB: - 7,3 6,8 6,8 
Taxeringsvärde, Mkr: 5921 1000 6 79 509 502 
K/T***, ovägt medelvärde 
BOKSLUT: 4,8 2,56 3,41 3,31 
K/T, ovägt medelvär 84 de SCB: 1,85 2,16 1,98 1,

 

tervall mellan fastighet med lägst krav och fastighet  

jningspris (verkligt värde) dividerat  
med fastighetens taxeringsvärde.  

 

.5.3 Marknadsutveckling 

                                                

*Genomsnittligt avkastningskrav för det totala fasighetsbeståndet. 
**Siffror anger in
med högst krav. 
***Köpeskillingskoefficienten, försäl

5
 
Under 2005 drog Kungsleden nytta av den goda tillväxten i den svenska ekonomin, vilken 
bland annat bidrog till ökad efterfrågan på fastigheter. I början av året togs beslut om att 
bolagets förvärvstakt av befintliga fastigheter skulle ökas. Året kännetecknas därför av hög 
transaktionsintensitet i syfte att förbättra fastighetsbeståndets direktavkastning. Genom 
Kungsledens nettoinvestering, om dryga 10 miljarder svenska kronor, ökade bolaget 
procentuellt sett sitt ägande i fastigheter inom vård, skola och omsorg.  Under 2006 

 
128 Kungsleden - Årsredovisning 2008. Sid. 67. 
129 Ibid. Sid. 67. 
130 Ibid. Sid. 22-23. 
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 resultatet för 2006 beror till stor del på vinster 
laterade till avyttringen av fastigheter.131  

ade värdeförändringar beräknades resultatet till 1249 respektive 616 
iljoner kronor.132   

 

.6 Wallenstam 

 av bland annat kontors- och butikslokaler, är 
oncentrerade till Göteborg med omnejd.133  

 

.6.1 Värderingsförfarande 

genomförde bolaget en rad försäljningar av fastigheter som, bland annat på grund av snabba 
ökningar i marknadsvärde, inte längre passade in i fastighetsportföljen med avseende på 
avkastning och risk. Årets totala nettoförsäljning uppgick därför till drygt 5,7 miljarder 
svenska kronor. Resultatet före skatt uppgick för åren till 2116 respektive 3575 miljoner 
kronor. Justerat för orealiserade värdeförändringar beräknades samma resultat till 925 
respektive 1455 miljoner kronor. Det höga
re
 
Under 2007 och 2008 fortsatte Kungsleden på sin uttalade inriktning mot att i steg för steg 
minska sin exponering mot kommersiella fastigheter till förmån för fastigheter inom offentlig 
sektor. I och med att stat och kommun anses vara stabila hyresgäster påverkas bolagets 
framtida hyresintäkter därför i positiv riktning. Utvecklingen som tog fart 2005 visar på en 
nedgång i andelen outhyrd yta, från 10 procent 2005 till 5 procent 2008. Verksamheten kom 
dock att påverkas av en markant minskning i transaktioner under sista kvartalet 2008. Årets 
nettoinvestering uppgick ändå till drygt 2 miljarder svenska kronor, men bolaget räknar med 
att fastighetsbeståndets marknadsvärde kommer att sjunka med 5-7 procent under 2009. 
Resultatet före skatt uppgick för 2007 och 2008 till 2621 respektive – 1185 miljoner kronor. 
Justerat för orealiser
m

5
 
Bolaget grundades under namnet Lennart Wallenstam AB 1944 och är sedan 1984 noterat på 
Stockholmsbörsen. Verksamheten är koncentrerad till Stockholm, Göteborg och Helsingborg 
samt uppdelad i rörelsedelarna bostäder, kommersiella fastigheter och utveckling. Vid 2008 
års utgång värderades fastighetsbeståndet om 1141 enheter till 18,9 miljarder svenska kronor, 
varav 18 miljarder utgörs av förvaltningsfastigheter. Omkring 60 procent av beståndet utgörs 
av bostadsfastigheter. Wallenstams största bostadsinnehav återfinns i Stockholmsregionen 
medan de kommersiella fastigheterna, i form
k

5
 
Wallenstams förvaltningsfastigheter värderas sedan 1991 till sin helhet av ett internt 
värderingsteam. En fullständig värdering görs för varje fastighet i samband årsbokslutet. 
Fastigheterna klassificeras och värderas utifrån de tre kategorierna förvaltningsfastigheter, 
projektfastigheter och rörelsefastigheter. Förvaltningsfastigheterna redovisas till ett bedömt 
marknadsvärde framräknat med hjälp av en direktavkastningsmetod, vilken innebär att 
fastighetens driftnetto divideras med avkastningskravet för den samma. Det framräknade 
värdet jämförs sedan med ett representativt kvadratmeterpris. Olika avkastningskrav används 
för olika marknader och fastigheter. Värderingen av fastigheter justeras eventuellt vid 
kvartalsboksluten, förutsatt att väsentliga förändringar har skett i de underliggande faktorerna. 

                                                 
131 Kungsleden - Årsredovisning 2005-2006. Fastighetsbestånd och resultaträkning. 
132 Kungsleden - Årsredovisning 2007-2008. Fastighetsbestånd och resultaträkning. 
133 Wallenstam – Årsredovisning 2008. Sid. 26ff. + http://www.wallenstam.se/om/om-oss/  
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id uppskattning av fastighetens driftnetto utgår Wallenstam från gällande hyreskontrakt och 
mt uppskattad tillväxt, vilken påverkar framtida hyreshöjningar.134         

t kommersiella beståndet 
lusive administration 

en 

arationer 

     Lägestillägg
=     Fastigheten
 

 Hyresvärdet beräknas utifrån budgeterad hyra för nästkommande år med avdrag för aktuell 
vakans. 

5.6.2 Värdering till verkligt värde i j : x 
 

2008- 2007- 2006- 2005-

V
kostnadsläge sa
 
+     Hyresvärde* 
–     Generell vakans om tre procent i de
–     Driftkostnader inklusive fastighetsskatt, exk

     Driftnetto =
÷     Avkastningskravet för fastighet
=     Fastighetens avkastningsvärde brutto 
 
–     Två årshyror 
–     Planerade inv

för outhyrda ytor 
esteringar samt större rep

/–  Nuvärde av tillfälliga tillägg/avdrag +
+  

s bedömda marknadsvärde 

*

 

ämförelse med SCB s Fastighetsprisinde

12-31 12-31 12-31 12-31 
Hyresintäkter, Mkr: 1250 1241 1239 1220 
Driftkostnader, Mkr: – 440 – 437 – 463 – 440 
Avkastningskrav*: 5,2 % 4,9 % 4,9 % 5,1 % 
Avkastning, utfall i intervall**: 3,5- 2,25 2.25 4,510 % -9 % -9 % -9 % 
Fastighetsvärde, Mkr: 18040 17922 18279 16102 
Tkvm: 1141 1141 1242 1260 
Värde per kvm, Tkr BOKSLUT: 15,81 15,71 14,71 12,78 
Värde per kvm, Tkr SCB: - 13.3 12,3 12,5 
Taxeringsvärde, Mkr: 9963 9995 7642 7674 
K/T***, ovägt medelvärde 
BOKSLUT: 1,81 1,79 2,39 2,10 
K/T, ovägt medelvärde SCB: 1,85 2,16 1,98 1,84 

 

***Köpeskillingskoefficienten, försäljningspris (verkligt värde) dividerat  
med fastighetens taxeringsvärde.  

minskade för första gången sedan årsskiftet 2003-2004, från knappt 14 procent under samma 

                                                

*Genomsnittligt avkastningskrav för det totala fasighetsbeståndet. 
stighet med lägst krav och fastighet  **Siffror anger intervall mellan fa

med högst krav. 

 

5.6.3 Marknadsutveckling 
 
I likhet med övriga fastighetsbolag påverkades Wallenstam positivt av tillväxten i den svenska 
ekonomin. Efterfrågan på bostäder har varit hög och hyresnivån har under året stigit med 2,5 
procent. Bolagets outhyrda ytor inom bostadsmarknaden har varit nästintill obefintliga. 
Samma positiva tal gick dock inte att urskilja för lokalmarknaden även om vakanserna 

 
134 Wallenstam – Årsredovisning 2008. Sid. 51, 76 och 80ff. 
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terat för orealiserade värdeförändringar uppgick samma resultat 
ll 393 miljoner kronor.135   

eringar för orealiserade värdeförändringar 
eräknades resultatet till 416 miljoner kronor.136 

de värdeförändringar uppgick samma resultat till 578 respektive 264 
iljoner kronor.137     

 

.7 Intervjusammanställning 

äl de beskriver och 
otiverar sina antaganden vid värderingen eller de metoder som använts.  

a ska i grunden vara att försöka bibehålla 
stigheternas höga värden i redovisningen.   

                                                

period 2004 till 12,5 procent vid 2005 års utgång. Årets resultat före skatt beräknades till 2192 
miljoner svenska kronor. Jus
ti
 
Utvecklingen inom Wallenstams bostadsmarknader fortsatte under 2006 att präglas av hög 
efterfrågan och bostadsbrist. Den positiva utvecklingen gällde även efterfrågan på bolagets 
lokaler där antalet vakanser vid årets utgång uppgick till 10 procent. Under året avyttrades 
hyresfastigheter till ett värde av 1,9 miljarder svenska kronor genom ombildning till 
nyetablerade bostadsrättsföreningar. Årets förvärv uppgick till samma värde och 
koncentrerades till lägenheter i Stockholms och Göteborgs centrala delar. Resultatet före skatt 
uppgick till 1907 miljoner kronor. Efter just
b
 
Rådande bostadsbrist under 2007 har inneburit fortsatt positiv utveckling sett till hyresintäkter 
och hyresnivåer. Antalet vakanser inom lokalmarknaden har fortsatt sjunka och uppmättes vid 
årets slut till endast 3 procent. Under året har lägenheter till ett värde av 2 miljarder svenska 
kronor avyttrats. För 2008 var utvecklingen fortsatt god när det gäller hyresintäkter och 
uthyrningsgrad. Turbulensen på finansmarknaden i slutet av året påverkade dock marknaden 
för bostadsfastigheter negativt, med nedgång i fastighetsbeståndets värde som följd. Resultatet 
före skatt för åren beräknades till 1076 miljoner kronor respektive – 77 miljoner kronor. 
Justerat för orealisera
m

5
 
Enligt de respondenter som medverkat vid genomförandet av intervjuenkäten är 
grundprincipen bakom kravet att redovisningen skall ske till verkligt värde god. Dock har 
övergången från tidigare standarder medfört vissa följdproblem där tydlighet och transparens i 
redovisningen är speciellt tydliga. Respondenterna menar på att de sistnämnda främst beror på 
i vilken omfattning som företaget kan anses som öppet, det vill säga hur v
m
 
Respondenterna nämner också att metoden att värdera till verkligt värde ännu inte prövats i 
och med att ekonomin allt sedan 2005 varit stigande. Det återstår därför att se hur företagen 
hanterar förväntade värdenedgångar under 2009 i sina balansräkningar. Ett exempel relaterat 
till den senaste tidens utveckling på hyresmarknaden i Stockholm tas upp för att belysa det 
eventuella problemet. Förvaltningsbolag försöker, enligt en medverkande, sedan en tid 
tillbaka att med hjälp av hyresrabatter dämpa stigande vakanser. Enligt samma person arbetas 
det därför mycket med att försöka implementera dessa rabatter i värderingsmodellerna. 
Anledningen till användandet av rabattern
fa
 
När vi nämnde Kungsleden och deras avvikande siffror vid jämförelsen med 
köpeskillingskoefficienten fick vi som förklaring att avvikelsen kan bero på att bolagets 

 
135 Wallenstam – Årsredovisning 2005. Verksamhetsbeskrivning, resultaträkning och not 4. 
136 Wallenstam – Årsredovisning 2006. Verksamhetsbeskrivning, resultaträkning och not 5. 
137 Wallenstam – Årsredovisning 2008. Verksamhetsbeskrivning, resultaträkning, not 3 och not 4. 
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stighetsbestånd till viss del är unikt med avseende på ägandet av publika fastigheter. 

spondenterna även upp att ett 
ådant värde aldrig går att verifiera, då statistik över jämförbara objekt saknas. Värderingen 

RS/IAS då 
ntaganden vid värderingen generellt sätt inte skall avvika från historiska uppgifter. Risken 

anligtvis annars att 
arknadsstrukturen skiljer sig emellan olika länder. Värderingen har dock blivit lättare att 

som metoderna endast skall användas då 
ådan statistik inte existerar. Kontentan blir, vilket vi redan konstaterat, att det inte går att 

as 
tifrån statistik över marknadspriser. Eftersom det i ovanstående fall saknas sådan statistik 

ner, framförallt under högkonjunktur. Generellt 
ätt motsvaras inte de höga marknadspriserna av fastighetens värde och direktavkastning, utan 

s på ett korrekt sätt, dock kommer det att sättas på prov under 
009 då fastighetsvärdet, enligt samma person, förväntas sjunka mer än bolagens egna 

terna aktörer är dessutom ofta belagd med höga kostnader, men de större 
bolagen väljer ändå gärna denna lösning då den bekräftar och säkerställer den egna 
värderingen.         

fa
Respondenten nämner också att någon korrekt jämförelse i så fall inte är möjlig.  
 
Vid en allmän diskussion om uttrycket verkligt värde tog re
s
bygger därför oundvikligen på spekulation och förväntningar. 
 
På frågan om redovisningen och dess principer nämner en respondent att redovisningen till 
anskaffningsvärde fungerade väl så bra, speciellt med tanke på försiktighetsprincipen. 
Respondenten nämner också att en viss försiktighet även skall antas vid IF
a
ligger dock i att subjektiva bedömningar görs om den framtida utvecklingen.        
 
Utifrån den erfarenhet respondenten besitter nämns även att det oftast inte är några problem 
att jämföra fastighetsmarknader i de nordiska länderna. Problemet är v
m
jämföra i och med att den numer skall utföras efter liknande parametrar.  
 
Diskussionen har sedan gått in på att konstatera att både nuvärdes- och 
produktionskostnadsmetoden skall leda fram till ett marknadsmässigt värde som sedan skall 
stämmas av med hjälp av ortsprismetoden eller annan statistik. Problemet är dock, enligt 
respondenterna, hur detta värde då skall hittas efter
s
kontrollera värderingen eller jämföra dess riktighet. 
 
Ett annat problem ligger, enligt en respondent, i avkastningskravet som i vanliga fall beräkn
u
blir frågan istället om avkastningskravet överhuvudtaget kan upprättas på ett objektivt sätt.  
 
När vi berör problematiken kring Hufvudstaden och bolagets jämförbarhet med 
fastighetsprisindex nämner respondenterna även förekomsten av spekulation på marknaden. 
Fenomenet förekommer, enligt samma perso
s
av förväntningar på framtida värdeökningar.  
 
Vidare förklarar respondenterna att det visserligen blivit lättare att skriva upp värden i 
koncernredovisningen, men att i stort sätt alla bolag vill upprätthålla ett gott anseende. 
Tillsammans med att revisorer är extra noggranna vid just denna typ av frågor är detta 
förfarande något som oftast inte förekommer. En respondent hoppas och tror även att 
företagens värderingar utför
2
prognoser om 5-7 procent.  
 
Avslutningsvis berättar respondenterna att det inte finns några krav på extern värdering. 
Värderingen av ex
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6. Analys & Diskussion 

6.1 Värdering till verkligt värde 
 
Som ett led i undersökningen om hur väl fastighetsbolagens värdering till verkligt värde 
sammanfaller med faktiska marknadspriser har vi valt att ge en kortare presentation av 
bolagens verksamhet och värderingsprocess. Presentationen av de två områdena ges 
framförallt i syfte att ge förståelse och kunskap om vilka faktorer som påverkar 
värderingsprocessen och följaktligen fastighetsbeståndets uppskattade marknadsvärde.  
 
Utifrån de undersökta bolagen visar det sig att användningen av kassaflödes- eller 
direktavkastningsmetoden är vanligast vid värderingen av fastigheter. Med tanke på att IAS 
40 endast förespråkar tillämpningen av metoderna som sista utväg, om jämförbara 
marknadsvärden inte på annat sätt kan observeras, tyder användningen på att den svenska 
fastighetsmarknaden inte på något sätt kan generaliseras. Köparens vilja att betala en högre 
köpeskilling påverkas exempelvis av räntenivåer samt fastighetens placering, underhåll och 
ålder.  
 
Enligt studien görs också antaganden om ovan nämnda faktorer under bolagens respektive 
värderingsprocesser. Fyra av de fem undersökta bolagen väljer att uppskatta framtida 
hyresintäkter utifrån gällande kontrakt. Utifrån ett värderingsperspektiv, och våra egna 
uppfattningar, skulle det innebära att värderingen åtminstone i ett inledande stadium faktiskt 
utgår från korrekt marknadsinformation. Detta eftersom de hyresnivåer som är specificerade i 
gällande hyreskontrakt också utgör gällande marknadsnivåer för fastigheterna. Hufvudstadens 
antaganden om hyresintäkter skiljer sig till viss del på så vis att de, utifrån en procentsats, 
baseras på hyresgästens omsättning. Denna typ av hyressättning gäller dock inte för hela 
fastighetsbeståndet utan den är framförallt applicerbar för affärslokaler inom butiksfastigheten 
NK.  
 
Att processen är säregen innebär dock inte att metoden ger någon sämre bild av 
marknadsläget. Enligt den förståelse vi införskaffat återspeglar hyressättningen snarare 
marknaden på ett bättre, eller i alla fall på ett mer övergripande sätt, i och med att den inte 
endast utgår från gällande kontrakt utan också återspeglar den ekonomiska tillväxten. Den 
senare påverkar hyresgästernas omsättning i positiv riktning vilket även gynnar Hufvudstaden. 
Affärslokalernas attraktiva läge ger förutsättning för goda resultat hos hyresgästerna då 
konjunkturen är på topp samtidigt som de har möjlighet att betala högre hyror till 
fastighetsbolaget. Det omvända gäller då ekonomin befinner sig i ett sämre läge eftersom 
resultat och hyresintäkter då blir lägre. Fluktuationerna kan ses som ett hot för Hufvudstadens 
del på kort sikt, men den ger även möjlighet till goda kundrelationer på lång sikt då färre 
hyresgäster tvingas säga upp hyreskontrakten.  
 
Utifrån studien kan vi även konstatera att kostnadsdelen av driftnettot uppskattas på ett 
likartat sätt inom samtliga fastighetsbolag.  Antagandet om kostnader för drift och underhåll, 
administration och personal hämtas vid värderingen från historiska uppgifter. Metoden känns 
självklar, vilket vi motiverar med följande exempel. En del av författarnas tillgångar utgörs av 
en fritidsfastighet. För att uppskatta de årliga kostnaderna tas bland annat slitage av väder och 
vind samt återstående livslängd på tak och konstruktion i beaktning. Årets kostnader beräknas 
därefter utifrån historiska uppgifter för de årliga underhållskostnaderna. Till dessa läggs sedan 
kostnader för fastighetsskatt och eventuell tomträttsavgäld. 
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Ett antagande som är av vikt för de undersökta bolagens värderingsmodeller är vakansgraden 
inom det egna fastighetsbeståndet, det vill säga andel outhyrd yta. Utifrån studien kan vi 
tydligt se att typ och lokalisering av fastighet påverkar vakansernas omfattning. Vi ser 
exempelvis att Wallenstam till fullo hyr ut sitt bestånd av bostadsfastigheter. Situationen 
förklaras bland annat av att efterfrågan på bostäder inom attraktiva områden vida överskrider 
utbudet. Därav kan bolaget upprätthålla en vakansnivå om noll procent inom detta 
fastighetssegment. Samma situation kan till viss del även appliceras inom segmentet affärs- 
och kontorslokaler. Den stora skillnaden är att efterfrågan på dessa fastigheter i relation till 
utbud är mer jämställt och beroende av fastighetens lokalisering. Lokaler i tillväxtregioner 
möter större efterfrågan än lokaler placerade inom mindre orter.  
 
Överlag kan vi utifrån undersökningen konstatera att vakansgraden generellt sett minskat 
under de senaste åren. Utvecklingen är framförallt applicerbar för åren 2006 och 2007 då 
konjunkturen för den svenska ekonomin var på topp. Förklaringen ligger i att det är 
konsumtionen som driver tillväxten och därför ser företag möjligheter i att etablera sig inom 
nya områden.      
           
Slutligen påverkas värderingen av bolagens avkastningskrav. Kravet beräknas på ett likartat 
sätt inom de undersökta bolagen. Bolagens grundkrav för avkastningen utgör tillsammans 
med antaganden om framtida inflation och riskpremier för fastigheten det slutliga 
avkastningskravet. Studien visar på vissa skillnader mellan fastighetsbolagen, men också 
mellan bolagens egna fastigheter. Variationerna förklaras till stor del av vilken typ av 
fastighet som värderas. Som exempel kan nämnas att Kungsledens upprättade avkastningskrav 
för 2008 i genomsnitt landade på omkring 6,5 procent. Eftersom framförallt risken varierar 
mellan olika fastigheter påverkas även avkastningskravet. Generellt sett är risken större i 
fastigheter inom industrisektorn, med tanke på slitage och konjunkturkänslighet, än för 
kontorslokaler.   
 

6.2 Jämförelsen 
 
Som vi tidigare nämnt går det inte att dra några generella slutsatser utifrån studiens resultat. 
Bolagens värdering till verkligt värde görs till stor del utefter samma parametrar, och det är 
inte heller här förklaringen återfinns. Resultatet beror istället till stor del på att de 
jämförelsesiffror som inhämtats från Statistiska centralbyrån endast är uppdelade efter region, 
och därmed inte tar enskilda fastigheters egenskaper i beaktning. Hänsyn till fastighetstyp, det 
vill säga bostad eller lokal, har heller inte beaktats. Detta tillsammans med att det, utifrån 
genomförda intervjuer, inte går att verifiera värderingen leder oundvikligen fram till denna 
slutsats. Den sistnämnda bygger nämligen på subjektiva bedömningar och varierar därför 
mellan varje fastighet, vilket gör en jämförelse med övergripande statistik än mer omöjlig. 
 
Sedan tidigare har vi konstaterat att bland annat hyresintäkter och kostnader påverkar 
fastighetens marknadsvärde. Utöver dessa faktorer måste dock även hänsyn tas till objektets 
egenskaper. Utifrån undersökningen samt gällande fastighetsprisindex kan vi fastställa att 
fastighetens placering har stor betydelse för dess marknadsvärde. Exempelvis kan vi jämföra 
Kungsledens och Wallenstams respektive fastighetsbestånds värde sett till pris per 
kvadratmeter. Kungsledens fastigheter är utspridda över flertalet regioner medans 
Wallenstams bestånd främst återfinns i Stockholm och Göteborg. Generellt sett är priserna 
högre i tillväxtområden där efterfrågan oftast är större än det befintliga utbudet. 
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Fastighetspriserna kommer därför i dessa områden att pressas uppåt tills de når en nivå där 
efterfrågan anpassats till utbudet. Därav högre redovisade priser per kvadratmeter hos 
Wallenstam än Kungsleden vars fastigheter i större utsträckning återfinns i regioner där 
efterfrågan är lägre.  
 
Ytterligare en faktor som har stor inverkan på marknadspriset och jämförbarheten är 
fastighetens särdrag. Studien visar exempelvis att Hufvudstadens fastighetsbestånd inte på 
tillförlitligt sätt kan jämföras med statistik över fastighetsmarknaden. Anledningen är att 
fastighetsbeståndet i sin helhet består av exklusiva affärs- och kontorsfastigheter i Stockholms 
och Göteborgs innerstad, exempelvis NK i Stockholm och Nordstan i Göteborg.    
 

6.2.1 Castellum 
 
Studien visar på en positiv utveckling för värdet på Castellums fastighetsbestånd. En stor del 
av värdeökningen är dock direkt kopplad till fastighetsförvärv åren 2005-2008. Väljer vi att 
bortse från de årliga förvärven och istället koncentrera oss på de orealiserade 
värdeförändringarna uppstår en bild av att beståndets värde endast ökat under de tre första 
åren. Till 2008 kan däremot en värdeförlust om 1,3 miljarder hänföras. 
 
Vid jämförelsen med kvadratmeterpriset mellan den egna värderingen och fastighetsprisindex 
konstaterar vi att den positiva utvecklingen under de tre första åren är likvärdig. De enskilda 
värdena ligger dock under gällande statistik från Statistiska centralbyrån. Resultatet tyder 
visserligen på att Castellum konsekvent värderar fastigheter till ett lägre värde, men i detta fall 
beror troligtvis skillnaden till stor del på att statistiken inte representerar bolagets 
fastighetsbestånd. Då statistiken inte ges ut för specifika områden utan endast som ett 
genomsnitt för allt för stora regioner minskar tillförlitligheten i resultatet. Utifrån jämförelsen 
av priset per kvadratmeter kan vi därför inte dra några större slutsatser om hur väl bolagets 
värdering sammanfaller med faktiska marknadspriser, annat att de under de tre första åren 
varit stigande.     
 
Köpeskillingskoefficienten, även om statistiken representerar hela riket, ger dock en 
fingervisning om att värderingen följer aktuella marknadspriser. De små skillnader vi kan 
konstatera är inte någon större vikt och kan troligtvis förklaras av att statistiken inte tar 
hänsyn till olika fastigheters unika egenskaper.  
 

6.2.2 Fabege 
 
För Fabege visar studien på en total orealiserad värdeförändring under de fyra åren på drygt 
1,1 miljarder. Bortsett från 2008 då värdeförlusten blev 1,5 miljarder har fastigheterna stadigt 
ökat i värde. De, enligt tabell, stora värdeförändring mellan exempelvis 2005 och 2006 
förklaras dels av den orealiserade värdeökningen, men framförallt av bolagets centralisering 
till ett fastighetsbestånd i Stockholm. 
 
Statistik över pris per kvadratmeter ger vid en jämförelse med Fabeges värdering hög 
korrelation under 2005. Visserligen minskar likheten under de senare åren, vilket vi förklarar 
med bolagets centralisering till Stockholm. Problemet med Statistiska centralbyråns 
generalisering över fastighetspriser i använda index, är åter igen, att de inte tar hänsyn till 
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skillnader mellan dels städer, men också mellan områden inom de samma. Vad vi vill säga är 
att ett genomsnitt av aktuella fastighetspriser i Stockholm, Göteborg och Malmö inte 
nödvändigtvis överensstämmer med priser för i detta fall Fabeges fastighetsbestånd i 
Stockholm. Detta eftersom priset per kvadratmeter tenderar att vara högre i Stockholms 
innerstad jämfört med likartade fastigheter i Göteborg eller Malmö.  
 
Senast publicerad information från mäklarstatistik visar nämligen på stora skillnader, omkring 
30 tkr per kvadratmeter i Stockholmsregionen jämfört med 14 tkr i Göteborg och Malmö. Nu 
tar visserligen inte denna statistik heller hänsyn till unika objekts påverkan, men den belyser 
problemet i ovanstående resonemang. Om huruvida bolagets värdering återspeglar 
marknadsvärdet kan dock inte sägas, även om det till viss del antyds av resultatet.  
 
Väljer vi att titta närmare på köpeskillingskoefficienten ser vi att likheten mellan Fabege och 
fastighetsindex, bortsett från 2005, är god. Då bolagets värdering oftast anges med en 
marginal om ±10 procent får korrelationen ses som än mer betydande. Utan att dra några 
definitiva slutsatser väljer vi därför att i alla fall antyda att värderingen har en viss 
överensstämmelse med faktiska marknadspriser. 
 

6.2.3 Hufvudstaden 
 
Undersökningen pekar för Hufvudstadens del på en positiv utveckling av fastigheternas värde 
mellan 2005 och 2007. 2008 drabbades dock verksamheten av orealiserade värdeförluster om 
drygt 1,5 miljarder. De totala orealiserade värdeförändringarna för de fyra åren uppgick dock 
trots detta till 2,7 miljarder. Slutligen kan vi även konstatera en positiv utveckling för bolagets 
hyresintäkter vilket, i och med användningen av omsättningshyror, tyder på goda år även för 
hyresgästerna. 
 
Med tanke på Hufvudstadens fastighetsbestånd som uteslutande består av unika och säregna 
fastigheter vore det fel att ens försöka dra några slutsatser om värderingen utifrån 
fastighetsprisindex.  Statistiken återspeglar exempelvis inte på något sätt bolagets redovisade 
värde för NK eller Nordstan då dessa saknar jämförbara objekt. Ett alternativ vid jämförande 
av bolagets värdering gentemot faktiska marknadspriser är istället att se till försäljningen av 
World Trade Center i Stockholm 2006. Fastigheten om 47000 kvadratmeter avyttrades då för 
2,6 miljarder, motsvarande ett pris per kvadratmeter på omkring 55 tkr. Utifrån dessa 
uppgifter stämmer värderingen överens med aktuella marknadsvärden. 
 

6.2.4 Kungsleden 
 
Studien visar på en positiv värmeutveckling för Kungsledens fastighetsbestånd från 2006 till 
2008. Nedgången mellan 2005 och 2006 förklaras av en nettoförsäljning om 5,7 miljarder 
2006. Den totala orealiserade värdeökningen för de fyra åren uppgick till omkring 2,9 
miljarder. 
 
Vid jämförelsen med kvadratmeterpriset mellan bolagets värdering och fastighetsprisindex 
kan vi antyda en god korrelation. De enskilda värdena sammanfaller väl 2005 medans de för 
nästkommande år återfinns något över. Eftersom Kungsleden bedriver verksamhet i hela 
Sverige var det också lämpligt att jämföra med statistik för hela riket. Värderingen har i detta 
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fall i mindre utsträckning påverkats av regionala skillnader vilket även gjort jämförelsen 
lättare. Utifrån resultatet anser vi att värderingen kan ses som marknadsmässig. 
 
Jämförelsen med hjälp av köpeskillingskoefficienten är däremot oklar. Avvikelserna är så 
pass stora att jämförelsen saknar värde. Möjligen kan en del förklaras av att Kungsledens 
fastighetsbestånd utgörs av flertalet unika fastigheter inom vård, skola och omsorg, en tanke 
som även delas med intervjuade personer. En annan möjlig förklaring är, i detta fall, 
osäkerheten kring taxeringsvärden enligt bolagets årsredovisningar. Denna oklarhet är 
framförallt applicerbar på 2007 och 2008 på grund av att respektive årsredovisning ger olika 
taxeringsvärde för ett och samma år.  
 

6.2.5 Wallenstam 
 
Om vi tar hänsyn till bolagets avyttringar under undersökningsperioden uppvisar Wallenstam 
en värdeökning för fastighetsbeståndet. Nedgången mellan 2006 och 2007 beror enligt studien 
på större avyttringar av bostadsfastigheter. Den totala orealiserade värdeförändringen under 
perioden uppgick till omkring 3,4 miljarder. 
 
Enligt undersökningens resultat när det gäller pris per kvadratmeter uppvisar bolagets ena 
värdering likheter med officiell statistik från Statistiska centralbyrån. 2005 är korrelationen 
som högst för att under efterföljande år uppvisa en högre värdering från Wallenstam själva. 
Återigen bör vi dock kritiskt granska resultatet i och med att vi sedan tidigare konstaterat att 
prisnivån är högre i Stockholms centrala delar jämfört med i detta fall centrala Göteborg. 
Eftersom Wallenstam under 2006 genomförde förvärv koncentrerade till just Stockholms och 
Göteborgs centrala delar kan en del av avvikelserna förklaras av högre fastighetsvärden i 
Stockholm, vilket i så fall påverkar jämförbarheten med ett genomsnittligt index. Utan att dra 
några förhastade slutsatser verkar det även som om värdeökningen 2007 överensstämmer med 
fastighetsprisindex. 
 
Väljer vi att titta närmare på köpeskillingskoefficienten kan vi konstatera att det förekommer 
en viss likhet mellan Wallenstams värdering och fastighetsprisindex. Jämförelsen visar att 
bolagets värdering ligger över fastighetsprisindex 2005-2006 medans förhållandet är det 
motsatta under 2007 och 2008. Med tanke på att avvikelserna är relativt små tyder det på viss 
överensstämmelse och återspegling av marknadsläget. Dock skall hänsyn tas till det faktum 
att index utgår som ett genomsnitt för hela riket, vilket innebär att regionala skillnader inte 
beaktas. Jämförelser blir därför, likt våra slutsatser, osäkra.  
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7. Slutsats 
 
Till att börja med konstaterar vi att en undersökning av fem bolag inte kan generaliseras för 
hela fastighetsbranschen. Dessutom har det visat sig att fastighetsprisindex är uppbyggt på ett 
sådant sätt att en korrekt jämförelse inte är möjlig. 
 
Det vi kan konstatera utifrån genomförd studie är att bolagens värderingsprocess i stort 
bygger på samma modeller och antaganden. Nuvärdesberäkning och antaganden om framtida 
intäkter är en stor del av värderingen. Vidare kan vi konstatera att samtliga bolag uppvisar 
positiva värdeförändringar under de tre första åren, för att under 2008 däremot uppvisa en 
värdenedgång. 
 

7.1 Bolagens värdering och aktuella försäljningspriser 
 
Utifrån studiens resultat kan vi dra slutsatsen att det inte går att verifiera, eller kontrollera 
bolagens värdering med hjälp av ett generellt index. Värderingen beror helt enkelt på 
egenskaper och särdrag, exempelvis läge och typ, kopplade till den enskilda fastigheten. Detta 
gör, tillsammans med att bolagens värderingsmodeller bygger på uppfattningar och 
förväntningar om framtiden, att jämförelsen med genomsnittspriser faller.  
 
Viss antydan finns dock till att värderingen sammanfaller med aktuella priser men några 
definitiva slutsatser vill vi ändå inte göra. Ställningstagandet motiveras av att undersökningen 
inte medfört några klara resultat, samt att intervjuade revisorer bekräftar komplikationerna vid 
jämförelsen av verkligt värde.       
 

7.2 Förslag till framtida forskning 
 
Vid framtida forskning kan det vara intressant att undersöka bolagens agerande då tendensen 
är sjunkande marknadspriser. Detta eftersom att värdering till verkligt värde aldrig tidigare 
prövats under en ekonomisk nedgång. Värt att tänka på är dock att en jämförelse i så fall 
måste göras för varje enskild fastighet och mot representativ statistik.   
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8. Sanningskriterier 

8.1 Validitet 
 
Validitet beskriver bedömningen av hur väl de slutsatser som presenteras som ett resultat av 
undersökningen hänger ihop med den teoretiska referensramen samt ger svar på 
problemformuleringen, det vill säga huruvida utförda observationer ger svar på uppsatsens 
huvudfråga?138 
  
Bryman och Bell beskriver därefter validitet enligt följande undergrupper; intern samt extern 
validitet. Den förstnämnda förtydligar sambandet mellan forskarens observationer och de 
teorier som denne utvecklar under arbetets gång. Vidare syftar extern validitet till om resultat 
och slutsats kan generaliseras till andra forskningsområden.139  
 
Den övergripande betydelsen av validitet kan för uppsatsen diskuteras. Det empiriska 
resultatet och slutsatser kopplas på ett tydligt sätt ihop med den teoretiska referensramen 
samtidigt som studien ger svar på problemformuleringen, om än inget definitivt. Antydningar 
har gjorts om vissa likheter men eftersom värderingen är både subjektiv och osäker, samt 
individuell för varje fastighet, har författarna inte haft möjlighet att göra några definitiva 
konstateranden.  
 
De slutsatser och hypoteser som nämns i diskussionen uppvisar en tydlig återkoppling till det 
empiriska resultatet. Avvikelser i jämförelsen förklaras, i den utsträckning det är möjligt, på 
ett tydligt sätt i diskussion och slutsats. Med tanke på tidigare nämnda problem vid värdering 
och jämförelse kan resultatet inte på något sätt generaliseras. 
 

8.2 Reliabilitet 
 
Reliabilitet är ett uttryck för om undersökningens resultat blir det samma om undersökningen 
görs om utifrån samma preferenser och förutsättningar, eller om den har påverkats av 
tillfälliga avvikelser. Det vill säga att undersökningen uppvisar samma resultat även vid 
framtida forskning?140 

Vidare delas reliabilitet in i två undergrupper; intern samt extern reliabilitet. Intern reliabilitet 
innebär att medlemmarna i ett forskarlag kommer överens om hur observationer skall tolkas. 
Extern reliabilitet står för den utsträckning i vilken en undersökning kan upprepas.141 

Enligt Bryman och Bell kan begreppet reliabilitet omformuleras till ett uttryck för pålitlighet 
vid kvalitativa undersökningar. Bedömningen om undersökningens trovärdighet sker i termer 
av hur väl forskningsprocess och vägval redovisas och motiveras.142   

 
138 Bryman, et al. (2005): Företagsekonomiska forskningsmetoder. Sid. 48. 
139 Ibid. Sid. 306ff. 
140 Ibid. Sid. 48. 
141 Ibid. Sid. 306. 
142 Ibid. Sid. 306ff. 
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Författarnas känsla är att en framtida undersökning enligt samma preferenser ger ett liknande 
resultat. Ståndpunkten motiveras med att det inte är möjligt att kontrollera värderingen med 
hjälp av fastighetsprisindex, en slutsats som även styrks av intervjuade revisorer. 
 
Studien uppvisar vidare hög intern reliabilitet i och med att författarna tillsammans 
sammanställt och diskuterat betydelsen av det empiriska resultatet. På så vis tolkas siffror och 
avvikelser på ett gemensamt sätt. Dessutom kan undersökningen även upprepas i framtiden, 
även om vi anser att resultatet kommer att bli det samma. 
 
Slutligen skall uppsatsen bedömas som trovärdig. Tydlig information om tillvägagångssätt 
och vägval framgår i de båda metodavsnitten.        
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10. Bilagor 

10.1 Bilaga 1 
 
Hejsan. 
 
Vi var tidigare i veckan i kontakt med ”NN” angående möjlighet till en 
kortare intervju för vår kandidatuppsats och blev då ombedda att återkomma 
med ett bifogat frågeformulär. 
 
Det sistnämnda är nu sammanställt och bifogas därmed i detta meddelande. 
Vår förhoppning är att frågeformuläret är oss åter i slutet av nästa vecka. 
 
Tack på förhand 
Johan Bergh 
Tobias Johansson 
Handelshögskolan, Umeå Universitet 
 
--------- 
 
Syfte och problemformulering för uppsatsen lämnas tillsammans med frågor 
(i händelse av problem med bifogad fil) här nedan. 
 
Syftet med uppsatsen är att beskriva redovisningsstandarden 
IFRS vid värdering av förvaltningsfastigheter samt kartlägga hur väl 
bolagens värdering sammanfaller med SCB:s fastighetsprisindex. 
 
Problemformulering: 
Att undersöka och förklara hur väl bolagens värdering sammanfaller med det 
aktuella försäljningspriset. 
 
För att finna ett svar på ovanstående använder vi oss av följande 
delfrågor: 
 
1)Förvaltningsfastigheternas värdering gentemot 
fastighetsprisindex, FPI, hos SCB. 
 
2)Vad säger auktoriserade revisorer verksamma inom 
fastighetsbranschen. 
 
--------- 
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10.2 Bilaga 2 
 
1)        Från och med 2005 är börsnoterade bolag skyldiga att upprätta sin 
redovisning efter IFRS/IAS. Vad är din personliga uppfattning om den nya 
redovisningsstandarden? Positiva eller negativa erfarenheter eller en 
kombination? Varför tycker du så? 
 
2)        I och med införandet av IFRS/IAS har tyngdpunkten för 
redovisningen flyttats från en tidigare princip om försiktighet till en 
tyngdpunkt där redovisningen skall vara så relevant som möjligt. Exempelvis 
från lägsta värdets princip till uppskattat marknadsvärde (läs verkligt 
värde). Vad är din personliga uppfattning om ovanstående? 
 
3)        Ett av målen med en gemensam redovisningsstandard i EU är att öka 
jämförbarheten mellan bolag och länder emellan. Är det något som du 
personligen upplevt genom ditt arbete? Beskriv gärna kortfattat dina 
observationer. 
 
4)        Vid värdering av fastigheter finns det huvudsakligen tre modeller 
att tillgå. 
- Ortsprismetoden 
- Kassaflödesmetoden / Direktavkastningsmetoden 
- Produktionskostnadsmetoden 
Vilken metod anser du återspeglar ”marknadsvärdet” på bäst sätt? Motivera 
gärna varför. 
 
5)        Som en följdfråga till ovanstående. Har du någon uppfattning om 
vilka faktorer som påverkar ett fastighetsbolags val av värderingsmetod? Om 
så är fallet, varför just dessa faktorer. 
 
6)        I och med att förvaltningsfastigheter numer skall redovisas till 
verkligt värde; anser du att det blivit lättare för företag att redovisa 
högre värden i balansräkningen än vad som borde vara fallet? Om så är 
fallet, motivera gärna varför. 
 
7)        Värderingen av förvaltningsfastigheter kan ske både internt och 
externt, eller genom en kombination av båda. Ser du några uppenbara 
fördelar med att använda någon av tidigare nämnda alternativ? Exempelvis 
kostnadsskäl eller andra anledningar. 
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