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1 Inledning 

I detta kapitel redovisas bakgrunden för undersökningen, som också leder fram till fråge-

ställningar samt syftet med uppsatsen. 

1.1 Bakgrund 

Ett värde kan definieras på olika sätt och användas i olika sammanhang.1 Det kan exempelvis 

motsvara den nytta man får när man skaffar sig en tillgång. Inom ekonomin är värde i beroen-

de utav både efterfrågan och knapphet hos en resurs.2 Det innebär att om resursen är knapp 

samt många är i behov av den så efterfrågas den i stor skala. Ju större efterfrågan blir desto 

högre kommer värdet på resursen att vara och tvärtom.  

Som vi redan vet så har varje förvaltningsfastighetsbolag olika intressenter såsom staten, kre-

ditgivare, aktieägare osv. Värderingar på tillgångar behövs för att tillfredsställa dessa olika 

intressenters behov av information. Informationen kan exempelvis avgöra ifall en investerare 

vill fortsätta satsa på företaget eller inte. Långivare vill veta ifall företaget kan betala tillbaka 

bankens fordringar. Vidare behövs värderingen vid avyttringstillfället.    

Det finns olika metoder för att kunna värdera en anläggningstillgång. Dessa värderingsmeto-

der används för att tillfredsställa olika syften. Ett företag kan behöva skriva ned en tillgång 

och kan göra detta genom att ta reda på anskaffningsvärdet. Har värdet på tillgången exem-

pelvis minskat, gör man en nedskrivning. Alla tillgångar har en ekonomisk livslängd som då 

blir nyttjandeperioden. Med hjälp av anskaffningsvärdet kan man göra systematiska avskriv-

ningar av anläggningstillgångar beroende på hur lång nyttjandeperioden är. 

Man värderar fastigheter vid olika tillfällen. Arvskifte, skilsmässa och bodelning, är de vanli-

gaste tillfällen då man genomför fastighetsvärderingar. Dessutom kan en fastighet behöva 

värderas av helt andra skäl. Det kan exempelvis vara när fastigheten är utsatt för skador. Fler 

                                                                 
1 Law Encyclopedia: Value 
2 Columbia Encyclopedia: value 
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än en faktor kan påverka värdet på en fastighet. Bland dessa faktorer har storlek och geogra-

fiskt läge en mer central betydelse än andra.3 

 

Tidigare fanns det bara en värderingsmodell för företag att använda sig utav (anskaffnings-

värdemetoden), normutgivarna var Redovisningsrådet (RR24).4 En övergång till IAS 40 sked-

de 2005 och detta innebar en ytterligare värderingsmöjlighet för företagen. Sen dess får för-

valtningsfastigheter värderas antingen enligt omvärderingsmetoden eller enligt anskaffnings-

metoden.5 

De som värderar en fastighet får ha två egenskaper. Dessa är att de måste vara auktoriserade 

samt oberoende, dvs. objektiva i sin värdering. Företagen idag, använder sig både utav interna 

och externa värderare. Vanligtvis internvärderas fastigheterna till en början, sedan anlitar fö-

retagen en externvärderare som värderar en viss del utav fastigheterna för att öka förtroendet 

för värderingen. Olika företag utnyttjar externa värderare olika mycket. Utifrån det här har vår 

frågeställning växt fram.  

1.2 Problemdiskussion  

Idag använder sig företag till viss del av externa värderare. Detta gör de för att öka förtroendet 

för deras egna interna värderingar. Delvis visar det att internvärdering inte kan anses vara lika 

objektiv som extern, men också mer sparsamt för företagen. Företagen kan exempelvis välja 

ut 20 % av deras totala förvaltningsfastigheter som har internvärderats, för att låta en extern 

värderare också göra en värdering. Dessa 20 % har företagen själva valt ut. Vem säger att 

resterande 80 % är objektivt värderade, när dem endast blivit internvärderade? Självklart så 

sparar företag pengar på att internvärdera, men samtidigt lämnas det luckor till att övervärdera 

för egen vinning. 

Sedan övergången till IAS 40 i Sverige har värdering av förvaltningsfastigheter varit ett in-

tresseområde för högskolestudenter, vilket följaktligen lett till att flera uppsatser har författats 

                                                                 
3 http://www.varderarna.se/vardera-fastighet/ 
4 http://www.bfn.se/redovisning/RADET/RR/RR24.pdf 
5 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2007 IAS 40: sid.585 
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om ämnet. Innan författarna började med undersökningen kom de naturligtvis i kontakt med 

dessa tidigare uppsatser bland vilka en av dem var mer intresseväckande. Det problem de 

uppmärksammar är att det ”… ligger i att företagen fritt får välja att värdera själva eller an-

vända sig av externa värderare, vilket kan leda till att företagen värderar sina förvaltningsfas-

tigheter på olika sätt”.6 Vår undersökning kommer däremot att studera värderingen ur en an-

nan synvinkel, nämligen om objektiviteten följs vid värderingen. 

En viktig slutsats de har kommit fram till är att ”Den externa värderingen tenderar till att ge 

högre värden vilket indikerar på att fastighetsbolagen är något försiktiga i sin interna värde-

ring”.7 Som författarna förstår gäller försiktigheten den del av fastigheter som lämnas till ex-

terna värderare och inte nödvändigtvis behöver omfatta värderingen av samtliga förvaltnings-

fastigheter i undersökta företag. Detta kan i sin tur leda till att objektiviteten vid värderingen i 

sin helhet försvagas. 

1.3 Frågeställning 

För värderings frågor inom förvaltningsområdet vill författarna få svar på två frågor: 

- Påverkas objektiviteten beroende på vem som utför värderingen av fastigheten? 

- Finns det utrymme för subjektiva värderingar vid internvärdering? 

1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att skapa förståelse för objektivitetsdilemmat inom förvaltningsfas-

tighetsbranschen. Tanken är att upplysa om detta problem. 

                                                                 
6 C-uppsats, “IAS 40, värdering till verkligt värde”, M. Ronander & M. Dellbratt, 2007 
7 Ibid. 
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1.5 Avgränsningar  

Studien har begränsats till förvaltningsfastigheter. Avgränsningen blir då totalt 15 företag. De 

som använder sig av endast intern- eller externvärdering samt företag med blandad värdering 

(dvs. extern och internvärdering).  
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2 Metod 

I detta kapitel redogör författarna för hur de ska gå tillväga med sin undersökning. De be-

handlar den kvalitativa och kvantitativa metoden, deras synsätt samt uppsatsens reliabilitet 

och validitet. 

2.1 Kvalitativa och kvantitativa metoder 

Vid undersökningar brukar man skilja mellan två slags undersökningsansatser, den kvantitati-

va och den kvalitativa ansatsen. Till den kvantitativa ansatsen ”hör exempelvis experiment, 

kvasiexperiment, test, prov, enkäter och frågeformulär, mm”.8 Den kvalitativa ansatsen ”kän-

netecknas däremot av att det inte använder sig av siffror eller tal”.9 Som exempel på denna 

metod kan nämnas intervjuer. 

Man kan använda sig av vilken ansats som helst vid sin undersökning beroende på det ämne 

man har bestämt sig att undersöka. Med andra ord ”valet av kvantitativ eller kvalitativ ansats 

inte står i motsättning till varandra”.10 

Författarna har valt att göra en både kvalitativ och kvantitativ undersökning för att genomföra 

uppsatsen.  

2.2 Synsätt  

Det finns två utgångspunkter för att tolka, förstå sig på och förklara verkligheten, det positi-

vistiska och det hermeneutiska synsättet. Den först nämnda kommer ursprungligen från natur-

vetenskapen. Enligt positivismen ska granskningen av studieobjektet ske noggrant och in i 

minsta detalj, för att på så sätt utesluta det obekräftade och det som inte stämmer överens med 

redan befintliga förklaringar.11 Positivisten vill förklara, medans hermeneutisten bara strävar 

                                                                 
8 Backman, Jarl. 2008. Rapporter och uppsatser, Andra upplagan. 
9 Ibid. 
10 Lindblad, Inga-Britt. 1998. Uppsatsarbete, en kreativ process. 
11 Vetenskapsteori för nybörjare, Torsten Thurén, s.14-16 
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efter att förstå.12 Med tanke på att kriterierna för det positivistiska synsättet inte uppfylls, har 

författarna det hermeneutiska synsättet. De strävar efter att få en förståelse kring området om 

hur det kan vara. Författarna påstår inte att det är på ett visst sätt för att sen kunna bevisa det. 

Mycket av detta beror också på att det inte skett så många iakttagelser och på så vis har förfat-

tarna inte tillräckligt mycket underlag för att bevisa något påstående. De har det hermeneutis-

ka synsättet där deras egna minnen, förförståelse och upplevelser används, precis som Thurén 

förklarar hermeneutiken.13 

2.3 Urval  

Redan från start började författarna kontakta olika fastighetsbolag. Urvalet baserades på hur 

pass lämpliga företagen var, för att kunna bidra till svar på de formulerade forskningsfrågor-

na. Genom att rikta sig till företag som använder sig av intern- och externvärdering olika 

mycket, vill författarna få en mer heltäckande bild av problemområdet. De geografiska lägena 

på företagen är det inget de tagit hänsyn till. Detta med tanke på att det endast skickas ut frå-

gor via mail och inga intervjuer förekommer. 

2.4 Tillvägagångssätt 

När det gäller den kvantitativa metoden har författarna granskat fem börsnoterade fastighets-

bolags årsredovisningar år 2008. I granskningen fokuserade man på hur företagen värderar 

sina fastigheter samt vilka metoder de använder sig av vid värderingen. Dessa fem valdes just 

för att de svarade på frågorna.  

Vad det gäller den kvalitativa metoden har författarna kontaktat 15 olika företag först via tele-

fon, där författarna sökt efter den mest lämpliga person som respondent. I förhand är det känt 

att fastighetscheferna brukar svara på liknande frågor, så därför sökte man dessa direkt, ibland 

blev det dock hänvisningar till andra personer.  

                                                                 
12 Sju steg vid utredning och projekt, Kylén & Burell, s.100; samt Forskningsprocessen – Kvalitativa och 
kvantitativa perspektiv, H. Olsson & S. Sörensen, s.65 
13 Vetenskapsteori för nybörjare, Torsten Thurén, s.47 
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Väl i kontakt med rätt person förklarades uppsatsens syfte. Denne person blev slutligen till-

frågad om han eller hon kunde svara på några frågor angående fastighetsvärdering via Mail. 

Därefter skickades det ett mail till respektive respondent, med en liten förklarande text följt av 

frågorna. 

Slutliga respondenter blev: 

Henrik Lettesjö arbetar som fastighetscontroller på fastighetsbolaget Klövern AB. 

Solveig Wadman arbetar som Ekonomidirektör på fastighetsbolaget Home Properties AB. 

Fastighetschef på ”AB fyra”. 

Hans Erdmann arbetar som Förvaltningschef på fastighetsbolaget Hufvudstaden. 

Peter Andersson arbetar som Ekonomi- och finansdirektör på Brinova fastigheter AB. 

Frågeformuläret, som består av sex frågor har fått sitt ursprung från teorikapitlet, mycket med 

hänsyn till det senare, behandlingen och tolkningen av dess svar som följd. 

2.5 Bortfall 

Bortfall vid en statistisk undersökning innebär att man från vissa observationsenheter inte får 

någon observation, antingen på grund av tekniskt missöde eller vid undersökning av mänskli-

ga populationer, på grund av svarsvägran.14 Vad det gäller studien så har bortfall inträffat på 

grund av det sistnämnda, dvs. svarsvägran från respondenter. Bortfallet har blivit ganska stort 

då bara cirka en tredje del av de utvalda företagen valt att svara på frågorna. 

2.6 Reliabilitet och Validitet  

Den kvalitativa metoden kan leda till att läsarens förståelse inom vårt undersökningsområde 

fördjupas, vilket är önskvärt.  

Den kvalitativa metoden kännetecknas av subjektivitet. Det innebär att respondenterna kan ta 

hänsyn till deras egna intressen då de besvarar de frågor som ställs till dem. Detta anser för-

fattarna som en oundviklig nackdel i vår uppsats, med tanke på att företagen vill försvara sin 
                                                                 
14 http://www.ne.se.till.biblextern.sh.se/lang/bortfall 
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värderingsmetod framför andras. Dessutom finns det risk för databortfall som lätt kan före-

komma när respondenten inte besvarar en fråga eller har missförstått frågan (i frågeformulä-

ret), vilket kan leda till att uppsatsens validitet sjunker . 
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3 Teori 

I detta kapitel redogörs de teorier som är relevanta för det undersökta området. De teorier 

som har valts ut skall förenkla tolkningen av empirin.   

3.1 Förvaltningsfastigheter 

Fastigheter kan huvudsakligen delas in i två typer, nämligen industri- eller bostadsfastigheter. 

”Förvaltningsfastigheter definieras som fastigheter som innehas i syfte att generera hyresin-

komster eller värdestegring eller en kombination av dessa snarare än för (a) användning i ett 

företags verksamhet för produktion och tillhandahållande av varor och tjänster eller för admi-

nistrativa ändamål (=definition av rörelsefastigheter) eller (b) försäljning i den löpande verk-

samheten.”15  

För att kunna använda sig utav begreppet förvaltningsfastighet måste huvudmannen ha i syfte 

att antingen hyra ut fastigheten eller äga den i vinstsyfte.  Detta leder till att de kassaflöden 

som förvaltningsfastigheter genererar är i stort sett oberoende av företagets andra tillgångar.16  

Eftersom det är en bedömningsfråga måste företaget följa vissa riktlinjer för att kunna be-

stämma om en fastighet ska redovisas som en förvaltningsfastighet.17 När en fastighet används 

för uthyrning och en annan del används i produktionen, blir det svårt att avgöra vilken typ av 

fastighet det är. Samma svårighet kan uppkomma när de som hyr fastigheten blir erbjuden 

andra tjänster från företaget. Hotellfastigheter ses exempelvis som rörelsefastigheter eftersom 

en stor del av överenskommelsen mellan hotell och hotellgäst är tjänsterna.18 

 

                                                                 
15  Internationell Redovisningsstandard i Sverige 2008s.605 
16 Ibid. 
17 Internationell Redovisningsstandard i Sverige 2008 s.600f 
18 Fastighetsvärdering 2008 s.115 
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3.2 Objektiv redovisningsteori 

”Objektivitet i redovisningssammanhang innebär att mätning av vinst och förmögenhet inte är 

beroende av vem som utför mätningen.”19 Med det menas att mätningen skall vara saklig och 

opartisk och inte heller ska under- eller överskattas.  

Enligt den objektiva teorin har redovisningen till syfte att innehålla ett antal kvalitativa egen-

skaper20. Eftersom ett företag har en mängd olika intressenter behöver dessa få en så riktig 

bild som möjligt av företaget. Informationen behövs för att kunna ta ekonomiska beslut. Där-

för har de kvalitativa egenskaperna utformats till intressenternas fördel och som hjälp till väg-

ledning för företagen. Dessa kvalitativa egenskaper, som ska ge intressenterna en så använd-

bar information som möjligt, beskrivs och går också att finna i IASB's föreställningsram. 

Bland dessa egenskaper finner man begriplighet, relevans tillförlitlighet och jämförbarhet. 

3.2.1 Begriplighet 

Informationen som lämnas ut skall vara lättbegriplig. Detta anser IASB vara en viktig egen-

skap hos informationen som bör uppfyllas. Användarna som ska kunna begripa informationen 

ställs det också vidare krav på. Förutsättningar görs på att användarna har en rimlig kunskap 

om affärsverksamhet, ekonomi och redovisning. De ska också vara beredda på så vis att med 

rimlig noggrannhet kunna studera informationen. Är informationen komplicerad men ändå 

bör ingå i de finansiella rapporterna pga. av relevans för användarna, ska inte det utelämnas 

enbart av det skälet att den kan vara för svår för vissa användare att förstå.21 

3.2.2 Relevans & Väsentlighet 

För att informationen ska ha något värde måste den vara relevant. Genom att bedömningarna 

av inträffade, aktuella och framtida händelser förenklas, kan det påverka användarnas beslut. 

Om informationen medför detta, anses den som relevant.22
 

                                                                 
19 Bengt Bengtsson, 2006, ”Verkligt värde i balansräkningen”, FÖRVALTNINGSFASTIGHETER, sid. 41 
20 Ibid. 
21 Föreställningsram för utformning av finansiella rapporter, punkt 25 
22 Föreställningsram för utformning av finansiella rapporter, punkt 26 
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Informationen som finns i de finansiella rapporterna grundar mycket till användarnas besluts-

fattande. Om det här beslutsfattandet kan påverkas genom att information blir utelämnad eller 

felaktig, ses informationen som väsentlig. Det finns olika grader på väsentligheten som be-

stäms utifrån "postens eller felets storlek och på omständigheterna kring utelämnandet eller 

felet".23 

3.2.3 Tillförlitlighet & neutralitet 

För användbarhetens skull måste informationen vara tillförlitlig. Om informationen inte är 

vinklad (dvs. är neutral) och innehåller väsentliga felaktigheter anses den vara tillförlitlig.24  

De finansiella rapporternas neutralitet försvinner om de genom urvalet eller presentationen av 

informationen, "påverkar beslut och bedömningar i syfte att uppnå ett förutbestämt resultat 

eller annat mål."25 

3.2.4 Jämförbarhet 

Jämförbarhet innebär att man bör använda samma mätprocedur från tid till annan. Om proce-

durerna ändras från ett år till ett annat bör man redovisa hur och varför dessa ändrats och även 

ange på vilket sätt detta påverkat företagets förmögenhet och resultat.26 

Jämförbarhetsbegreppet avser jämförelser mellan olika företag. Redovisningsrapporterna från 

olika företag bör vara så lika varandra som möjligt.27 

3.3 Fastighetsmarknaden  

Fastigheternas prisutveckling har betydelse för både den realekonomiska och finansiella ut-

vecklingen i Sverige. När priset på en fastighet stiger känner fastighetsägaren sig rikare och 

konsumerar på så vis mer. Detta ökar både tillväxten och sysselsättningen. Banklån tas också 

                                                                 
23 Föreställningsram för utformning av finansiella rapporter, punkt 30 
24 Föreställningsram för utformning av finansiella rapporter, punkt 31 
25 Föreställningsram för utformning av finansiella rapporter, punkt 36 
26 Bengt Bengtsson, 2006, ”Verkligt värde i balansräkningen”, FÖRVALTNINGSFASTIGHETER, sid. 40 
27 Ibid. 
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då i större utsträckning och kan leda till att gränsen för hur stora skulder hushållen verkligen 

kan bära uppfylls. Om man tittar på de kommersiella fastighetsföretagen och en för stor even-

tuell skuldökning där, kan det leda till rubbning av stabiliteten i hela banksystemet. Detta illu-

strerades tydligt under krisen i början av 1990-talet och nu 2008.28 Under 1990-talet gick fas-

tighetsbolag ut med högre och nya värden på sina hus kvartalsvis. Detta fram tills finans- och 

fastighetskrisen tog sin fart och marknadspriserna i sin tur rasade kraftigt. På grund av dessa 

erfarenheter från 1990-talets början, finns det oro och ett motstånd i Sverige mot marknads-

värdering.29  

                                                                 
28 http://www.riksbank.se/templates/speech.aspx?id=8269 
29 Carlsson, B. Nya regler ökar insyn i bolag. Dagens Nyheter ekonomi, 2002-06.02 
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3.4 Redovisning av förvaltningsfastigheter enligt IAS 40 

IAS 40 tillhör en utav de internationella redovisningsstandarder som påverkar redovisningen 

av förvaltningsfastigheter.30 Den sköter regleringen för hur förvaltningsfastigheter ska redovi-

sas.  

Förvaltningsfastigheter ska enligt huvudregeln värderas till verkligt värde eller alternativt 

anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar. Rörelsefastigheter och förvaltningsfastighe-

ter skiljs åt. För produktion av varor eller tjänster innehas rörelsefastigheter. Förvaltningsfas-

tigheter förväntas generera hyresintäkter eller värdestegring eller en kombination av dessa.31 

När en värderingsmodell har valts ska den användas konsekvent vid värderingen av samtliga 

förvaltningsfastigheter.32 Att värdera till anskaffningsvärde är tillåtet men mindre önskvärt.33 

Det är värdet på balansdagen, ej tidigare eller ett förväntat senare värde, som ses som verkligt 

värde.34  

IAS 40 ger företagen möjligheten att själva välja ifall värderingen skall ske internt av företa-

get eller externt av ett utomstående och oberoende värderingsinstitut. 

3.4.1 Verkligt värdemetoden  

Om ett företag väljer att redovisa förvaltningsfastigheten till verkligt värde måste samtliga 

fastigheter värderas till deras verkliga värde som är det pris till vilket fastigheten skulle kunna 

säljas i en transaktion. Parterna skall vara kunniga och oberoende av varandra.35 

                                                                 
30 IAS 40 Investment Property (2002) International Accounting Standards. IASBS Publications Department, 

London. 
31 IAS 40 §4 (2002) 
32 IAS 40 §24 (2002) 
33 IAS 40 §47 (2002) 
34 IAS 40 §31 (2002) 
35 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2007 IAS 40:33,36 sid.590 
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3.4.2 Anskaffningsvärdemetoden 

Däremot om företaget väljer att redovisa förvaltningsfastigheten till anskaffningsvärde, så 

redovisar man det ursprungliga anskaffningsvärdet med avdrag för avskrivningar enligt en 

avdragningsplan, beroende på tillgångens nyttjandeperiod.36 Anskaffningsvärdet är det belopp 

i likvida medel som erläggs vid förvärvet med hänsyn till tidpunkten av förvärvet.37 

3.5 Värderingsmetoder 

Som det tidigare har nämnts i uppsatsen, ger IAS 40 företagen möjligheten att tillämpa an-

tingen verkligt värde eller anskaffningsvärde vid fastighetsvärderingar. Standarden kräver 

däremot att alla företag skall fastställa det verkliga värdet på förvaltningsfastigheterna oavsett 

vilken metod de väljer. Syftet med kravet är att lämna upplysningar till externa intressenter.38 

För att komma fram till marknadsvärdet på en fastighet, dvs. värdera fastigheten till dess 

verkliga värde, brukar företag gå till väga på olika sätt. De kan välja mellan olika kalkylmeto-

der som finns. Enligt Svenskt Fastighetsindex ska man välja den metod som är mest lämplig 

med hänsyn till marknadsinformationens art och omfattning. Vidare menar de att med god 

tillgång till marknadsinformation kan värderaren med fördel tillämpa direkta ortsprismetoder. 

3.5.1 Ortsprismetoden 

Enligt IAS 40 är den bästa metoden för bedömning av verkligt värde grundad i en så kallad 

ortsprismetod.39 

”Ortsprismetoden baseras på uppgifter om priser som betalats för liknande fastigheter (jämfö-

relseobjekt) inom ett visst område ('orten')”40 Vid detta förutsätts att marknaden, där försälj-

ningen har genomfort, är fri och öppen.41 

                                                                 
36 Internationell redovisning, Teori och praxis 2007, materiella anläggningstillgångar: sid.77 
37 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2007 IAS 16:6 sid.274  
38 Internationell redovisningsstandard i Sverige IFRS/IAS 2006 
39 Bo Nordlund, fastighetsnytt 3, 2007 
40 Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2002 
41 Erik Persson, 2005 
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Metoden är emellertid förknippat med vissa svårigheter. Enligt Svenskt Fastighetsindex base-

ras metoden på tillgänglighet av god marknadsinformation. Eftersom fastigheter karaktärise-

ras av att vara unika kan det bli svårt för företag att hitta likartade jämförbara objekt. Dessut-

om kan två likartade fastigheter värderas helt olika beroende på andra påverkande faktorer 

såsom geografiskt läge, ålder osv.42 

Man brukar dela in Ortsprismetoden i direkt och indirekt ortsprismetod. Den direkta 

ortsprismetoden grundar sig på redovisade jämförelseköp medan den indirekta 

ortsprismetoden bygger på erfarenhetsbaserade nyckeltal.43 

3.5.2 Nuvärdesmetoden 

Om jämförbara objekt saknas blir det omöjligt för företag att tillämpa ortsprismetoden. Då går 

de vidare till en annan värderingsmetod, nämligen nuvärdesmetoden. Metoden kallas även 

avkastningsbaserad värderingsmetod44. Metoden innebär att fastighetsbolag värderar sina fas-

tigheter genom att diskontera framtida penningflöden till nuvärde. Nuvärdesmetoden kan de-

las in i två metoder: kassaflödesmetod samt direktavkastningsmetod.45 

3.5.3 Kassaflödesmetoden  

Kassaflödesmetoden baseras på en prognos över in- och utbetalningar under kalkylperioden 

och ett restvärde beräknas när kalkylperioden är slut. Enligt metoden beräknar man ett nuvär-

de av de förväntade framtida betalningsströmmarna.46 

Kassaflödeskalkyl kan exempelvis beräknas enligt följande formel:47 

 

                                                                 
42 Svensk fastighetsindex 
43 Person, 2005 
44 Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2002 
45 Persson 2005 
46 http://www.fastighetsindex.se/swe/sfi_ipd_vardehandl07.pdf 
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V = Nuvärde H = Hyra 

D = Drift U = Underhåll 

F = Fastighetsskatt T = Tomträttsavgäld 

I = Investeringar i fastigheten Rn = Restvärde år n 

t = Tidsvariabel n = Kalkylperiod 

p = Kalkylränta på totalt kapital  

 

3.5.4 Direktavkastningsmetod 

”Direktavkastningsmetoden bygger på en evighetskapitalisering av ett framräknat första års drift-

netto (Dn).”48 Detta innebär att man förutsätter att första års driftnettot kommer att ha samma stor-

lek under alla kommande år. Driftnettot får man fram genom att dra av drift- och underhåll 

inklusive fastighetsskatt och eventuell tomträttsavgäld från bruttoinbetalningar. Vid beräkning-

en tar man inte hänsyn till stämpelskatt och andra förvärvskostnader.49  

Värdet får man fram genom att dividera framräknat första års driftnetto (DN) med hämtat 

eller beräknat direktavkastningskrav. 

Direktavkastningsmetoden kan se ut så här:50 

 

Där  Dn = normaliserat driftnetto år 1 

da = direktavkastning 

 

 

                                                                                                                                                         
47 Persson, 2005 
48 Persson, 2003, s 377 
49 Ibid. 
50 Ibid 



 19

4 Empiri 

 
I följande kapitel redogör författarna för de intervjuer de har genomfört. Inledningsvis sker 

en kort presentation av de fastighetsbolag som medverkat i studien samt de metoder de an-

vänder vid värdering av sina fastigheter. 

 

 

4.1 Klövern AB 

Företaget startade sin fastighetsverksamhet under våren 2002. Innan var verksamheten inrik-

tad på IT-konsulttjänster. Bytet av inriktning ledde till att aktien under mindre än ett års tid 

placerades på Stockholmsbörsens observationslista. Efter avklarad noteringsprövning återno-

terades aktien i april 2003 på Stockholmsbörsen.51 Enligt Klöverns årsredovisning hade bola-

get en omsättningstillgång på 12 497 128 tkr per 2008-12-31. 

Fastighetsvärdering 

Förvaltningsfastigheterna redovisas till verkligt värde. Kvartalsvis värderas hela fastighetsbe-

ståndet där 20-30% värderas externt. Internvärderingen skall utförts med samma metodik som 

externvärderingen. Värderingarna är avkastningsbaserade enligt kassaflödesmetoden (progno-

ser av framtida kassaflöden). DTZ Sweden utför de externa värderingarna i enlighet med den 

internationella värderingsstandarden.52 

4.2 Home Properties AB 

Home Properties är ett nordiskt hotellfastighetsbolag som äger fastigheter både i Sverige och 

Norge. På OMX Nordic Exchange Stockholm AB är Home Properties listat som ett medel-

                                                                 
51 www.klovern.se 
52 http://www.e-pages.dk/klovern/1/fullpdf/full.pdf 
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stort bolag och äger 23 fastigheter (18hotellfastigheter och en projektfastighet i Sverige samt 

fyra hotellfastigheter i Norge).53 

Fastighetsvärdering 

Företagets har som princip att internvärdera samtliga fastigheter för att sedan även låta cirka 

20 procent av fastighetsbestånden årligen externvärderas. Värderingarna genomförs med er-

kända och accepterade värderingsmetoder. Värderingsmetodiken sägs följa de anvisningar 

och riktlinjer som Svenskt Fastighetsindex rekommenderar. Det som grundar värdebedöm-

ningarna är marknadsanalyser samt prognoser över framtida betalningsströmmar (kassaflö-

desanalys).54 

4.3 ”AB fyra”  

Bolagets affärsidé är att investera i kommersiella fastigheter, främst inom lager och lätt indu-

stri. Företaget är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.55 

Fastighetsvärdering 

För bedömningen av fastigheternas verkliga värde gör ”AB fyra” externa marknadsvärdering-

ar varje kvartal, som omfattar koncernens samtliga fastigheter. Undantagsvis gäller detta inte 

för fastigheter för vilka försäljning redan avtalats om. Dessa fastigheter värderas till avtalat 

försäljningspris. Man använder sig utav DTZ Sweden och CB Richard Ellis som får utföra de 

externa värderingarna.56 

4.4 HUFVUDSTADEN AB 

Företaget bildades 1915 och fondbörsnoterades 1938. Huvudmarknaden har alltid varit 

Stockholmsregionen. Det kan man se om man tittar på 1940, då Hufvudstaden totalt ägde 68 

fastigheter, varav 60 befann sig i Stockholm och resterande i olika städer runt om i landet. Vid 

                                                                 
53 http://www.homeproperties.se/upload/ÅR%202008.pdf 
54 Ibid. 
55 ”AB fyra’s” hemsida 
56 “AB fyra’s” hemsida samt årsredovisning 
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1967 startade ett större engagemang för Göteborg, då man förvärvade tre centralt belägna 

fastigheter där.57 

Några år efter detta gjorde man en internationell expansion med fokus på Tokyo som följdes 

av förvärv i London, Paris och Berlin. Denna verksamhet som hölls utomlands avknoppades 

1997. Fastigheten Rännilen vid Norrmalmstorg i Stockholm förvärvades våren 2007. Idag 

ligger fastighetsbeståndet koncentrerat till de centrala delarna i både Stockholm och Göte-

borg.58 

Fastighetsvärdering  

Bolagets samtliga fastigheter har internvärderats, för att bedöma fastighetsbeståndets verkliga 

värde per bokslutsår. Värderingen har utförts enligt direktavkastningsmetoden. För säkerhets-

ställning av sina internvärderade fastigheter, har externa värderare från DTZ Sweden och Fo-

rum Fastighetsekonomi AB, inhämtats vid årsskiftet.59 

4.5 Brinova Fastigheter AB 

Genom att Fastighets AB Skånehus, Birsta Fastigheter AB och Peabs förvaltningsfastigheter 

slogs samman till en enda koncern i december 2002 bildades Brinova Fastigheter AB.  Brino-

vas B-aktie noterades på Stockholmsbörsens O-lista den 20:e november.60 

Fastighetsvärdering 

Per 2008-12-31 genomförde Brinova en intern värdering av samtliga fastigheter. En sex årig 

kassaflödesmodell för varje enskild fastighet var basen på värderingen. Det är faktiska intäk-

ter och kostnader som står för uppbyggnaden av modellen. Justeringar för en normaliserad 

framtida intjäningsförmåga ska göras på både intäkterna och kostnaderna. För en fastställning 

på den interna värderingen gör man externa värderingar på ett urval av fastigheterna. Om man 

                                                                 
57 http://www.hufvudstaden.se/Om_Hufvudstaden/omHufvudstaden3/Om_Hufvudstaden_/ 
58 http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/0E/56/E9/wkr0003.pdf 
59 Ibid. 
60 http://epi.bolagsfakta.se/borsbolag/reports.aspx?id=31596&file=3 
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tittar på summan av de värden bolaget bokfört på internvärderade fastigheter, finner man att 

de inte överstiger externvärderarnas värden.61 

4.6 Sammanställande tabell 

I tabellen nedan redovisas de fem undersökta fastighetsföretagens namn, deras omsättnings-

tillgångar per 2008-12-31, den lista varje företag är börsnoterat på, de värderingsmetoder de 

använder samt om de värderar sina fastigheter externt, internt, eller en blandning av dessa två. 

Företagsnamn Summa tillgångar Börsnoterad 
på Värderingsmetod Hel extern/Intern 

värdering 
En blandning av intern 
och extern värdering 

Klövern AB 
12 497 128 

tkr 

Nasdaq OMX 

Stockholms lista 

kassaflödesmeto-

den 
X (extern) 

 

X 

Home Properties 

4 487 100  

tkr 

OMX Nordic 

Exchange Stock-

holm AB 

Kassaflödesanaly-

sen 
− 

 

X 

”AB fyra” 

Ca 6 000 000  

         tkr 

NASDAQ OMX 
Stockholm, Small 

Cap. 

kassaflödesbase-

rad avkastnings-

metod 

X (extern) 

 

− 

Hufvudstaden 
19 584 000 

         tkr 

NASDAQ OMX 

Stockholm, serie 

A och serie C.  

direktavkast-

ningsmetoden 
− 

 

X 

Brinova AB 

6 298 200 

         tkr 

NASDAQ OMX 

    Stockholm 

 Mid cap-listan 

kassaflödesbase-

rad avkastnings-

metod 

             − 

 

X 

   

 

 

 

 

                                                                 
61  http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/0E/87/F1/wkr0003.pdf  
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4.7 Respondenternas svar 

1. Verkligt värde metoden har nackdelar. Värdering till verkligt värde innehåller en viss 

osäkerhet, (+/- 10 %), på grund av svårigheter att fastställa det verkliga värdet, vilket 

gör att värdering till verkligt värde kan vara missvisande. Vad anser ni om detta pro-

blem och hur väljer ni att lösa det? 

Henrik Lettesjö från fastighetsbolag Klövern håller med och uppger att det finns en viss 

osäkerhet i alla värderingsmetoder. Han förklarar också att värdering är en bedömning av ett 

fastighetsvärde vid en precis tidpunkt och ingen exakt vetenskap. Detta måste alltid finnas i 

bakhuvudet, berättar han. 

Solveig Wadman på Home Properties har en annan syn på problematiken. Hon tycker att för 

att få en så objektiv värdering som möjligt är det viktigt med en konsekvent och tydlig meto-

dik. Hon säger att de bygger sina värderingar på kassaflödena i fastigheten, hyresgästen läm-

nar uppgifter om framtida hyror (1 år framåt – omsättningsbaserade). Vidare säger hon att 

DoU är schabloner som används år från år. Den enda variabeln är större investeringar/åtgärder 

som tas hänsyn till. Enligt henne sätts avkastningskravet utifrån ortsprisanalyser och/eller 

riskfriränta plus riskpåslag. För mer information om frågan hänvisar hon till företagets årsre-

dovisning 2008, sid 42. 

Fastighetschefen på ”AB fyra” säger att de använder verkligt värde metoden. Vidare använ-

der de externa värderare som enligt honom har bäst information om marknaden för tillfället 

(bättre information än de har). Enda gången de frångår detta är om de har ett bud på en för-

säljning, då budet används (som ju kan antas vara det ”verkliga” verklig värdet). 

Genom att ge ett kort svar på frågan anser inte Hans Erdmann på Hufvudstaden att det är 

något problem. Detta på grund av att verkligt värde vet man först efter en försäljning på en 

öppen och fri marknad. 

Peter Andersson på Brinova menar att det verkliga värdet ska spegla det mest sannolika 

priset på en öppen och normal marknad och att osäkerhetsintervall alltid kommer att finnas. 

Han säger att deras erfarenhet och kännedom om marknaden gör att de med stor sannolikhet 

kan få fram det verkliga värdet. 
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2. Vid värdering av förvaltningsfastigheter till verkligt värde brukar fastighetsbolag an-

vända sig av antingen extern- eller internvärdering eller en blandning av dessa två. 

Vilken värderingsmetod brukar ni använda? Vad styr valet av värderingsmetod? 

Enligt Henrik Lettesjö gör Klövern både externa och interna värderingar. Varje kvartal ex-

ternvärderas 25 procent och internvärderas 75 procent. Under en rullande tolvmånadersperiod 

externvärderas samtliga fastigheter minst en gång och internvärderas tre gånger. Vid frågan 

om vad som styr valet av värderingsmetod förklarar han att genom att alternera intern och 

externvärdering känns som en bra mix, då blir värderingarna alltid granskade av en ytterligare 

part. 

Styrelsen på Home Properties har enligt Solveig Wadman valt internvärdering som princip, 

men avstämningar görs mot externa värderingar. För ett fördjupat svar till frågan hänvisar 

Home Properties respondent till fastighetsbolagets årsredovisning. 

Enligt fastighetschefen har ”AB fyra” däremot valt att externvärdera alla fastigheter. Han 

nämner i sitt svar de fördelar som är förknippade med externvärderingen som enligt honom 

görs kvartalsvis. Han menar att externvärdering är ”objektivt” och ökar trovärdighet samt att 

den är tidsbesparande. Vidare menar han att det är bra att kunna kommunicera detta mot fi-

nansiärer, aktiemarknad och andra intressenter. Nackdelen med värderingen är att den är dyr.  

Hans Erdmann på Hufvudstaden svarar kort på frågan och säger att de använder extern 

värdering av en stor andel fastigheter. Resten värderas internt. 

Peter Andersson på Brinova svarar att de gör en intern värdering varje kvartal, som ligger 

till grund för deras bokföring. För att säkerställa och för trovärdighetsfrågan, gör de extern-

värderingar på ett urval av fastigheter en till två gånger per år. 

3. Enligt Svenskt Fastighetsindex är värderarens uppgift att bedöma fastigheternas mark-

nadsvärde genom att tillämpa vedertagna modeller. De två vanligaste modellerna är 

ortsprismetoden och direktavkastningsmetoden. Vilken av dessa två modeller brukar 

ni välja och varför? 
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I svar på frågan berättar Lettesjö på Klövern att värderingarna är avkastningsbaserade enligt 

kassaflödesmetoden. Vidare anger han att fastigheternas avkastningsnivå har bedömts utifrån 

deras unika risk samt gjorda transaktioner på respektive ort enligt ortsprismetoden. 

Solveig Wadman på Home Properties konstaterar att de äger hotellfastigheter och det senas-

te året saknas i princip transaktioner. Vidare uppger hon att bägge metoderna används. 

Ortsprisanalys kan dock vara att föredra så denna sannolikt speglar marknaden bättre, påpekar 

hon. 

Per Wärnegård på Sagax berättar att de värderingsföretag som de anlitar använder en kassa-

flödesbaserad avkastningsmetod. För övrigt rekommenderar han att man ser deras avsnitt om 

värdering på sid. 30 som finns på deras hemsida. 

Hans Erdmann på Hufvudstaden anger att externa värderare använder bägge metoderna. 

Men ibland saknas ett tillräckligt stort antal försäljningar och man får ingen vägledning av de 

få eller inga försäljningar som skett för en ortprisbedömning. 

Peter Andersson på Brinova berättar att direktavkastningsmetoden är den modell som är 

övergripande. Ortsprismetoden speglar de affärer som är gjorda på en lokal marknad (affärer-

na görs upp på en direktavkastningsnivå). 

4. I de flesta fastighetsbolags årsredovisningar står det att externa värderingar endast 

gjorts av ett urval av fastigheter. Vem väljer det urvalet av fastigheterna för externvär-

dering, fastighetsbolaget eller värderingsinstitutet? Varför? 

Klövern gör inget urval utan externvärderar alla sina fastigheter. 

Solveig Wadman på Home Properties fastställer att vid de tillfällen externa värderingar an-

vänts för avstämning har urvalet skett i samråd med värderingsinstitutet. Faktorer som haft 

betydelse för urvalet är t ex stort värde, genomförd ombyggnad, osäker marknad, berättar hon. 

Fastighetschefen på ”AB fyra” säger att eftersom de inte gör detta vet han förstås inte vem 

som väljer eller varför! I de fall denna metod tillämpats tidigare bolag han arbetat på har det 

varit fastighetsbolaget själva som gjort urvalet, fortsätter han. Det kan vara t.ex. 1/3 av be-
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ståndet varje år vilket gör att alla fastigheter värderats efter tre år (vid oförändrat innehav), 

fortsätter han vidare. Enligt honom bör man också försöka sprida värderingarna vad avser typ 

av fastighet (bostad, kontor, lager, industri) samt geografisk belägenhet. Det blir naturligtvis 

subjektivt vilka fastigheter som väljs, anger han. 

Hans Erdmann på Hufvudstaden uttrycker att intern värdering görs bara för fastigheter som 

är likadana som de fastigheter externa värderare värderat. De externa värderingarna styr då 

helt de interna värderingarna, fortsätter han.    

Brinova’s Peter Andersson menar att de väljer fastigheter som ska spegla helheten av den 

typen av fastigheter på den valda orten. 

5. Kritiker hävdar att internvärdering inte är tillräckligt tillförlitlig. De menar att metoden 

inte ger en oberoende, rättvisande bild av företaget. Vad säger ni om det? 

Lettesjö på Klövern förklarar att internvärderingar kan göras på många olika sett. Han lägger 

tonvikten på valet av värderingsmetod. Med det menar han att med rätt metodsval blir risken 

för lägre tillförlitlighet på interna värderingar inte större än vid externa. 

Solveig Wadman på Home Properties påstår att hon inte kan svara generellt, men då input 

bl.a. bygger på deras hyresgästers förväntningar om intäkterna finns en viss objektivitet i kas-

saflödena. De har i princip inga vakanser varför den faktorn ej påverkar dem, berättar hon. 

Avkastningskravet kan givetvis diskuteras när avsaknad av transaktioner gör att denna para-

meter ej kan bedömas.  Det viktigaste vid alla värderingar är nog konsekvensen i metodiken, 

dvs. att samma grundförutsättningar används år från år t ex vad gäller DoU, fortsätter hon. 

Fastighetschefen på ”AB fyra” håller med om detta. Enligt honom är det många variabler 

som ingår i t.ex. en kassaflödesmodell, prognos av framtida hyresintäkter, vakanser, driftkost-

nader, kalkylränta mm. Han kan tycka att om man gör en internvärdering skall man använda 

en så enkel modell som möjligt och berätta hur den är gjord. Det ger läsaren möjlighet att be-

döma osäkerheten, fortsätter han. 

Som svar på frågan påstår Hans Erdmann på Hufvudstaden att detta inte gäller Hufvudsta-

den. Hur läget är för andra bolag kan de inte bedöma, förklarar han. Hufvudstaden värderar 
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bara internt när externa värderare redan bedömt alla relevanta faktorer för andra helt jämför-

bara fastigheter, fortsätter han. 

Peter Andersson på Brinova svarar att om man är ett aktivt bolag på köp och säljsidan bru-

kar denna del lösa sig självt, då försäljningar oftast ger ett facit. 

6. Enligt ägarteorin vinstmaximerar alla aktörer på en marknad. Kan värderingen påver-

kas av ägarintressen och kan det i sin tur leda till subjektiva bedömningar, vid intern-

värdering? 

Klöverns Lettesjö tror att den risken är väldigt liten.  

Solveig Wadman på Home Properties tar avstånd från frågan och svarar kort: ”Jag kan ej 

spekulera i denna fråga”. 

Fastighetschefen på ”AB fyra” håller med att fastighetsvärderingar kan påverkas av ägarin-

tressen och i svar på frågan säger han så här: 

”Det kan det säkert göra. Indirekt finns säkert en påverkan från ägare via ledning till personal. 

Det torde vara lättare för en extern värderare att göra ett för värdet negativt antagande i värde-

ringen.” 

Hans Erdmann på Hufvudstaden har en annan syn på frågan än Sagax respondent. Han sä-

ger att Hufvudstaden är börsnoterat och betonar att ett börsnoterat företag måste alltid ge 

marknaden korrekt information. Det ligger inte i ägarnas intresse i ett långsiktigt verkande 

företag att felinformera eftersom detta kan medföra mycket allvarliga konsekvenser, tycker 

han. 

Peter Andersson på Brinova anser att det alltid görs någon subjektiv bedömning inom alla 

värderingar som inte är köp eller säljbaserade.  
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5 Analys 

 
I detta kapitel analyseras de intervjuade personernas svar på frågorna samt den 

information som har samlats in om de undersökta företagen, med anknytning till referensra-

men. 

 

5.1 Utrymme för subjektiv värdering 

IAS 40 ger fastighetsbolagen möjlighet att själv välja mellan att värdera förvaltningsfastighe-

terna till verkligt värde eller till anskaffningsvärde. Standarden ger fastighetsbolagen ytterli-

gare ett val, nämligen valet av att värdera fastigheterna externt eller internt. Valfriheten kan 

dock skapa utrymme för en subjektiv värdering. 

5.2 Osäkerhet i värderingsmetoder 

Förvaltningsfastigheter ska enligt IAS 40 värderas till verkligt värde. Verkligt värde metoden 

har dock nackdelar. Som framgått av empirin innehåller värdering till verkligt värde en viss 

osäkerhet, (+/- 10 %), som gör det svårt att fastställa det verkliga värdet. Detta kan i sin tur ge 

en missvisande bild av redovisningen. Denna osäkerhet kan ses som ofrånkomlig då värde-

ringarna baseras på framtida antaganden. Respondenterna har resonerat kring denna proble-

matik men ingen har gått ifrån den. Henrik Lettesjö från fastighetsbolag Klövern anser att det 

finns en viss osäkerhet i alla värderingsmetoder eftersom värdering är en bedömning av ett 

fastighetsvärde vid en precis tidpunkt och ingen exakt vetenskap.  

Respondenten Solveig Wadman på Home Properties anser att för att få en så objektiv värde-

ring som möjligt är det viktigt med en konsekvent och tydlig metodik.  

Bland respondenterna finns ett företag som bara använder sig av externa värderare (Fastig-

hetschefen på ”AB fyra”). Anledningen till att de valt just extern värdering är faktumet att 

extern värderaren har bäst information om marknaden för tillfället. 
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Den fjärde respondenten (Hans Erdmann på Hufvudstaden) anser inte att osäkerheten är något 

problem. Detta på grund av att verkligt värde vet man först efter en försäljning på en öppen 

och fri marknad. 

5.3 Extern och intern värdering 

De intervjuade fastighetsbolag använder sig olika av extern eller intern värdering. Klövern 

värderar exempelvis 20-30% av sitt fastighetsbestånd externt varje kvartal. Home Properties 

AB låter däremot cirka 20 procent av fastighetsbestånden externvärderas årligen. Bland de 

intervjuade företag är Sagax det enda som externvärderar samtliga fastighetsbeståndet. 

Huvudmarknaden intervärderar samtliga fastigheter men bolaget har externa värderare från 

olika värderingsinstitut inhämtats vid årsskiftet. 

Av båda respondenternas svar och årsredovisningarna, som har varit underlag för studien, 

framgår att valet av extern eller intern värdering beror på olika faktorer: 

För ett av de intervjuade bolagen (Fastighetschefen, ”AB fyra”) är externvärdering att föredra 

då den är ”objektiv” och ökar trovärdighet samt att den är tidsbesparande trots att den är dyr. 

Andra föredrar däremot att internvärdera fastighetsbeståndet.  

Nämnbart är att bara ett av dessa företag externvärderar alla sina fastigheter och det är just 

detta företag som anser externvärderingen vara mest objektiv. Självfallet får vi inte ett liknan-

de svar av resterande företag, med tanke på att följfrågan hade blivit ”Varför extern värderar 

ni inte alla era fastigheter isåfall?”.  

- Säkerhetsställning av internvärderade fastigheter 

Genom att låta ett utomstående värderingsinstitut värdera en viss procent av fastighetsbestån-

det vill företagarna kvalitetssäkra sina internvärderade fastigheter och på så sätt öka objektivi-

teten och intressenternas tillförlitlighet. Detta är ett sätt för de att tillfredsställa omvärl-

den/marknaden.  

- Kostnadsfråga 
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Att låta externvärdera 100 procent av ett företags fastighetsbestånd kan vara mycket kostsamt. 

Genom att låta 20-30 procent av fastigheterna externvärderas och resten internvärderas kan 

företag sänka värderingskostnaderna. 

5.4 Vedertagna värderingsmodeller 

Samtliga intervjuade bolag använder sig av ortsprismetoden och avkastningsbaserad värde-

ringsmetod. 

5.5 Urvalet av fastigheterna för externvärdering 

De fastighetsbolag som inte externvärderar fastighetsbeståndet helt brukar göra ett urval av 

fastigheter och låter ett värderingsinstitut värdera urvalet åt dem. Detta att vem som väljer 

urvalet av fastigheterna för externvärdering kan i princip vara en trovärdighetsfråga för om-

världen. Respondenterna ger olika svar på frågan vem som väljer urvalet. Solveig Wadman på 

Home Properties till exempel fastställer att vid de tillfällen externa värderingar använts för 

avstämning har urvalet skett i samråd med värderingsinstitutet. Faktorer som haft betydelse 

för urvalet är t ex stort värde, genomförd ombyggnad, osäker marknad. Brinova är däremot ett 

fastighetsbolag där bolaget självt väljer urvalet. Trots detta betonar Brinovas respondent att de 

väljer fastigheter som ska spegla helheten av den typen av fastigheter på den valda orten. 

5.6 Internvärdering och subjektiva bedömningar 

Ägarteorin förklarar att alla aktörer på marknaden försöker vinstmaximera. Med hänsyn till 

denna teori kan inte en intern värdering vara helt objektiv. Genom att ställa frågan om värde-

ringen kan påverkas av ägarintressen och om det i sin tur kan leda till subjektiva bedömningar 

vid internvärdering ville författarna ta reda på respondenternas uppfattningar i detta samman-

hang. Det som var intressant var att respondenterna inte var eniga om frågan. Klöverns Lette-

sjö tror att den risken är väldigt liten medan Solveig Wadman på Home Properties tar avstånd 

från frågan och inte vill spekulera i den, vilket ger utrymme till olika tolkningar.  

Hans Erdmann på Hufvudstaden avslår subjektiva bedömningar till följd av ägarintressen. 

Han förklarar att Hufvudstaden är börsnoterat och betonar att ett börsnoterat företag måste 
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alltid ge marknaden korrekt information. Det ligger inte i ägarnas intresse i ett långsiktigt ver-

kande företag att felinformera eftersom detta kan medföra mycket allvarliga konsekvenser. 

Per Wärnegård’s svar är däremot raka motsatsen till Hans Erdmann’s: 

”Det kan det säkert göra. Indirekt finns säkert en påverkan från ägare via ledning till personal. 

Det torde vara lättare för en extern värderare att göra ett för värdet negativt antagande i värde-

ringen.” Peter Andersson på Brinova bekräftar subjektiviteten inom värderingen och anser 

att det alltid görs någon subjektiv bedömning inom alla värderingar som inte är köp eller sälj-

baserade. 

5.7 Bortfallsanalys 

Författarna har resonerat kring varför det stora bortfallet inträffat och menar att det kan bero 

på bland annat två olika faktorer. En tänkbar faktor kan exempelvis vara det att de potentiella 

respondenter sannolikt varit upptagna med sina egna arbeten och inte haft tillräckligt med tid 

att ägna åt att svara på frågorna. Den mest sannolika faktorn kan dock härstamma från just 

ämnets känslighet. Fastighetsbolagen vill kanske inte lämna ifrån sig mer information än det 

som redan står i deras årsredovisningar. 

Det stora inträffade bortfallet kan enligt Little och Schenker (1995) leda till att resultatet blir 

missvisande och att man förlorar information.62   

För att hantera detta problem på ett korrekt sätt har författarna valt att dessutom använda un-

derlag i form av siffror direkt ur företagens redovisningar. Underlaget är med andra ord ett 

komplement till respondenternas svar, vilket syftar till att ytterligare belysa objektivitet vid 

fastighetsvärdering. För ytterligare behandling av problemet har författarna återigen kontaktat 

respondenterna via telefon för att försöka få ett svar. 

Det stora inträffade bortfallet kan enligt Little och Schenker (1995) leda till att resultatet blir 

missvisande och att man förlorar information.63  Med tanke på att deltagandet av företag i stu-

                                                                 
62 Pedagogisk Forskning i Sverige 2001 årg 6 nr 3 s 173–194 issn 1401-6788 
63 Pedagogisk Forskning i Sverige 2001 årg 6 nr 3 s 173–194 issn 1401-6788 
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dien minskade mer än förväntat har det påverkat studiens analys och helhetsbild. Dessa enligt 

författarna, representativa företag, hade kunnat spela en stor roll i slutsatsen.  

För att hantera detta problem på ett korrekt sätt har författarna valt att dessutom använda un-

derlag i form av information ur företagens årsredovisningar. Underlaget är med andra ord ett 

komplement till respondenternas svar, vilket syftar till att ytterligare belysa objektivitet vid 

fastighetsvärdering. För ytterligare behandling av problemet har författarna återigen kontaktat 

respondenterna via telefon för att försöka få ett svar. 
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6 Slutsats 

I detta kapitel redogör författarna, med hjälp av tidigare avsnitt, slutsatsen och skapar en 

förståelse för objektivitetsdilemmat. 

 

6.1 IAS 40 – valfriheten  

I dagens läge får alltså företagen fritt välja om de ska värdera sina fastigheter internt eller ex-

ternt. Författarna vet inte på rak arm vad detta beror på, ifall det handlar om strävan efter att 

det ska gå bra för företagen eller någon annan tanke bakom? Frågan är vem som tjänar på att 

företagen värderar fastigheterna på respektive sätt? Vem tjänar på att företagens värderingar 

kanske bli mindre objektiva och vem tjänar på att företagen lämnar ut fastigheterna för en 

extern värdering? Detta har författarna inte funnit svar på, men inte heller haft som någon 

frågeställning över. Det vore intressant med en vidareforskning som just bygger på detta.  

En realistisk teori om varför valfriheten finns, borde vara att företagen själva har bäst kunskap 

och information om deras egna fastigheter, på så vis kan de också själva välja hur värderingen 

ska gå till. Detta använder också företagen ofta som argument när de ska försvara att de en-

dast internvärderar sina fastigheter.  

6.2 Indikatorer på att det finns ett objektivitetsdilemma 

Fyra av fem av de företag författarna har intervjuat värderar cirka 70-80 procent av sina fas-

tigheter internt. Återstående del värderas av ett värderingsinstitut. Det faktumet att företagen 

lämnar ut vissa delar av sina intern värderade fastigheter till externa värderare för säkerhets-

ställning är en indikator på att det finns ett objektivitetsdilemma. Detta visar att det finns ut-

rymme för subjektiva bedömningar inom värderingen. Eftersom personal som genomför den 

interna värderingen är en del av företaget, kan de av sannolika skäl ha egna intressen i företa-

get. De är med andra ord inte självständiga eller oberoende. Därför finns risken för att objek-

tiviteten i värderingen påverkas. Detta kan leda till att omvärlden ifrågasätter värderingen. För 
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att omgivningen alltså ska ”tro” på företagets interna värderare, lämnas deras arbeten ut för 

”granskning”. 

En annan indikator är att olika värderare har olika uppfattningar om verkligheten. De olika 

värderingsmetoderna så som kassaflödesmetoden och direktavkastningsmetoden, lämnar ut-

rymme för subjektiva bedömningar och objektiviteten kan då spela en roll när exempelvis en 

värderare ska få fram de framtida inflödena. De kan de tänka på olika sätt, olika värderare har 

olika uppfattningar vilket kan ge olika siffror. När vetskapen om detta finns, kan man se möj-

ligheten att också med avsikt och baktanke ha en annan uppfattning, för att på så vis få fram 

önskat resultat.   

Ett av de fem företag kunde inte svara på frågan alls, ifall internvärderingen kan ske på ett 

subjektivt sätt eller inte. De kunde ha svarat ”ja/nej” på den frågan, men valde att inte svara 

eller spekulera kring den. Det pekar på ämnets känslighet hos företaget och kan vara ännu en 

indikator på att ett objektivitetsdilemma äger rum. Ett annat företag såg att risken var liten, 

men tydligen inte helt osannolik. Två av företagen vill mena att detta problem troligen äger 

rum, där ett av dessa företag också nämner att externvärderingen är objektiv och ökar trovär-

digheten. Vilket styrker att externvärderingen är mer objektiv och intervärderingen tvärtom. 

Författarnas stora bortfall kan också vara ett tecken på ämnets känslighet. Där känsligheten 

kan vara en indikator på att allting inte är oproblematiskt. Relevant är då att bland alla dessa 

bortfall hade författarna ett företag som ändå svarade på deras mail. I svaret skrev kontaktper-

sonen att han enligt utlovat hade stämt av frågorna internt och meddelade att företaget inte 

kunde ställa upp på undersökningen. Företaget var till en början mycket samarbetsvilligt tills 

de fick reda på att ämnet var ”objektivitet”.  

6.3 Svar på frågeställning 

• Påverkas objektiviteten beroende på vem som utför värderingen av fastigheten? 

Författarnas slutsats är att objektiviteten kan påverkas beroende på vem som utför värdering-

en. Detta på grund av de olika indikatorerna som har nämnts ovan. Dessa indikatorer är dock 

just indikatorer och inga bevis.   

• Finns det utrymme för subjektiva värderingar vid internvärdering? 
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Mycket pekar på att möjligheten finns för subjektiva värderingar. Enligt författarna kan olika 

värderare få fram olika resultat, som nämnt ovan. Här påvisas exempelvis utrymmet för sub-

jektiv värdering.    

6.4 Förslag till fortsatt studie 

Eftersom vår studie är begränsad till endast fastighetsbolag anser vi att det skulle vara mer 

intressant att också inkludera opartiska värderingsinstitut i undersökningen. På så sätt kan 

man skapa mer förståelse för objektivitetsdilemmat inom förvaltningsfastighetsbranschen. 

Genom att intervjua värderingsinstitut kan man exempelvis ta reda på om de instämmer med 

företagen vad det gäller ämnet. Det vore även intressant att undersöka vidare inom ämnet ge-

nom att ta med några revisorer i studien och höra deras åsikter om objektivitetsdilemmat.  
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Bilaga 1 
Frågeformulär: 

 

1. Verkligt värde metoden har nackdelar. Värdering till verkligt värde innehåller en viss 

osäkerhet, (+/- 10 %), på grund av svårigheter att fastställa det verkliga värdet, vilket 

gör att värdering till verkligt värde kan vara missvisande. Vad anser ni om detta pro-

blem och hur väljer ni att lösa det? 

 

2. Vid värdering av förvaltningsfastigheter till verkligt värde brukar fastighetsbolag an-

vända sig av antingen extern- eller internvärdering eller en blandning av dessa två. Vil-

ken värderingsmetod brukar ni använda? Vad styr valet av värderingsmetod? 

 

3. Enligt Svenskt Fastighetsindex är värderarens uppgift att bedöma fastigheternas mark-

nadsvärde genom att tillämpa vedertagna modeller. De två vanligaste modellerna är 

ortsprismetoden och direktavkastningsmetoden. Vilken av dessa två modeller brukar ni 

välja och varför? 

 

4. I de flesta fastighetsbolags årsredovisningar står det att externa värderingar endast 

gjorts av ett urval av fastigheter. Vem väljer det urvalet av fastigheterna för externvär-

dering, fastighetsbolaget eller värderingsinstitutet? Varför? 

 

5. Kritiker hävdar att internvärdering inte är tillräckligt tillförlitlig. De menar att metoden 

inte ger en oberoende, rättvisande bild av företaget. Vad säger ni om det? 

 

6. Enligt ägarteorin vinstmaximerar alla aktörer på en marknad. Kan värderingen påver-

kas av ägarintressen och kan det i sin tur leda till subjektiva bedömningar, vid intern-

värdering? 
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Bilaga 2 
Företag som frågeformuläret skickades till: 

1. Fast Partner AB 

2. HUFVUDSTADEN, 2008 

3. Brinova Fastigheter AB, 2008-06-02 

4. Home Properties AB (publ) 

5. Castellum AB (publ) 

6. HEBA fastighet AB  

7. Wallenstam AB (publ) 

8. Klövern AB (publ), 

9. Kungsleden AB (publ) 

10. Fastighets AB Balder 

11. AB Sagax 

12. Fabege AB  

13. Wihlborgs Fastigheter AB (publ)  

14. Diös Fastigheter AB 

15. Atrium Ljungberg AB (publ) 

 


