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SAMMANFATTNING 
 

BAKGRUND 
År 2002 fattade EU beslutet att införa IFRS/IAS regelverk i syfte att få en mer harmoniserad 

redovisning på den globala kapitalmarknaden. Övergången till IFRS år 2005 medförde att samtliga 

börsnoterade bolag inom EU bör ha verkligt värde som utgångspunkt i sin redovisning. I samband med 

verkligt värde metoden skapas orealiserade värdeförändringar som redovisas i RR. Enligt IASB är 

förvaltningsfastigheter en sådan tillgång som bör värderas till verkligt värde då förvaltningsfastigheters 

marknadsvärden är kända.  

PROBLEMFORMULERING OCH SYFTE 

• Vilka värderingsmodeller utgår företagen ifrån vid värdering till verkligt värde med 

utgångspunkt i IAS 40?  

• Hur stor del av fastighetsbestånden inom de studerade företagen externvärderas årligen? 

• Hur påverkar de orealiserade värdeförändringarna BR och RR? 

• Kan man se samband mellan andel externvärderade fastigheter och fastigheternas 

värdeförändringar? 

Syftet är att ta reda på hur värderingen utförs i praktiken, vad som styr företagens val av 

värderingsmetod och hur detta påverkar företagens värdering. 

METOD 
I studien kombineras kvantitativa metoder och kvalitativa metoder. Sekundärdata som används i första 

hand är samtliga tio utvalda företags årsredovisningar 2004-2007. Tre personer från tre av de tio 

studerade företagen intervjuas.  

SLUTSATS 
Studien har visat att:  

• Vid internvärderingar samt externvärderingar utgår man ifrån samma värderingsmodeller.  

• Endast nio av de tio studerade förvaltningsfastighetsbolagen externvärderar sina fastigheter.  

• De orealiserade värdeförändringarna påverkar BR och RR olika hos studerade företag. 

Värdeförändringarna i förhållande till bolagens hela fastighetsbestånd inte kan förklaras av 

andelen extern värdering, eftersom det visades sig inte finnas något signifikant samband. En stor 

del av värdeförändringar kan förklaras av typ av fastigheter som verksamheten koncentreras på 

istället. 
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FÖRKORTNINGAR 
BR  Balansräkning 

RR  Resultaträkning 

EU  Europeiska unionen 

FASB   Financial Accounting Standards Board 

IAS   International Accounting Standard 

IAS 16 Behandlar redovisning och värdering av förvaltningsfastigheter till det 

historiska anskaffningsvärdet 

IAS 39  Behandlar redovisning och värdering av finansiella instrument 

IAS 40   Behandlar redovisning och värdering av förvaltningsfastigheter 

IAS 41  Behandlar redovisning och värdering av biologiska tillgångar 

IASB  International Accounting Standard Board 

IFRS   International Financial Reporting Standards 

IFRS 1  Standard för när första finansiella rapporter upprättas i enighet med IFRS 

ÅRL  Årsredovisningslagen 

BCBS  Basel Committee on Banking Supervision, Baselkommittén för banktillsyn 

EMH  Hypotesen om effektiva marknader 

RR 24 Redovisningsrådets rekommendation som behandlar redovisning och 

värdering av förvaltningsfastigheter till det historiska anskaffningsvärdet 

RFR 2.1 Rådet för finansiell rapportering ger ut denna rekommendation som 

behandlar juridiska personers redovisningar 

SFI  Svenska Fastighetsindex 
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1 INLEDNING  
 

1.1 BAKGRUND 
 

”Redovisning handlar inte bara om siffror, utan det dominerande inom redovisningen är att göra 

uppskattningar. Därför är värderingsfrågan inom redovisningen kanske det viktigaste”. (Falkman, 2000) 

 

Verkligt värde syftar till att få fram nuvärdet av framtida kassaflöden. Det innebär att man i nuläget 

bedömer tillgångens framtida nytta.1 Internationella redovisningsorganisationen IASB som ger ut 

IFRS/IAS regelverket har som mål att upprätta redovisningsrapporter som innehåller verkliga värden.2 

Detta innebär en förskjutning från resultatorienterad redovisningsform som är transaktionsorienterad, till 

en allt mer balansorienterad redovisning.3 I den balansorienterade redovisningsmodellen behöver inte 

värdeförändringarna som redovisas i RR vara realiserade.4 Detta bryter mot realisationsprincipen som 

menar att endast realiserade intäkter bör redovisas i RR. Resultatorienterade teorier genomsyras av 

realisationsprincipen, försiktighetsprincipen samt matchningsprincipen. Utöver detta har 

anskaffningsvärdemetoden en framträdande roll. Verkligt värde har en betydande funktion även i den 

resultatorienterade redovisningsformen men endast vid värdeminskningar. Det som är nytt i och med 

IFRS är att verkligt värde bör tillämpas oberoende om värdet har ökat eller minskat.5 IASB: s definition 

av verkligt värde är överensstämmande med marknadsvärde;6 

 

”…det pris som fastigheten skulle kunna säljas till i en transaktion mellan kunniga parter som är 

oberoende av varandra och som har ett intresse av att transaktionen genomförs”. (IAS 40 p. 36) 

 

År 2002 fattade EU beslutet att införa IFRS/IAS- regelverk och avsikten var att få en mer harmoniserad 

redovisning på den globala kapitalmarknaden. Grunderna för redovisningstolkningarna skulle bli mer 

fördelaktiga och därmed skulle jämförbarheten mellan olika länders redovisningar förbättras.7 

Övergången till IFRS år 2005 medförde att samtliga börsnoterade bolag inom EU bör ha verkligt värde 
                                                 
1Sundgren S, Nilsson H, Nilsson S, Internationell redovisning- teori och praxis, (2007), (Upplaga 1:1), Studentlitteratur 
2Smith D, Redovisningens språk, (2006), (Tredje upplagan), Studentlitteratur 
3Thorell P, Redovisning och juridik, (2008), Iustus 
4Falkman P, Redovisningens teoretiska dilemma, (2000), Balans, nr 6-7, s 29-33 
5Thorell, (2008)  
6Marton J, Redovisningen en mytomspunnen företeelse, (2008), Balans, nr 5, s 19  
7http://ec.europa.eu/youreurope/nav/sv/business/management/accounting, (2008-12-10) 
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som utgångspunkt i sin redovisning. Vinsten eller förlusten som uppkommer i samband med värdering 

till verkligt värde redovisas i RR som intäkt eller kostnad oavsett om den är realiserad eller inte. Detta 

innebär att de redan etablerade redovisningsprinciperna inte anses vara tillämpningsbara i samma 

omfattning som tidigare.8  

 

Enligt IASB bör tillgångar vars marknadsvärden finns tillgängliga värderas till verkligt värde, som 

förvaltningsfastigheter (IAS 40), finansiella instrument (IAS 39) och biologiska tillgångar (IAS 41).9 

BCBS:s kapitaltäckningsregelverk har haft en viktig roll vid utformandet av dessa IAS- standarder. 

Kapitaltäckningsregelverket Basel II trädde i kraft år 2007 i EU som i första hand berör kreditinstituten 

och värdepappersbolagen. Det har även en indirekt påverkan på kunderna då det innebär förändrade 

lånevillkor. Avsikten med Basel II är att minska bankernas ekonomiska risker genom att se över 

företagskundernas riskfaktorer.10  

 

IASB: s föreställningsram fokuserar i synnerhet på verkligt värde i BR till skillnad från det traditionella 

svenska redovisningssystemet som utgår ifrån resultatorienterad redovisning.11 Därmed går IFRS/IAS 

regelverket att applicera på koncernnivå men inte på bolagsformer.12 Därför är det i nuläget endast 

koncernredovisningen i Sverige som berörs av IFRS- standarderna. Det finns en stark koppling mellan 

redovisning och beskattning i Sverige idag. Den har lett till att IFRS implementering på juridiska 

personer försvårats.13 Ett av undantagen för IFRS/IAS regelverk är svenska moderbolag som följer RFR 

2.1 vilket ges ut av Rådet för finansiell rapportering. I RFR 2.1 framgår vilka undantag och tillägg till 

IFRS/IAS regelverk som bör beaktas av moderbolagen.14  

 

Innan år 2005 värderades förvaltningsfastigheter till det historiska anskaffningsvärdet i enlighet med RR 

24. I RR 24 lämnades information om fastighetens verkliga värde utan att påverka RR.15 Svårigheten 

med verkligt värde metoden är att den definieras olika i IAS- standarderna och att inga fasta 

bestämmelser finns beträffande hur värdena beloppsmässigt bör beräknas.16 Enligt Marton kan detta 

bero på att standarderna som refererar till verkligt värde har uppkommit vid olika tillfällen. IASB är 

                                                 
8Thorell, (2008) 
9Marton J, Nyttan av verkligt värde i redovisningen, (2008), Balans, nr 6-7, s 42-44  
10http://www.bis.org/bcbs/index.htm, (2008-12-10) 
11Bloom R., Elgers P T, Foundations of Accounting Theory and Policy, (1995), Harcourt Brace & Company 
12Falkman P, Externredovisning ur ett teoretiskt perspektiv, (2008), Balans, nr 6-7, s 39 
13Smith, (2006) 
14RFR 2.1 
15RR 24, p.1, 4 
16Sundgren m.fl., (2007)  
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medveten om problemet och har därför planer på att skapa en standard som ska beskriva hur värdering 

till verkligt värde bör ske på ett tydigare sätt.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Marton J, Vem har nytta av bedömningar?, (2008), Balans, nr 1, s 23 
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1.2 PROBLEMDISKUSSION 
IFRS föreställningsram uppmuntrar värdering av tillgångar till sina verkliga värden. Detta gäller 

speciellt förvaltningsfastigheter vars marknadsvärden finns tillgängliga. Ett dilemma uppstår dock då 

fastigheter vanligtvis ägs av en och samma ägare under en längre tid. Det medför till att fastigheternas 

marknadsvärden väsentligt skiljer sig från det historiska anskaffningsvärdet.  

 

Enligt IAS 40 bör en räntesats som återspeglar marknadens bedömning användas som 

diskonteringsränta.18 Att mäta marknadsaktörernas uppskattningar i en fri konkurrensmarknad som 

präglas av ständig förändring är komplext. Problematiken försvåras även av att det blir svårt att få fram 

exakta framtida kassaflöden och bedömningen av diskonteringsräntan blir därför oftast mycket osäker. I 

en perfekt marknad som består av homogena produkter där aktörerna har fullständig information och gör 

samma värdering av tillgångarna skulle inte detta problem finnas. Detta är dock inte fallet för 

fastighetsmarknaden.  

 

Förvaltningsfastighetsbolagen uppmuntras att fastställa verkligt värde, men är inte tvingade att 

bestämma förvaltningsfastigheternas verkliga värde med hjälp av externa värderingsmän.19 Problemet är 

att det inte finns en tydlig vägledning på hur stor andel av förvaltningsfastigheterna som bolagen bör 

externvärdera. Företagen väljer därmed själva hur stor andel av deras förvaltningsfastigheter som bör 

externvärderas vilket i sin tur leder till en förvrängd verklighetsbild. 

1.2.1 PROBLEMFORMULERING 

• Vilka värderingsmodeller utgår företagen ifrån vid värdering till verkligt värde med 

utgångspunkt i IAS 40?  

• Hur stor del av fastighetsbestånden inom de studerade företagen externvärderas årligen? 

• Hur påverkar de orealiserade värdeförändringarna BR och RR? 

• Kan man se samband mellan andelen externvärderade fastigheter och fastigheternas 

värdeförändringar? 

 

1.2.2. SYFTE 
Avsikten är att ta reda på hur värderingen utförs i praktiken, vad som styr företagens val av 

värderingsmetod och hur detta påverkar företagens värdering.  

                                                 
18IAS 40, p 46 
19IAS 40, p 32 
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1.2.3 AVGRÄNSNINGAR 
Av intresseskäl för fastighetsbranschen har vi valt att avgränsa empirin till att gälla endast IAS 40. 

Ytterligare begränsning är att endast de svenska börsnoterade förvaltningsfastighetsbolagen kommer att 

studeras då dessa i första hand rekommenderas att utgå ifrån IAS 40. Vi anser att det är lämpligt att 

studera tio noterade svenska förvaltningsfastighetsbolag inom tidsintervallet åren 2004- 2007. År 2004 

tas hänsyn till i syfte till att skapa en ökad förståelse för hur förvaltningsfastigheter redovisades innan 

IFRS tillämpades. Utöver detta för att få en djupare förståelse om värderingsmodellerna kommer tre 

förvaltningsfastighetsbolag att intervjuas. 

 
Följande tio svenska börsnoterade förvaltningsfastighetsbolag kommer att studeras 

BRINOVA MID CAP 

CASTELLUM LARGE CAP 

FABEGE LARGE CAP 

FASTPARTNER MID CAP 

HEBA MID CAP 

HUFVUDSTADEN LARGE CAP 

KLÖVERN MID CAP 

KUNGSLEDEN MID CAP 

WALLENSTAM MID CAP 

WIHLBORG MID CAP 
 Källa: Nordisk börslista (2008-12-14) 

 

Följande tre svenska börsnoterade förvaltningsfastighetsbolag kommer att intervjuas 

FABEGE JOHAN RUDBERG 

FASTPARTER JOHAN BÖCKERT 

KUNGSLEDEN ROGER JOHANNSON 
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2 METOD 
 

 

2.1 FÖRFÖRSTÅELSE 
 
Vi tycker att det är viktigt att klargöra verkligt värde eftersom det finns olika uppfattningar kring vad 

som anses vara relevant information i de externa redovisningsrapporterna. Det uppstår ett dilemma 

uppstår då en del anser att redovisningen bör innehålla objektiv och verifierbart information i form av 

tillgångar och skulder som är värderade till historiska anskaffningsvärden. Medan andra anser att 

objektiv och relevant information är BR som till stora delar innehåller icke transaktionsbaserade 

verkliga värden.  

 

Till en början var vår målsättning att studera samtliga tillgångar vars marknadsvärden är kända som till 

exempel IAS 39 (finansiella instrument), IAS 40 (förvaltningsfastigheter) och IAS 41 (biologiska 

tillgångar). Anledningen till att vi valde att fördjupa oss på endast IAS 40 är att förvaltningsfastigheters 

dagsaktuella värde kan skilja sig väsentligt från dess historiska anskaffningsvärde. Vi har intresse för 

hur detta behandlas i redovisningen med utgångspunkt i IFRS/IAS riktlinjer.  

2.1.1 FÖRSTUDIE 
Vi började med att inhämta information från IFRS/IAS regelverket och ifrån hemsidan IASB.org för att 

öka förståelsen för IFRS och verkligt värde. Därefter studerade vi tre svenska 

förvaltningsfastighetsbolagens årsredovisningar. Utefter detta bestämde vi oss för att studera tio svenska 

börsnoterade förvaltningsfastighetsbolag.  
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2.2 METODTRIANGULERING 
I studien har vi kombinerat kvantitativa ansatser och kvalitativa ansatser det vill säga 

metodtriangulering. Enligt Johannessen innebär att fenomen analyseras från flera perspektiv. Olika 

metoder används för att kunna samla in data och analysera data.20  

2.2.1 KVALITATIV DATA & KVANTITATIV DATA 
Vi har använt oss av både kvalitativ data och kvantitativ data i syfte att bilda oss en uppfattning om 

problemområdet. Utifrån det inhämtade informationen formulerades problemfrågorna. Med hjälp av 

problemformuleringarna har vi kunnat strukturera studiens resultat som presenteras i empiriavsnittet. 

Verkligt värde överensstämmer med balansorienterade redovisningsmodellen som betonar BR. Därför 

kommer balansorienterade redovisningsmodellen att presenteras i teoriavsnittet tillsammans med 

resultatorienterade redovisningsmodellen som betonar RR. Avsikten är att skildra dessa för att på så vis 

förklara de bakomliggande orsakerna till verkligt värde.    

Kvantitativ data som studien har utgått ifrån är framförallt de tio studerade företagens årsredovisningar 

inom tidsintervallet åren 2004- 2007. Det förutsätts att man har rimliga kunskaper om externredovisning 

för att kunna hitta rätt information och tolka detta.21 Kvalitativ data som vi har använt oss av är 

redovisningsstandarder, svenska och engelska artiklar och litteratur samt Internetkällor. Vetenskapliga 

artiklar och vetenskapliga studier som vi har utgått ifrån har inhämtats ifrån Balans hemsida och 

Business sourse elite, ABACUS, Accounting Review. Primärdata som undersökningen utgått ifrån 

består av inhämtad information från de tre genomförda intervjuerna. 

2.2.2 KVALITATIV METOD & KVANTITATIV METOD 
Problemformuleringarna besvaras i första hand genom informationen från de tio studerade företagens 

årsredovisningar där de orealiserade värdena framgår. Insamling av siffrorna från årsredovisningarna 

och dess sammanställning görs kvantitativt. Information om andelen fastighetsbestånd som 

externvärderas årligen och värderingsmodellerna som företagen utgår från vid marknadsvärderingar 

inhämtas från årsredovisningarna också. Även information om externvärderingsföretagen som de tio 

studerade förvaltningsfastighetsbolagen har använt sig av har inhämtats från årsredovisningarna. Sådana 

förklaringar lämnas i noter. Insamlad information om värderingsmodellerna och andelen 

externvärderade fastighetsbestånd som framgår i not kräver en kvalitativ tolkning med inslag av 

kvantitativa tolkningar. Som komplettering får vi uttömmande förklaringar och information om 

värderingsprocessen från intervjuerna.  

 

                                                 
20Johannessen A, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod, (2003), (Första upplagan), Liber 
21Holme I M, Forskningsmetodik, (1991), (Andra upplagan), Studentlitteratur  
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Fjärde problemformuleringen undersöker sambandet mellan andelen externvärderade fastigheter och 

fastigheternas värdeförändringar. Det finns olika statistiska metoder som till exempel chi-två test och 

Pearsons korrelationskoefficient. Vi använder Pearsons korrelationskoefficient för att pröva hypotesen. 

Eftersom korrelationskoefficienten mäter styrkan i sambandet vilket chi-två test inte visar. Korrelationen 

uttrycks i r- värde som bör ligga mellan –1 och +1. Om r- värdet blir noll betyder det att det inte finns 

samband mellan andelen externvärderade fastigheter och fastigheternas värdeförändringar. 

Korrelationen kan beskrivas med en linje för att visa om sambandet är positivt eller negativt. Linjens 

beskrivs av a- värdet och b-värdet och lutning visas av b-värdet. Sedan testas hypotesen om sambandet 

är signifikant med sannolikhet 95 % och detta görs genom att testa om b-värdet = 0 eller ej. För att testa 

detta används stickprovsfördelning som kallas för t-fördelning. T-fördelningen är klockformad och 

symmetrisk som normalfördelningen, men den har något tjockare svansar än normalfördelningen. 22 

 

Ett av de studerade bolagen Kungsleden redovisar sina förvaltningsfastigheters orealiserade 

värdeförändringar efter posten resultatet efter finansnetto. Kungsleden är det enda företaget som 

redovisar på detta vis. De övriga förvaltningsfastighetsbolagen som ingått i undersökningen redovisar de 

orealiserade värdeförändringarna innan posten resultatet efter finansnetto. Därför summerade vi 

Kungsledens orealiserade värdeförändringar med bolagets resultat efter finansnetto. På så vis 

sammanställs siffrorna på samma sätt hos de studerade företagen.  

 

I tabellen 1 sammanställs redovisade värden av fastigheterna år 2004 både för innan IFRS och enligt 

IFRS. Det har sammanställts på detta vis eftersom det är ett krav att företagen omräknar sina siffror år 

2004 i enlighet med IFRS. År 2004 värderade företagen sina fastigheter som anläggningstillgångar. 

Däremot Kungsleden och Klövern klassificerar fastigheterna som omsättningstillgångarna och detta 

innebär att fastigheterna skrivas ned i värde istället för att avskrivas. Detta innebär att siffrorna hos 

Kungsleden och Klövern har värderat fastighetsbestånden på samma sätt som de övriga åtta studerade 

bolagen. Detta bör beaktas.   

2.2.3 INTERVJUERNA 

Enligt Holme utmärks en kvalitativ intervju av att undersökningssituationen liknar en vardaglig situation 

och ett vanligt samtal där informanterna kan berätta fritt.23 Av dessa skäl har vi valt att genomföra 

personliga intervjuer framför telefonintervjuer och videosamtal. Vi intervjuade personer med kunskaper 

om fastighetsvärdering och ekonomi. Vi ringde runt och bokade intervju med tre personer som har dessa 

                                                 
22Eggeby E, Kvantitativa metoder, (1999), Studentlitteratur 
23Holme, (1991) 
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kvalifikationer och arbetar på något av företagen som ingår i undersökningen. Detta beskrivs av Holme 

som bekvämlighetsurval vilket kännetecknas av att man väljer urvalet som är lättast att nå.24  

Intervjufrågorna bygger på sekundärdata som använts i uppsatsen. De färdigformulerade 

intervjufrågorna skickades till företagen i förväg på så vis visste informanterna vad vi i huvudsak ville få 

ut av intervjuerna. Genom att ställa samma frågor till de intervjuade har vi kunnat jämföra 

informanternas svar och påvisa skillnader i de intervjuade personernas uppfattningar. På så vis har vi fått 

kompletterande uttömmande information om värderingsmodellerna och dess tillämpningar.   

2.3 INDUKTION 

Enligt Holme innebär induktivt tillvägagångssätt innebär att man utformar teorier utifrån insamlad data. 

Det utvecklas hypoteser eller modeller som prövas i den empiriska undersökningen.25 I uppsatsen 

utvecklades en hypotes utifrån insamlad data. Hypotesen prövar sambandet mellan andelen 

externvärderade fastigheter och fastigheternas värdeförändringar.  

2.4 RELIABILITET  

Reliabilitet innebär hur riktig är data som använts i undersökningen. Årsredovisningarna som uppsatsen 

utgår ifrån är sekundärdata som är offentlig för allmänheten. Årsredovisningar har en hög trovärdighet 

då informationen sammanställts, samt granskats av kunniga personer. För att kunna tolka informationen 

i årsredovisningarna bör man ha rimliga kunskaper om ekonomi och externredovisning. 

 

Personerna som har intervjuats i denna studie arbetar med fastighetsvärdering och ekonomi och har 

därför bidragit med relevant och trovärdig information. Samtalen spelades in vid två av intervjuerna för 

att på så vis finns möjlighet till att kontrollera informationen.  

Informanternas utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenheter skiljer sig åt. Givetvis är detta något som 

påverkar resultatets utfall och bör tas hänsyn till. Då de intervjuade personerna besvarade samma frågor 

utifrån olika perspektiv påverkar detta studiens reliabilitet. Å andra sidan kan det vara positivt att 

problemområdet klargjorts utifrån skilda perspektiv.  

 

Extern reliabilitet i kvalitativa undersökningar avser att ta reda på i vilken utsträckning en undersökning 

kan upprepas. I de flesta fall sägs det vara svårt att uppfylla detta kriterium i kvalitativa undersökningar 

eftersom det är omöjligt att återgå till redan inträffade sociala händelser.26 Det innebär att om de 

intervjuade personerna i studien skulle intervjuas vid något senare tillfälle skulle nog frågorna inte 
                                                 
24Holme, (1991) 
25Holme, (1991) 
26Holme, (1991) 
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besvaras på exakt samma sätt. Däremot om man vid ett senare tillfälle upprepar undersökningen skulle 

värdena som framgår i årsredovisningarna hos de tio studerade förvaltningsfastighetsbolagen inom 

samma tidsintervall åren 2004- 2007 vara detsamma.  

 

2.5 VALIDITET 
Validitet avser hur bra eller relevant data representerar det undersökta problemområdet.27 I uppsatsen 

har förvaltningsfastigheternas orealiserade värdeförändringar inhämtats från årsredovisningarna. 

Siffrorna besvarar problemformuleringen och därför anses informationen från årsredovisningarna mäta 

det som undersökningen avser att mäta. De personer som intervjuats har olika utbildningsbakgrund och 

arbetslivserfarenheter. Vilket medför till att informanterna besvarar frågorna utifrån skilda perspektiv. 

Detta kan påverka undersökningens analys och slutsats.  

 

                                                 
27Bryman A, Samhällsvetenskapliga metoder, (2002), (Första upplagan), Liber 
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3 TEORETISKT REFERENSRAM 
 
 

3.1 REDOVISNINGSREKOMMENDATIONER 
 

3.1.1 KVALITATIVA EGENSKAPER 
Informationen i de externa redovisningsrapporterna bör vara begriplig för användarna, vilka förväntas 

ha rimlig kunskap om affärsverksamhet och redovisning. De externa rapporterna förväntas innehålla 

relevant information som underlättar användarnas beslutsfattande.28 Det förväntas att redovisningen bör 

innehålla tillförlitlig information vilket innebär att det inte ska innehålla väsentliga fel. Problemet är att 

informationen inte alltid är tillförlitlig speciellt då en värdering är baserad på nuvärdesberäkningar. 

Därför är det vanligt att man gör en avvägning mellan relevant information och tillförlitlig information. 

Osäkerheten som uppkommer i samband med värderingar hanteras genom att företag lämnar ut 

noggrann information om hur värderingen ifråga görs i not. För att öka jämförbarheten dels mellan 

företagen och över tiden redovisas liknande händelser på ett likartat sätt.29  

3.1.2 IAS 40 
Behandlar redovisning och värdering av förvaltningsfastigheter.30 Tidigare värderades 

förvaltningsfastigheter till det historiska anskaffningsvärdet utifrån RR 24 som gavs ut av 

Redovisningsrådet. Upplysningar om det verkliga värdet lämnades i not utan att påverka RR.31  

Förvaltningsfastigheter innehas i syfte att skapa hyresintäkter eller värdestegring eller en kombination 

av dessa, oberoende av andra tillgångar som ett företag äger.32 Då man redovisar förvaltningsfastigheten 

till verkligt värde redovisas förvaltningsfastighetens värdeförändringar i både BR och RR.33 Skatten som 

är hänförlig till förvaltningsfastigheternas orealiserade värdeförändringar redovisas som en uppskjuten 

skatteskuld i BR.34 

 

Verksamheterna uppmuntras till att redovisa verkligt värde, men är inte tvingade till att bestämma 

förvaltningsfastigheternas verkliga värde med hjälp av oberoende värderingsmän som har relevanta 

                                                 
28IAS 1, p. 26 
29IAS 1, p. 38 
30IAS 40, p.1-2 
31http://www.bfn.se/redovisning/RADET/RR/RR24.pdf, (2008-11-20) 
32IAS 40, p.7 
33IAS 40, p.35 
34RR 9 
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kunskaper i förvaltningsfastighetsvärdering.35 Att ha god kontakt med värderingsmän som arbetar med 

en viss typ av fastighet leder följaktligen till att man får dagsaktuell information om hur marknaden 

tänker och handlar.36  

3.1.2.1 VÄRDERING TILL VERKLIGT VÄRDE 
 

”Förvaltningsfastighetens verkliga värde är det pris till vilket fastigheten skulle kunna säljas i en 

transaktion mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och som har ett intresse av att 

transaktionen genomförs” (IAS 40 p.36) 

 

Verkligt värde är en följd av uppskattningar som görs av kunniga och intresserade köpare och säljare på 

fastighetsmarknaden.37 Följaktligen innebär detta att båda parterna är rimligt informerade om fastigheten 

och dess värde.38  

 
Illustrationen ovan beskriver att IAS 40 rekommenderar att det verkliga värdet för 

förvaltningsfastigheter bestäms i första hand med hänsyn till aktuella fastighetspriser på en väl 

fungerande marknad för likartade fastigheter, hyresavtal och geografisk läge. Vid första förvärvstillfället 

redovisas förvaltningsfastigheten till noterat pris i enlighet med IAS 16 vilket motsvarar 

anskaffningsvärde. Detta består av inköpspriset samt direkt kostnader som är direkt hänförbara till 

köpet. När ägaren till fastigheten har genomgått alla dessa kostnader blir IAS 40 standarden tillämplig.  

                                                 
35IAS 40, p. 32 
36LMV-rapport, Fastighetsvärdering- grundläggande teori och praktisk värdering, (2004), Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet  
37IAS 40, p. 49 
38IAS 40, p. 42 

Noterad 
Pris 

Liknande transaktioner 

 

Nuvärdesberäkning 
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Om detta saknas utgår man från aktuella priser på en aktiv marknad av annat slag och läge. Om sådan 

information saknas kan fastighetens verkliga värde avgöras utifrån uppskattade framtida kassaflöden 

som bör baseras på sannolika och verifierbara antagande såsom rimliga förutsägelser och befintliga 

hyresavtal. Som diskonteringsränta används en räntesats som återspeglar marknadens bedömning. Detta 

kan i vissa fall leda till skilda bedömningar av förvaltningsfastighetens verkliga värde. I sådana fall gör 

företaget en analys av orsakerna till skillnaderna för att på så sätt komma fram till det mest sannolika 

värdet inom ett intervall av rimliga värden.39  

 

Ett företag ska lämna upplysning i not om vilken värderingsmetod som tillämpas och vilka kriterier man 

har utgått ifrån. Det ska även framgå i vilken utsträckning som det verkliga värdet på 

förvaltningsfastigheter baseras på värderingar av oberoende värderingsmän med erkända och relevanta 

kvalifikationer.40  

3.1.3 RR 24 
RR24 var aktuell år 2003 fram till IFRS övergången. Standarden behandlar redovisning och värdering 

av förvaltningsfastigheter med utgångspunkt i IAS 40. Värderingar görs till det historiska 

anskaffningsvärdet med avdrag för avskrivningar. I anskaffningsvärdet inräknas inköpspriset och 

utgifter som är direkt hänförliga till värdet. Upplysningar om det verkliga värdet lämnas i not utan att 

påverka RR. ÅRL rekommenderar tillämpning av anskaffningsvärdemetoden eftersom man inte lyckats 

utveckla RR 24 till att spegla IAS 40 innehållet fullt ut. Av den orsaken är verkligt värde bedömning av 

förvaltningsfastigheter i BR inte tillåtet.41  

3.1.4 IFRS 1 
Avsikten är att se till att företagets första finansiella rapport upprättas i enlighet med IFRS. Standarden 

behandlar således byte av redovisningsprincip vid övergången. Målsättningen är att företaget bör 

tillämpa samma redovisningsprinciper i IB under alla perioder som redovisas i den första finansiella 

rapporten som upprättas med utgångspunkt i IFRS. På detta vis uppnås jämförbarhet även mellan de 

finansiella rapporterna som upprättas i enlighet med IFRS.42  

                                                 
39IAS 40, p. 45- 47 
40IAS 40, p. 75 
41RR24, p.1, 4, 58 
42IFRS 1, p. 1, 3, 6- 7 
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3.2 SYNEN PÅ REDOVISNINGSTEORIER 
Enligt Schroeder bör redovisningsteorier förklara varför företagen redovisar på ett visst sätt.43 Problemet 

är att det inte finnas någon specifik teori som kan beskriva redovisningspraxis, menar Falkman.44 Enligt 

Falkman är redovisningsteorins målsättning att utifrån redovisningsprinciper och redovisningslagar 

säkerställa objektiv redovisningsinformation åt användarna.45 När det handlar om en så rättvisande 

redovisning som möjligt skulle idealet vara att utgå från den enskilda verksamheten och dess enskilda 

förutsättningar. Det här tillvägagångssättet leder till dock sämre jämförbarhetsmöjligheter och ökade 

kostnader för att upprätta redovisningsrapporter.46 Falkman klargör att av dessa skäl finns det 

svårigheter i att avgöra vad i redovisningen som utgörs av redovisningsteori och vad som är 

regleringar.47  

 

Enligt Watts & Zimmerman är teorier oftast normativa då de beskriver hur något bör vara. Enligt 

författarna har redovisningsteorier uppkommit som ett resultat av olika politiska processer. Watts & 

Zimmerman presenterar en positiv redovisningsteori som i stället utgår från hur verkligheten ser ut. 

Watts & Zimmerman menar att redovisningsteorier uppstår efter behov och skapas i syfte till att 

maximera den enskilda individens egennytta framför allmänhetens nytta. Eftersom vi lever i en värld där 

investerare önskar sig lägre aktiepriser i syfte till att vinstmaximera sin tillvaro. Företagsledningar 

manipulerar resultaten genom att utnyttja oklara definitioner såsom avskrivningar, reparationer och 

underhållsutgifter. Av dessa skäl anses enligt Watts & Zimmerman att teorin om egenintresse inte 

kommer att vara allmänt accepterad.48  

3.2.1 SYNEN PÅ EXTERNREDOVISNING 
Syftet med externa redovisningsrapporter är att möjliggöra rationellt beslutsfattande för användarna, 

menar Falkman.49 Enligt Marton upprättas redovisningsrapporter utifrån externa intressenters 

informationsbehov. För att möjliggöra rationell beslutsfattande bör användarna ha information om 

framtiden. Av det skälet är det fördel att upprätta balansorienterade redovisningsrapporter.50 Walker 

uppger dock att redovisningsinformation som innehåller framtida bedömningar inte kan möjliggöra 

rationell beslutsfattande. Av den orsaken att värderingar är baserade på delvis subjektiva antaganden 

detta strider emot rationalitetskonceptet.51 Enligt Falkman är det omöjligt att identifiera samtliga 

                                                 
43Schroeder R G, Clark M W, Cathey J M, Financial Accounting Theory and Analysis: Text and cases, (2005), (Nionde upplagan), John Wiley & Sons Inc. 
44Falkman P, Teori för redovisning, (2000), Studentlitteratur 
45Falkman P, Redovisningens teoretiska dilemma, (2000)  
46Falkman P, Redovisningens teorietiska kaos, (2004), Balans, nr 2, s 41-44 
47Falkman, (2000) 
48Watts R L, Zimmerman J L, The Demand for and Supply of Accounting Theories: The Market for Excuses, (1979), Accounting Review, nr 2, s 273-305 
49Falkman, (2000) 
50Marton, (2008) 
51Bloom m.fl., (1995) 
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beslutsalternativ då beslutsfattaren endast har ett begränsat beslutsval.52 Dessutom leder förändrade 

redovisningsmetoder inte till förändring av priset på företagets aktier enligt hypotesen om effektiva 

marknader (EMH). Inte heller val av redovisningsmetod påverkar aktiens pris.53 

 

 

                                                 
52Falkman, (2000) 
53Schroeder m.fl., (2005) 
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3.3 TEORI  
 

3.3.1 RESULTATORIENTERADE TEORIER & BALANSORIENTERADE TEORIER 
 

• Resultatorienterade teorier; redogör för en objektiv redovisning och fokuserar således på  RR. 

• Balansorienterade teorier; fokuserar på företagets förmögenhetsställning och lägger därför 

huvudsaklig tonvikt på BR.54  

 

Det är av vikt att redogöra för dessa två synsätt. Beroende på vilken teori som legat till grund för det 

externa redovisningsrapportens utformande är det inte ovanligt att redovisningsrapporternas innehåll kan 

variera. 

3.3.1.1 RESULTATORIENTERADE TEORIER 
I resultatorienterad redovisning finns huvudsaklig fokus på RR där kopplingen mellan verksamhetens 

kostnader och intäkter framställs med utgångspunkt i bokföringsmässiga grunder. Detta motsvarar 

resultatmätning enligt aktivitetsprincipen som redogör för skillnaden mellan intäkter och kostnader 

under en bestämd tidsperiod.55 Resultatorienterade teorier uppmuntrar värderingar till historiskt 

anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar.56 Solomons syn på resultatet är att det finns både det 

sanna resultatet och det redovisade resultatet. Enligt Solomons är största skillnaden att det redovisade 

resultatet inte får inkludera orealiserade vinster. Eftersom om man bortser från de oförutsedda 

värdeökningarna minskar effekten av subjektiva bedömningar och osäkerheter i redovisningen.57  

 

Resultatorienterade teoriers syn på BR är att, det är en resultatutredningsrapport som består av 

inkomstrester och utgiftsrester som uppkommit i och med att man utgått ifrån bokföringsmässiga 

grunder där matchningsprincipen haft dominerande betydelse.58 Detta förklaras tydligare av 

kapitalmarknadsskolan som redogör för den dynamiska balansuppfattning vars syn på BR är att denna är 

endast hjälpmedel till RR. Förklaringsvis BR är en brygga mellan perioderna IB och UB. 

                                                 
54Falkman P, Redovisningens teoretiska dilemma, (2000)  
55Gröjer J, Grundläggande redovisningsteori, (2006), (Femte upplagan), Studentlitteratur 
56Falkman, (2000) 
57Solomons D, Economic and Accounting Concepts of Income, (1961), Accounting Review, nr 3, s 374-383 
58Falkman, (2004) 



                                              VÄRDERING TILL VERKLIGT VÄRDE  
      - IAS 40  

 17

3.3.1.2 BALANSORIENTERADE TEORIER 

Balansorienterade teoriers målsättning är att redogöra för företagets förmögenhetsförändring som 

framställs i BR. Resultatmätningen kan uppnås utifrån förmögenhetsprincipen som går ut på att skildra 

förmögenheten vid periodens början och vid periodens slut med hänsyn till eventuella ägaruttag 

respektive ägarinsättningar då även dessa är förmögenhetspåverkande faktorer.59  

Hick´s syn på resultatmätning är att resultatet bör vara baserad på nuvärdet av det framtida kassaflödet. 

Det medför skillnaden av företags förmögenhet vid periodens början och slut. Om det förväntade 

resultatet skulle bli annat kan detta förklaras som en slumpmässig händelse.60 se nedan; 

 

Förväntat resultat ± Slumpmässiga händelser= Historiskt resultat 61 

Stewardshipskolan redogör för den statiska balansuppfattningen som menar att BR: s poster bör 

innehålla verkliga värden. Sådan redovisningsform anses vara flexibel eftersom tillgångarna värderas 

eller omvärderas till verkligt värde vid varje redovisningsperiod och inga avskrivningar görs.62 Enligt 

Falkman finns ingen av de dominerande redovisningsprinciperna framträdande i den balansorienterade 

redovisningsmodellen. RR som är upprättad enligt balansorienterade redovisningssynsätt har annorlunda 

innehåll då värdeförändringarna som redovisas i RR inte behöver vara realiserade.63 Vid successiv 

vinstavräkning som har sin utgångspunkt i matchningsprincipen redovisas däremot orealiserade 

intäkter.64  

                                                 
59Schroeder m.fl., (2005) 
60Rayman R A, Fair value accounting and the present value fallacy: The need for an alternative conceptual framework, (2007), The British Accounting 
Review, nr 39, s 211-225 
61 Gröjer, (2006) 
62Falkman P, Redovisningens teoretiska dilemma, (2000) 
63Falkman, (2004) 
64Smith, (2006) 
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3.4 TEORIDISKUSSION 
I teoriavsnittet har studien presenterat resultatorienterad redovisningssynsättet som länge dominerat 

svensk redovisning där värderingar görs till det historiska anskaffningsvärdet som är 

transaktionsbaserad. Således bör intäkterna vara realiserade för att förmögenhetsökning ska vara 

möjligt.65 Rayman menar att värderingar bör grunda sig på genomförda transaktioner i syfte att öka 

tillförlitligheten.66 Nackdelen med att värdera tillgångar till dess historiska anskaffningsvärde är att man 

inte på samma sätt kan ta hänsyn till tillgångens värdeförändringar till följd av prisförändringar och 

teknologiska utvecklingar. Bortsett från den värdeminskning som är en följd av dess användning.67 

Därför passar inte detta synsätt in i modern tid där marknaden är intresserad av företagsledningens 

bedömningar om tillgångens framtida kassaflöde. Redovisningen har därmed övergått till att öka fokus 

på företagets förmögenhetsställning med utgångspunkt i balansorienterad synsättet där BR: s poster 

innehåller verkliga värden .68  

 

I studien Is Cash Flow King in Valuations? som utfördes år 2007 av Liu, J m.fl. skildrades periodiserat 

redovisningsinnehåll och bedömningsmässiga redovisningsinnehåll. Det visade sig att bedömningar i 

redovisningen tillför användbar information till aktiemarknaden.69 I balansartikeln Vem har nytta av 

bedömningar? diskuteras denna studie av Jan Marton. Enligt Marton då företagen tillämpar 

redovisningsrekommendationer anpassas dessa till verksamhetens unika ekonomiska situation, vilket 

ligger till grund för skapandet av bedömningsmässiga redovisningsrapporter. Redovisning som endast 

innehåller periodiseringar i enlighet med bokföringsmässiga principer visar endast att man har följt 

redovisningsregler, vilket är i första hand för Skatteverket av intresse. Det som är intressant för 

aktiemarknaden är bedömningsmässiga periodiseringar som upplyser om eventuella nedskrivningar. På 

detta vis informeras marknaden om att de nedskrivna tillgångarna inte längre kan genererar framtida 

kassaflöden. När bolaget inte gör nedskrivningar ges upplysning om att bolagets tillgångar generar 

framtida kassaflöden.70 Enligt Fisher har bedömningsmässiga periodiseringar utsatts för kritik. Eftersom 

dessa är enligt Fisher subjektiva då redovisningsrapporterna innehåller bedömningar.71 Walkers menar 

att i en fri konkurrensmarknad under ständig förändring kan detta skapa osäkerhet i uppskattningarna. 

Vilket försvårar beslutsfattandet för användarna.72 Solomons klargör att rapportering till skatteverket 

                                                 
65Falkman, (2000) 
66Rayman, (2007) 
67Schroeder m.fl., (2005) 
68Falkman, (2000) 
69Jing L, Doron N, Jacob T, Is Cash Flow King in Valuations?, (2007), Financial Analysts Journal, nr 2, s 56-68 
70Marton J, Vem har nytta av bedömningar?, (2008) 
71Rayman, (2007) 
72Bloom m.fl., (1995) 
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präglas av inkomstbegreppet och rapportering till aktiemarknaden betonar kassaflöde. På så vis har olika 

resultatmått utvecklats för olika intressenter.73  

                                                 
73Solomons, (1961) 
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4 EMPIRI 
 

 
 
 
 
Dessa tio svenska noterade förvaltningsfastighetsbolagen kommer att presenteras i empirin.  
 

FÖRETAG VERKSAMHETSKONCENTRATION 

BRINOVA LOGISTIK FASTIGHETER 

CASTELLUM KOMMERSIELLA FASTIGHETER 

FABEGE KOMMERSIELLA FASTIGHETER 

FASTPARTNER KOMMERSIELLA FASTIGHETER 

HEBA KOMMERSIELLA FASTIGHETER 

HUFVUDSTADEN KOMMERSIELLA FASTIGHETER 

KLÖVERN KOMMERSIELLA FASTIGHETER 

KUNGSLEDEN KOMMERSIELLA FASTIGHETER 

WALLENSTAM BOSTADSFASTIGHETER 

WHILBORGS KOMMERSIELLA FASTIGHETER 
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4.1 INTERVJUSAMMANSTÄLLNING 
 

KUNGSLEDEN 

ROGER JOHANSSON, (2008-11-04) 

 

Kungsleden genomför internvärdering och externvärdering. Extern värderingsman anlitas främst vid 

köptillfället för att säkerställa den interna värderingen. Johansson förklarar att det är kostsamt med 

externvärdering men utförs, eftersom det är ett krav från externa parter som till exempel kreditinstituten. 

Det kan skilja sig på värdet som beräknats internt och det externa värdet som framtagits av oberoende 

värderingsmän. Johansson klargör, att externa värderingsmän inte har tillåtelse att ta del av 

informationsunderlaget som använts vid bedömning av förvaltningsfastigheternas interna värde.  

 

Johanson anser att värdering till verkligt värde presenterar bättre information till de externa 

intressenterna till skillnad från historisk anskaffningskostnad. Angående den oroliga konjunkturen i 

dagsläget konstaterar Johansson att de publika fastigheterna som Kungsleden äger inte är speciellt 

konjunkturkänsliga. Man kan se större värdeförändringar i de kommersiella fastigheterna i samband 

med konjunktursvängningar.  

 

FABEGE 

JOHAN RUDBERG, (2008-11-06)  

 

En kombination av externvärdering och internvärdering på samtliga fastigheter görs en gång per år vid 

årsskiftet. Löpande värderas minst 25 % av fastigheterna externt varje kvartal. Man går tillväga på så 

sätt att man väljer speciella fastigheter som ska vara representativ för totala urvalet. Rudberg tycker att 

det är kostsamt med externvärdering men anser att det ökar tillförlitligheten för de externa 

intressenterna. Det kan bli olika uppfattningar kring värdet som man beräknat internt och det externa 

värdet som framtagits av externa oberoende värderingsmän. De parametrar som påverkar fastighetens 

värde är hyra och avkastningskrav samt tillgänglighet. Enligt Rudberg har det oroliga finansläget inte 

påverkat verksamhetens förvaltningsfastigheter. 

 

 



                                              VÄRDERING TILL VERKLIGT VÄRDE  
      - IAS 40  

 22

FASTPARTNER 

JOHAN BÖCKERT, (2008-11-14) 

 

Innan slutet av år 2007 värderade Fastpartner 1/3 del av fastighetsbestånden externt. Böckert berättar att 

sedan dess görs externvärdering trots att det är kostsamt. Framförallt bankerna och aktieägarna 

uppskattar externvärdering i dagens oroliga finansläge, menar han. Enligt Böckert är själva 

värderingsmetoden detsamma internt respektive externt, men de framtagna värdena skiljer sig åt. Detta 

beror på, att vid internvärdering av förvaltningsfastigheterna är man mer involverad i den löpande 

verksamheten, medan externa värderaren fastställer värdet ur en annan synvinkel. Böckert menar att 

extern värderarna alltid presenterar hur de har gått tillväga då de har värderat fastigheterna. 
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4.2 VILKA VÄRDERINGSMODELLER UTGÅR FÖRETAGEN IFRÅN VID 

VÄRDERING TILL VERKLIGT VÄRDE MED UTGÅNGSPUNKT I IAS 40?  

4.2.1 VÄRDERINGSMODELLEN 
Nuvärdesmetoden innebär att man bedömer tillgångens framtida nytta utifrån framtagna prognoser. 

Fastighetsbeståndens avkastningskrav har bedömts utifrån gjorda transaktioner på respektive ort med 

utgångspunkt i ortprismetoden. Ortprismetoden innebär att man uppskattar fastighetens nuvärde genom 

att utgå ifrån priser för liknande fastigheter. Med hjälp av ortprismetoden får man uppfattning kring hur 

förvaltningsfastigheterna skiljer sig i respektive ort. Ortprismetoden kan tillämpas på samtliga 

fastighetstyper. Se modellen som bygger på nuvärdesmetoden som framgår i de tio studerade företagens 

årsredovisningar; 

 

 
 

4.2.2 OSÄKERHETSINTERVALL 
Vid fastighetsvärderingar tas hänsyn till osäkerheten som uppkommer i samband med värderingar. Av 

dessa skäl har förvaltningsfastighetsbolagen och externa värderingsföretagen bedömt värdet inom 

osäkerhetsintervall om +/– 5-10 %. Osäkerhetsintervallets storlek varierar beroende på 

fastighetskategori och läge.  
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4.2.3 SVENSK FASTIGHETSINDEX (SFI) 
De oberoende värderingsmännen genomför marknadsbedömningar i enlighet med SFI:s riktlinjer. 

SFI mäter totalavkastningen uttryckt i procent av fastigheternas marknadsvärde. Driftnetto från 

fastighetsportföljen hämtas direkt från företagens redovisningar medan kapitalbasen och 

värdeförändringen för fastighetsportföljen baseras på individuella värderingar av fastigheterna. Indexet 

avser fastigheter som ingår i placeringsportföljen och som innehas i huvudsak för extern uthyrning.74 

 

 

                                                 
74LMV-rapport, (2004) 
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4.3 HUR STOR DEL AV FASTIGHETSBESTÅNDEN INOM DE STUDERADE 

FÖRETAGEN EXTERNVÄRDERAS ÅRLIGEN? 

Intervjuerna har visat att internt värderade och externt värderade värden skiljer sig åt. Intern värdering 

genomförs parallellt även när fastighetsbestånden värderas externt. Då är det intressant att ta reda på hur 

stor andel av fastighetsbestånden externvärderas hos de studerade företagen.  

 
 DIAGRAM 1 

 
 

Diagram 1 visar att nio av tio studerade företag externvärderar sina förvaltningsfastigheter. Andelen 

fastigheter som externvärderas årligen skiljer sig åt mellan företagen.  
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4.4 HUR PÅVERKAR DE OREALISERADE VÄRDEFÖRÄNDRINGARNA BR 

OCH RR? 

 
TABELL 1 

 År 2004 

Orealiserade 
värde-
förändringar  
 
MSEK 

Resultat 
efter  
finansnetto 
 
MSEK  

Orealiserade 
värde-
förändringar  
       /  
Resultatet  
efter  
finansnetto 

Förvaltnings-
fastighetsvärde  
 
 
MSEK 

Orealiserade 
värdeförändringar 
       / 
Förvaltnings- 
fastighetsvärde  

IFRS 3 89 3% 1 712 0 % 
Brinova innan 

IFRS   83 0% 1 669   
IFRS 571 1 255 45% 19 449 3% 

Castellum innan 
IFRS   797 0% 14 741   
IFRS 23 970 2% 36 379 0% 

Fabege innan 
IFRS   1 011 0% 31 623   
IFRS 83 167 50% 3 271 3% 

Fastpartner innan 
IFRS   57 0% 3 053   
IFRS 131 195 67% 2 320 6% 

HEBA innan 
IFRS   52 0% 824   
IFRS 280 896 31% 15 000 2% 

Hufvudstaden innan 
IFRS   742 0% 10 345   
IFRS 30 185 16% 4 193 1% 

*Klövern innan 
IFRS   165 0% 4 123   
IFRS 117 150 78% 13 438 1% 

*Kungsleden innan 
IFRS   571 0% 12 463   
IFRS 1 234 1 460 85% 13 361 9% 

Wallenstam innan 
IFRS   905 0% 9 572   
IFRS 183 0   7 258 3% 

Wihlborgs innan 
IFRS   0   6 896   

 
De grå raderna visar omräkning i enlighet med IFRS via verkligt värde metoden. Det är ett krav att de 

redovisade värden omräknas i enlighet med IFRS för att visa skillnaderna innan införandet av IFRS och 

efter att IFRS har anammats.   

 

Innan införandet av IFRS redovisade företagen sina fastighetsbestånd på olika sätt. De flesta bolag 

redovisar fastigheterna som anläggningstillgångarna vilka värderades till historiskt anskaffningsvärde.  
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* Kungsleden och Klövern redovisar fastighetsbestånden som omsättningstillgångar. 

Övervakningspanelen kritiserade detta. Bolagens affärsidé är i linje med den definitionen av 

förvaltningsfastigheter som anges i RR 24 då det bör klassificeras som anläggningstillgångar. Enligt 

Redovisningsrådets rekommendation skall upplysningar lämnas om de kriterier som bolagen har använt 

för att skilja på olika slag av fastigheter. Övervakningpanelen anser att bolagen inte har lämnat 

tillräckliga upplysningar om detta. Kritiken fick bolagen eftersom de inte har behandlat 

fastighetsbeståndet på ett riktigt sätt i BR och RR i årsredovisningarna året 2004.75  

 

När fastigheterna redovisas som omsättningstillgångar, innebär det att tillgångarna skrivs ned istället för 

att skrivas av. Kungsleden visar i årsredovisningen året 2004 att de har skrivit ned sina 

förvaltningsfastigheter, men sådana nedskrivningsbelopp visas inte hos Klövern. I samband med 

omräkningen i enlighet med IAS 40 nämner Kungsleden att deras fastigheter ska omklassificeras 

därmed värderas till verkligt värde. Däremot nämner Klövern inte något särskilt om detta i 

årsredovisningen.  

                                                 
75 http://www.overvakningspanelen.se/pdf-05/Kungsleden_press.pdf, http://www.overvakningspanelen.se/pdf-
05/Klovern_press.pdf, 2008-12-20 



                                              VÄRDERING TILL VERKLIGT VÄRDE  
      - IAS 40  

 28

TABELL 2 

År 2005 
Orealiserade 
värdeförändringar 
 
MSEK 

Resultatet  
efter  
finansnetto 
 
MSEK  

Orealiserade 
värdeförändringar 
       /  
Resultatet  
efter  
finansnetto 

Förvaltnings-
fastighetsvärde 
 
MSEK 

Orealiserade 
värdeförändringar 
       / 
Förvaltnings-
fastighetsvärde  

Brinova 90 248 36 % 2 285 4% 
Castellum 861 1 712 50% 21 270 4 % 
Fabege 844 2 761 31% 21 296 4% 
Fastpartner 64 328 20% 2 782 2 % 
HEBA 223 293 76% 2 543 9% 
Hufvudstaden 1 200 1 852 65% 16 276 7 % 
Klövern 133 331 40% 5 968 2% 
Kungsleden 1 122 2 116 53% 24 856 5 % 
Wallenstam 1 792 2 192 82% 16 102 11% 
Wihlborgs 318 649 49% 7 832 4 % 
Genomsnitt     50%   5% 

 
TABELL 3 

 År 2006 

Orealiserade 
värdeförändringar
 
MSEK 

Resultatet  
efter  
finansnetto
 
MSEK  

Orealiserade 
värdeförändringar 
       /  
Resultatet  
efter  
finansnetto 

Förvaltnings-
fastighetsvärde
 
 
MSEK 

Orealiserade 
värdeförändringar 
       / 
Förvaltnings- 
fastighetsvärde  

Brinova 156 428 36 % 3 389 5 % 
Castellum 1 062 2 206 48% 24 238 4 % 
Fabege 911 1 863 49% 27 188 3 % 
Fastpartner 211 315 67% 3 177 7 % 
HEBA 298 414 72% 2 674 11 % 
Hufvudstaden 2 648 3 221 82% 17 409 15 % 
Klövern 262 592 44% 10 701 2 % 
Kungsleden 1 845 3 575 52% 22 235 8 % 
Wallenstam 1 694 1 907 89% 18 279 9 % 
Wihlborgs 639 1 064 60% 10 888 6 % 
Genomsnitt     60 %   7% 

 
TABELL 4 

 År 2007 

Orealiserade 
värdeförändringar
 
MSEK 

Resultatet  
efter  
finansnetto 
 
MSEK  

Orealiserade 
värdeförändringar
       /  
Resultatet  
efter  
finansnetto 

Förvaltnings- 
fastighetsvärde 
 
 
MSEK 

Orealiserade 
värdeförändringar 
       / 
Förvaltnings- 
fastighetsvärde  

Brinova 66 389 17 % 3 462 2% 
Castellum 919 1 943 47% 27 717 3 % 
Fabege 893 2 066 43% 30 829 3% 
Fastpartner 363 472 77% 3 944 9 % 
HEBA 285 357 80% 3 117 9% 
Hufvudstaden2 598 3 322 78% 20 531 13 % 
Klövern 1 106 1 545 72% 12 154 9% 
Kungsleden 1 305 2 621 50% 25 662 5 % 
Wallenstam 787 1 076 73% 17 922 4% 
Wihlborgs 1 043 1 502 69% 13 397 8 % 
Genomsnitt     61%   7% 
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4.5 KAN MAN SE SAMBAND MELLAN ANDELEN EXTERNVÄRDERADE 

FASTIGHETER OCH FASTIGHETERNAS VÄRDEFÖRÄNDRINGAR?  

Det har räknats på om det finns ett samband mellan andel extern värdering och värdeförändring av 

förvaltningsfastigheterna. Andelen extern värdering är från information i diagram 1. Eftersom bolagen 

har olika storlek på fastighetsbestånden, är det rimligt att använda procentuella värden, som visar 

orealiserade värdeförändringar i förhållande till hela förvaltningsfastighetsvärdena, som 

värdeförändringar. Sambandet räknas under perioden 2005-2007 eftersom verkligt värde metoden inte 

används under 2004. Siffrorna hämtas från tabell 2-4.  

 

TABELL 5 

  2005 2006 2007 

r-värdet -0,393 -0,234 0,352 

a-värdet 7,263 8,617 3,951 

b-värdet -0,032  -0,026 0,037 
                    
 
 
Korrelationskoefficenten (r-värdet) visar sambandets styrka. Förklaringsvis sambandet mellan andelen 

externvärderade fastigheter och fastigheternas värdeförändringar. r- värde bör ligga mellan –1 och +1 

för att påvisa samband och om r- värdet blir noll betyder det att det inte finns samband.  

 
Sambandet året 2007 är positivt men åren 2005-2006 är negativt. Alla värden är relativt låga, vilket 

säger att sambandet är svagt. Sambandet kan analyseras med linjära sambandet och detta görs genom att 

man räknar fram a-värdet och b-värdet. Regressions linje beskrivs av a-värdet och b-värdet och b-värdet 

visar linjens lutning. Den lutningen speglar om sambandets värden är positiv eller negativ. Om 

sambandet är positivt, är lutningen positiv och vise versa.  
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Hypotesprövning 

Avsikten med hypotesprövning i detta fall är att utreda om b-värdet är signifikant skild från noll. Om b-

värdet inte är avskild från noll innebär detta att korrelationlinjens lutning visar noll värde. Vilket betyder 

att sambandet inte finns mellan andelen externvärderade fastigheter och fastigheternas 

värdeförändringar. För att testa detta används stickprovsfördelning som kallas för t-fördelning. 

 

H0:  b = 0 

H1:  b ≠ 0 

 

Det görs en dubbelsidig test med sannolikhet 95 %.  Som sammanställs i tabell 6. 

 

TABELL 6 

  2005 2006 2007 

t-värdet 1,209 0,682 1,062

Kritisk gräns 2,31 

Frihetsgrad 8 
 

Slutsats 

H1 förkastas och H0 accepteras för åren 2005-2007. t-värden är inte tilläckligt höga för att kunna bevisa 

sambandet och detta innebär att det inte finns ett samband mellan andelen externvärderade fastigheter 

och fastigheternas värdeförändringar. 
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5 ANALYS & DISKUSSION 
 
 
Studien har visat att samtliga studerade företag utgår ifrån samma värderingsmodeller vid värdering till 

verkligt värde. Noterat pris innebär historiskt anskaffningsvärde vilket är objektivt till skillnad fån de 

övriga värderingsmodellerna som företagen utgår ifrån. Ortprismetoden baseras på nuvärdes beräkning 

och resulterar i subjektiva bedömningar. Nuvärdesmetoden utgår från flera faktorer som baserar sig på 

också enskilda företags bedömningar såsom framtida hyresinbetalningar, kalkylräntan och 

direktavkastningskravet. Detta innebär att även när samtliga företag använder sig av samma modeller, 

kan värderade värden skilja sig åt på grund av de egna bedömningarna hos företagen. Däremot 

redovisade studerade företag året 2004 med olika metoder. De flesta använde sig av historiska 

anskaffningsvärde metoden med avskrivningar och även nedskrivningar gjordes hos flera bolag. 

Kungsleden och Klövern klassificerade fastigheterna som omsättningstillgångar och nedskrivningar 

hade skett. Det kan konstateras att verkligt värde metoden är mer jämförbar eftersom samtliga bolag går 

utifrån samma modeller.  

 

Verkligt värde värdering som baseras på bedömningarna karakteriseras av balansorienterade teorier som 

speglar Hick´s syn att resultatet bör vara baserat på nuvärdet av framtida kassaflödet. När 

förvaltningsfastigheter värderas till verkliga värden uppstår orealiserade värdeförändringar som 

redovisas i RR, vilket förklaras av Falkman. Det innebär att icke transaktionsbaserade värden blir en del 

av resultatet. Orealiserade värdeförändringar rör även tillgångars värden i BR och detta speglar 

Stewardshipskolans redogörning att BR: s poster bör innehålla verkliga värden. Dessa verkliga värden 

blir riktiga endast då de realiseras, vilket skapar osäkerhet i redovisningen. Av detta skäl har samtliga 

studerade företag gjort externvärderingar och internvärderingar inom en osäkerhetsintervall om +/- 5- 10 

%. Avsikten är att ta hänsyn till osäkerheterna i värderingarna enligt IAS 40. Detta innebär att det finns 

inslag av försiktighetsprincipen kvar även efter IFRS.  

 

Informanterna är överens om att det interna värdet skiljer sig från det externa värdet fastän 

värderingsmetoderna är detsamma internt respektive externt. Detta kan bero på att företagen utgår från 

olika riktlinjer. Externa värderingsmännen utgår ifrån SFI:s riktlinjer således fastställs värdet utifrån 
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oberoende parts synvinkel. Till skillnad från internvärderingar där företagen utgår från egna 

affärsmodeller som bygger på verkligt värde.  

 

Uppsatsen har visat att endast nio av de tio studerade förvaltningsfastighetsbolagen externvärderar sina 

fastigheter. Företaget Wallenstam väljer att endast internvärdera sina fastigheter. Detta kan bero på att 

Wallenstam inte valt att följa denna del av IAS 40 som uppmuntrar externvärdering. Medan de övriga 

nio studerade företagen externvärderar fastighetsbestånden troligtvis i syfte till att öka tillförlitligheten 

och för att skydda marknadens borgenärer. Intervjuerna klargjorde att det är dyrt med externvärdering. 

Företagen väljer ändå att externvärdera fastighetsbestånden årligen i syfte till att uppnå ökad 

tillförlitlighet i värderingen som är en av redovisningens kvalitativa egenskaper. De intervjuade 

personerna klargjorde att externvärdering i samband med marknadsvärdering är ett krav från 

kreditmarknaden och aktiemarknaden. Detta kan bero på att de orealiserade värdeförändringarna som 

uppkommer i samband med marknadsvärderingar inte är transaktionsbaserade eftersom de blir riktiga 

endast då de realiseras.  

 

Wallenstams orealiserade värdeförändringar åren 2005-2007 som framställs är höga i förhållande till 

bolagets resultat efter finansnetto. I tabellerna 2-4 visas att cirka 80 procent av företagets resultat efter 

finansnetto består av orealiserade värdeförändringar åren 2005-2007. Även om man tar hänsyn till att 

bedömningen har utförts inom en osäkerhetsintervall om +/- 5- 10 % anses värdena ändå vara betydande 

höga. Orealiserade värdeförändringar i förhållande till bolagets hela fastighetsbestånd är också höga 

åren 2005-2007. Hufvudstaden och HEBA har också relativt höga orealiserade värdeförändringar i 

förhållande till bolagets resultat efter finansnetto, respektive hela fastighetsbestånden åren 2005–2007 

som sammanställts i tabellerna 2-4. Däremot är Brinovas orealiserade värdeförändringar låga i 

förhållande till bolagets resultat efter finansnetto, åren 2005- 2007 respektive hela fastighetsbestånden 

åren 2005 och 2007 i tabell 2- 4.  

 

Hypotesprövningen har visat att det inte finns ett signifikant samband mellan andelen externvärderade 

fastigheter och fastigheternas värdeförändringar åren 2005-2007. Eftersom sambandet saknas, ska det 

analyseras vidare om det finns någon annan orsak som kopplas till värdeförändringarna. I början av 

empirin visas typ av fastigheter som samtliga studerade företag koncentrerar sig på. De flesta av de 

nämnda företagen ovan, Wallenstam, Brinova och HEBA koncentrerar sig inte på kommersiella 

fastigheter medan resten av företagen koncentrerar sina verksamheter på dessa. Endast Hufvudstaden 

har kommersiella fastigheter som koncentration. Det kan konstateras att en stor del av 

värdeförändringarna kan förklaras av typ av fastigheter som verksamheten koncentreras på.   
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Påverkan av orealiserade värdeförändringar hos de ovan nämnda företagen Wallenstam, HEBA och 

Hufvudstaden är stor i BR och RR. Resultatet består till en stor del av icke transaktionsbaserade siffror. 

Detta kan ge en alltför positiv bild när det gäller förmögenhetsställning och verksamhet hos företagen. 

Att redovisningens användare bör ha rimliga kunskaper om externredovisning och ekonomi förklaras av 

redovisningens kvalitativa egenskaper. Aktieägare med rimliga kunskaper om redovisning skulle nog 

ifrågasätta sådana icke transaktionsbaserade värden. De aktieägare med mindre redovisningskunskaper 

skulle förmodligen missa informationen som finns i not. I not framgår det om orealiserade värden och 

hur dessa värderas. Speciellt i nulägets finanskris där kunskap för att kunna förstå not är viktig då 

aktieägare i dagsläget är rädda om sina pengar.  

 

Redovisningsrapporterna bör innehålla relevant information då det är en av redovisningens kvalitativa 

egenskaper. Huruvida värderingar till anskaffningsvärde bidrar till objektiv och relevant information kan 

diskuteras. Det har presenterats i uppsatsen att detta beror på vilka intressenter som 

redovisningsinformationen är upprättad till. Solomons styrker detta då han förklarar att rapportering till 

skatteverket präglas av inkomstbegreppet och rapportering till aktiemarknaden betonar kassaflöde. Av 

dessa skäl har olika resultatmått utvecklats för olika intressenter.76 De intervjuade personerna i 

uppsatsen är överens om, att verkligt värde presenterar relevant information till de externa 

intressenterna. På så vis underlättas användarnas beslutsfattande vilket är externredovisningens 

målsättning. Att verkligt värde förmedlar bättre information beror på att aktiemarknaden och 

kreditmarknaden är intresserad av företagens bedömningar om tillgångens framtida värde och inte 

anskaffningsvärdet. 

Detta styrks av den vetenskapliga studien som presenterats i uppsatsen Is Cash Flow King in 

Valuations? som publicerades år 2007 av Liu, J m.fl. Denna studie visade att bedömningar i 

redovisningen tillför användbar information till aktiemarknaden. Självfallet anses historiskt 

anskaffningsvärde vara mer objektiv information framför verkligt värde i denna vetenskapliga studie. 

Eftersom historiskt anskaffningsvärde är mer verifierbart och bidrar med intressant information till 

Skatteverket som på detta vis kontrollerar om man har följt redovisningsreglerna.  
 

                                                 
76Solomons, (1961) 
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6 SLUTSATS  
 

 

Studien har visat att samtliga studerade företag utgår ifrån samma värderingsmodeller vid värdering av 

förvaltningsfastigheter till verkligt värde. Värderade värden kan skilja sig åt på grund av de egna 

bedömningarna hos företagen. Det interna värdet och det externa värdet skiljer sig åt trots att 

värderingsmetoderna är detsamma. Det kan orsakas av att externa värderingsmän utgår ifrån 

gemensamma riktlinjer ifrån SFI.  

 

Uppsatsen har visat att endast nio av de tio studerade förvaltningsfastighetsbolagen externvärderar sina 

fastigheter. Företaget Wallenstam väljer att endast internvärderar sina fastigheter. Extern värdering är 

kostsamt, men de flesta bolag väljer att ta den kostnaden för att öka tillförlitlighet för kreditmarknaden 

och aktiemarknaden. Detta kan bero på att de orealiserade värdeförändringarna som uppkommer i 

samband med marknadsvärderingar inte är transaktionsbaserade.  

 

De orealiserade värdeförändringarna påverkar BR och RR olika hos de studerade företagen. Hos 

Wallenstam, HEBA och Hufvudstaden är värdeförändringar höga i förhållande till bolagens resultat 

efter finansnetto respektive hela fastighetsbestånden och hos Brinova är det lågt. Studien har visat att 

värdeförändringarna i förhållande till bolagens hela fastighetsbestånd inte kan förklaras av andelen 

extern värdering, eftersom det visades sig inte finnas något signifikant samband. En stor del av 

värdeförändringar kan förklaras av typ av fastigheter som verksamheten koncentreras på istället. 
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7 VIDAREFORSKNING 
 
 

Fram till och med tredje kvartalet år 2008 genomfördes nedskrivningar på Kungsledens kommersiella 

fastigheter med 200 miljoner eftersom finanskrisen har medfört till att affärerna har minskat. Böckert 

från Fastpartner uttryckte att sedan slutet av år 2007 ändrades strategi till att endast externvärdera 

samtliga fastigheter för att på så vis öka förtroendet från främst de externa finansieringskällorna. Det 

skulle vara intressant att studera om företagen kommer att öka andelen extern värdering i lågkonjunktur 

och finanskris i syfte till att öka tillförlitligheten i värderingen. Framförallt när det gäller Wallenstam 

som inte externvärderar sina förvaltningsfastigheter.  

 

Uppsatsen har testat om det finns ett samband mellan andelen extern värdering och orealiserade 

värdeförändringar. Det analyserade vidare om det orsakas av typ av fastigheter som företagen 

koncentrerar sig i sina verksamheter. Därför skulle det vara intressant att ta reda på om liknande 

samband uppkommer med andra variabler. Det är möjligt att man hittar något mönster om man prövar 

vidare med olika variabler till exempel orter där fastigheterna är belägna samt verksamhetens storlek.  
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9 BILAGA 
 
 

9.1 KUNGSLEDEN 
ROGER JOHANSSON, 2008-11-04 

 

Utgår ni ifrån IAS 40, då ni bestämmer värdet på era förvaltningsfastigheter? 

 

Kungsleden värderar sina förvaltningsfastigheter med utgångspunkt i IAS 40. Kungsleden redovisar 

förvaltningsfastigheternas orealiserade värdeförändringar i RR efter posten resultat efter finansnetto, 

Företaget är det enda förvaltningsfastighetsbolag som redovisar på detta vis. Kungsledens affärsmodell 

bygger på fair value model sedan innan införandet av IFRS. Just för att modellen underlättar för 

analyser och presenterar bättre information till de externa intressenterna. 

 

Johansson förklarar att, oberoende värderingsmän anlitas främst vid köptillfället och detta för att det 

finns krav från externa parter såsom bankerna att man externvärderar fastigheten. Givetvis kan det skilja 

sig på värdet som beräknats internt och det externa värdet som framtagits av oberoende värderingsmän. 

Johansson klargör att, externa värderingsmän inte har tillåtelse att ta del av informationsunderlaget som 

använts vid bedömning av förvaltningsfastigheternas interna värde. Han tillägger även att det kostsamt 

att använda sig av externa värderingsmän. 

  

Hur går ni till väga i praktiken när ni bedömer värdet på era förvaltningsfastigheter? 

 

Då de köper en fastighet gör de alltid en förvärvskalkyl på den fastigheten. Denna förvärvskalkyl är 

egentligen en driftsnettoprognos för vad de räknar med att fastigheten kommer att generera i kassaflöde. 

Ett halvår efter att de har tillträtt en fastighet tittar vi på de verkliga siffrorna och räknar om dessa till ett 

år genom att multiplicera med två för att få inköpskapacitet, vilket de resonerar om i årsredovisningen. 

Skulle det vara så att fastighetens värde förändras kanske för att hyresgästen gått i konkurs så görs det 

alltid en ny affärsplan. Det viktiga är att man gör en rimlig affärsplan och som startvärde i denna 

affärsplan har man alltid den aktuella intjäningskapaciteten ett år tillbaka och utifrån denna görs en 

kassaflödesprognos för fastigheten fem år framåt. Där förvaltningsfastigheterna nuvärdesberäknas fram 
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till ett kassaflöde och det framtida restvärdet på fastigheten och då får de fram vad fastigheten är värd 

för dem. Om värdet visar sig vara högre än vad de tror de ska sälja fastigheten till då ska de behålla 

fastigheten och om det är lägre än vad de tror, då ska de sälja fastigheten.  

 

På vilket sätt påverkar konjunkturförändringarna förvaltningsfastigheternas värde? 

 

Vid konjunkturförändringar ser man större värdeförändringar på Kungsledens kommersiella fastigheter. 

Johansson förtydligar detta då han menar att, Kungsledens fastigheter är indelad i publika fastigheter 

såsom äldreboenden, vårdcentraler och skolor. Andra kategorin av förvaltningsfastigheter består av 

kommersiella fastigheter. De publika fastigheterna är inte speciellt konjunkturberoende, däremot de 

kommersiella fastigheter kan innehålla större värdeförändringar. Fram till och med tredje kvartalet år 

2008 genomfördes nedskrivningar på Kungsledens kommersiella fastigheter med 200 miljoner. Sedan 

får man se vad som händer de närmaste två åren. Då dagens finanskris har lett till att affärerna har 

minskat kanske det innebär att man bör göra justeringar igen, menar Johansson. 
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9.2 FABEGE 
JOHAN RUDBERG, 2008-11-06  

 

Utgår ni ifrån IAS 40, då ni bedömer förvaltningsfastigheternas värde? 

 

Enligt Rudberg, har man marknadsvärderat Fabeges förvaltningsfastigheter sedan år 2005. En 

kombination av externvärdering och internvärdering på samtliga fastigheter görs en gång per år vid  

årsskiftet. Löpande värderas minst 25 % av fastigheterna externt varje kvartal. Man går tillväga på så 

sätt att man väljer speciella fastigheter som ska vara representativ för totala urvalet. Vidare innebär detta 

enligt Rudberg att, speciella fastigheter kan vara en fastighet som genererat intäkter, eller en fastighet 

som inte genererat intäkter. Vilket då påverkar fastighetens värde, därför skriver man ned fastighetens 

värde om det inte genererar intäkter.  

 

Rudberg menar att det är kostsamt med extern värdering, men att använda sig av extern värdering är 

lönsamt i längden då det innebär att man på detta vis ökar tillförlitligheten för de externa intressenterna. 

Givetvis kan det bli olika uppfattningar kring värdet som man beräknat internt och det externa värdet 

som framtagits av externa oberoende värderingsmän. Det parametrar som påverkar fastighetens värde är 

hyra och avkastningskrav samt tillgänglighet.  

 

Hur går ni till väga i praktiken när ni bedömer värdet på era förvaltningsfastigheter? 

 

Fabege utgår från ortprismetoden och kassaflödesberäkningar vid värdering av förvaltningsfastigheter. 

Med hjälp av ortprismetoden får man uppfattning kring hur förvaltningsfastigheterna skiljer sig i 

respektive ort. Nuvärdesberäkningar görs med 5- 10 år tidsintervall framåt, man utgår ifrån ungefärlig 

hyra utifrån befintliga hyresavtal och investering, för att sedan ta hänsyn till vad hyran är på vakanta 

lokaler och vad avkastningskravet är på olika områden.  

 

På vilket sätt påverkar konjunkturförändringarna förvaltningsfastigheternas värde? 

 

Enligt Rudberg, Fabeges förvaltningsfastigheter finns belägna främst i Stockholm City, Hammarby 

Sjöstad och Solna. Utbudet av förvaltningsfastigheterna i dessa områden är överlag låg i förhållande till 

dess efterfråga. Därför har inte det oroliga finansläget påverkat verksamhetens förvaltningsfastigheter än 
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så länge. Däremot har finanskrisen påverkat verksamheten i Fabege på så sätt att det blivit svårare att 

låna pengar, och därför blir det också svårare investera i nya projekt.  
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9.3 FASTPARTNER 
JOHAN BÖCKERT, (2008-11-14) 

 

Utgår ni ifrån IAS 40, då ni bedömer förvaltningsfastigheternas värde? 

 

Innan slutet av år 2007 värderade Fastpartner sina fastigheter internt, och 1/3 del av fastighetsbeståndet 

värderades externt. I dagsläget görs extern värdering trots att det är kostsamt, anledningen till detta är att 

marknaden befinner sig i svårigheter. Fortsättningsvis menar Böckert att, framförallt bankerna och 

aktieägarna uppskattar extern värdering speciellt i dagslägets oroliga finansläge. Detta är enligt Böckert 

extra viktigt då dessa är betydande finansieringskällor. Enligt Böckert ger nuvärdesberäkningar bättre 

beslutsunderlag för externa intressenterna, som är intresserade av företagsledningens framtida 

bedömningar.     

 

Enligt Böckert är själva värderingsmetoden detsamma internt respektive externt, men det framtagna 

värdena skiljer sig åt. Vilket enligt Böckert beror på att vid internvärdering av förvaltningsfastigheterna 

är man mer involverad i den löpande verksamheten, medan externa värderaren fastställer värdet ur en 

annan synvinkel. Böckert menar att extern värderarna presenterar alltid hur de har gått tillväga då de har 

värderat fastigheterna. 

 

Hur går ni till väga i praktiken när ni bedömer värdet på era förvaltningsfastigheter? 

 

Fastpartner utgår framförallt ifrån Cash flow metoden, man gör beräkningarna med perioden 10 år 

framåt för att få en uppfattning om de framtida intäkterna. I modellen används siffror från befintliga 

hyror, driftskostnader och man tar även hänsyn till framtida investeringar och hur detta påverkar 

fastighetsvärdet.  

 

På vilket sätt påverkar konjunkturförändringarna förvaltningsfastigheternas värde? 

 

I dagslägets är det svårare för FastPartner att investera i framtida investeringar, även våra hyresgäster 

har svårigheter att genomföra investeringar. Enligt Böckert, har bankerna speciellt i dagsläget krav på att 

värderingarna görs externt. Detta för att säkerställa en tillförlitlig värde bedömning av 

förvaltningsfastigheterna.  


