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Bakgrund  Innan 2005 redovisade alla onoterade bolag sina fastigheter till 

anskaffningsvärde men efter 2005 var de noterade bolagen 

tvungna att redovisa sina fastigheter till verkligt värde. De 

onoterade bolagen fick välja vilken värderingsmetod de ville 

tillämpa. Vissa valde att fortsätta värdera sina fastigheter till 

anskaffningsvärde och vissa gick över till att värdera dem verkligt 

värde. 

Syfte  Syftet med studien är att jämföra och beskriva de olika 

värderingsmetoderna och ta reda på varför företagen väljer 

respektive metod. Dvs. vilka faktorer som påverkar valet. 

Problemformulering Vilka faktorer påverkar valet av värderingsmetod hos de olika 

företagen?  

Vilka för- och nackdelar upplever företagen med sin 

värderingsmetod? 

Upplever företagen någon problematik vid värderingsarbetet? 

Avgränsning Vi har valt att fokusera på fyra icke börsnoterade fastighetsbolag, 

två bolag som värderar sina fastigheter till anskaffningsvärde och 

två bolag som värderar dem till verkligt värde. 



 

 

Metod Tillvägagångssättet gick till på så vis att vi samlade in data 

kvalitativt genom att intervjua fyra respondenter från fyra olika 

fastighetsbolag. Vi använde oss av primärdata och uppsatsen utgår 

ifrån en induktiv ansats. 

Slutsats Det finns ett antal faktorer som spelar in vid valet av 

värderingsmetod bl.a. om bolaget är kommunalt eller inte. Sedan 

måste man ta hänsyn till vad ägarna har för krav, vilket också 

påverkar valet av värderingsmetod. Värdering till verkligt värde 

har fler fördelar än värdering till anskaffningsvärde. Det finns även 

informationsbrist om IAS40 hos de bolag som värderar sina 

fastigheter till anskaffningsvärde. 



 

 

Förord 

 

Uppsatsgruppens arbete har fungerat bra under studiens samtliga faser. De problem som 

uppstod under uppsatsens gång löste uppsatsgruppen efter bästa förmåga. 
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Beteckning 

IASB – International Accounting Standards Board 

IASC – International Accounting Standards Committee 

IFRS – International Financial Reporting Standards 

FASB – Financial Accounting Standards Board 

BFN – Bokföringsnämnden 

RR – Redovisningsrådet 

SOU – Statens offentliga utredningar 

FAR – Föreningen Auktoriserade Revisorer 

ABL – Aktiebolagslagen 

ÅRL – Årsredovisningslagen 

 



 

 

Definitioner 

Förvaltningsfastighet – en fastighet som skall generera intäkter eller en framtida 

värdestegring av fastigheten eller en kombination av dessa. 

Anskaffningsvärde – Det man vid anskaffningstidpunkten betalar för förvärvet efter avdrag 

för avskrivningar och eventuella upp- eller nedskrivningar. 

Verkligt värde - Verkligt värde på en fastighet är det marknadsmässiga värde fastigheten 

uppskattas till, dvs. Marknadsvärde. 

Avkastningskrav – Avkastningskrav innebär de krav på avkastning/vinst ägare har på en 

investering. Vid förvärv/investering är det intressant att veta vilken avkastning satsningen 

kommer generera. Beräkning av avkastningsvärdet är därför resultaträkningsbaserad. 

Respondent – intervjuperson som deltar i undersökningen. 

Utrangering – innebär inom redovisning att en anläggningstillgång inte längre finns kvar i 

verksamheten p.g.a. att den förstörts eller skrotats. 

Redovisat värde – innebär det värde som en tillgång är upptagen till i balansräkningen. 

Going concern – förknippas med fortlevnadsprincipen och innebär att man antar att 

verksamheten skall fortleva, dvs. man tror att företagen kommer fortsätta att existera i 

framtiden. 

Onoterade bolag – Icke börsnoterade bolag 
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1. Inledning 

I avsnittet inledning beskriver uppsatsen delar som bakgrund, syfte, avgränsning, 

frågeställningar etc. Syftet är att ge läsaren information om hur det har sett ut tidigare inom 

fastighetsvärdering och varför uppsatsgruppen har valt att undersöka det valda problemet. 

1.1 Bakgrund 

Organisationer och gemenskaper runt om i världen har under lång tid försökt harmonisera 

och standardisera redovisningen. Organisationer som IASB och FASB har under lång tid 

samarbetat i syfte att harmonisera dem båda redovisningstraditionerna. IASB som tidigare 

kallades för IASC bildades 19731 och har sedan dess gett ut standarderna IFRS/IAS. EU var till 

en början skeptisk mot IASB och funderade på att upprätta ett eget redovisningsråd. Men 

framtill 2005 växte stödet för IASB och sedan 1 januari 2005 beslutade EU att alla noterade 

bolag inom unionen skall följa IASB:s standarder IFRS/IAS. För onoterade bolag förblev det 

frivilligt att välja värderingsmetod mellan IAS 40 eller Redovisningsrådets rekommendationer 

24 (RR 24). Med IAS 40 värderar man sina fastigheter till verkligt värde och med RR 24 

värderar man sina fastigheter till anskaffningsvärde. 

 

IFRS/IAS har bidragit till en harmonisering av redovisningstraditioner. Målet med 

förordningen var/är att ”...den, genom dess krav på enhetliga redovisningsprinciper inom EU, 

skall bidra till att skapa en ändamålsenlig, kostnadseffektiv och fungerande kapitalmarknad.2 

 

Rådande inhemska rekommendationer faller idag under IFRS/IAS dominans och behöver 

därav inte följas av onoterade bolag. 

Svenska organisationen Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) var initiativtagare till 

bildandet av Redovisningsrådets rekommendationer, numera Rådet för Finansiell 

Rapportering. Dem har allt sedan starten i stort sett översatt IAS standarderna.  

Det var alltså RR:s rekommendationer företag följde i Sverige framtill 1 januari 2005. 

 

                                                      
1
 Sundgren S (2007) s.12 

2
 SOU 2003:71 s.13 
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Utvecklingen av normstandardiseringen är en följd av växande internationell handel mellan 

olika länder. Det sker idag en enorm import och export av varor och tjänster som i 

jämförelse med tidigare inte går att beskriva. Men i den växande internationella handeln 

uppstår också nya krav. Krav på gemensamma redovisningsprinciper som möjliggör 

jämförbarhet3.  Det är många parter som önskar jämförbarhet i redovisningarna och den 

viktigaste orsaken till detta är ”...att olika företag skall ha samma tillgång till världens 

kapitalmarknader. Tillämpningen av olika redovisningsprinciper i olika länder försvårar en 

effektiv resursallokering till de företag där kapitalet används effektivast”4. 

 

En av IFRS standarderna som EU valde att implementera inom unionen är bl.a. IAS 40, 

värdering av förvaltningsfastigheter till verkligt värde eller med andra ord marknadsvärde. 

Det innebär att IFRS standarden ger möjlighet för onoterade bolag att välja att värdera 

fastigheterna antingen till anskaffningsvärde eller verkligt värde, eftersom dem inte är 

tvungna att upprätta sin koncernredovisning enligt IFRS/IAS.  

Företagen som inte tillämpar IFRS följer Redovisningsrådets rekommendationer, vilket 

innebär att bolagen måste värdera sina fastigheter till anskaffningsvärde med avdrag för 

ackumulerade avskrivningar och eventuella upp- eller nedskrivningar5. 

1.2 Tidigare forskning 

Vi har tagit del av en C-uppsats skriven av Magnus Lhådö och Nadja Westerlund-Rebo vt 

2009 på Södertörns Högskola. Uppsatsen jämför de båda värderingsmetoderna verkligt 

värde och anskaffningsvärde. Enligt uppsatsen var den främsta faktorn till valet av 

värderingsmetod att de som värderade sina fastigheter till anskaffningsvärde inte hade 

tillräckligt med kunskap om IAS 40. Vi tror att det finns flera viktiga faktorer bakom valet av 

värderingsmetod och det är det vi vill undersöka. Vi kommer givetvis under intervjuerna 

beakta kunskapen som respondenterna besitter om respektive värderingsmetod. 

                                                      
3
 SOU 2003:71 s.92 

4
 Sundgren S (2007) s.13 

5
 RR 24 – Förvaltningsfastigheter 
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1.3 Problemdiskussion 

Sedan 1 januari 2005 är den internationella standarden IFRS/IAS 40 bindande för noterade 

bolag. IAS 40 tillåter företag att värdera sina förvaltningsfastigheter antingen till 

anskaffningsvärde eller verkligt värde i koncernredovisningen. Om man inte följer IFRS/IAS 

40 så är man tvungen att följa ÅRL och BFN och redovisa sina fastigheter till 

anskaffningsvärde enligt RR 24.6 

 Verkligt värde kan beskrivas som det rådande marknadsvärdet för fastigheten och 

anskaffningsvärde är det värde man betalade vid förvärvstidpunkten efter avdrag för 

avskrivningar och eventuella upp- eller nedskrivningar.  

I samband med förändringen 2005 valde vissa onoterade bolag att byta värderingsmetod 

och redovisa sina fastigheter till verkligt värde (IAS 40) medan andra fortsatte att värdera till 

anskaffningsvärde (RR 24). 

 

Värdeförändringar, ökningar eller minskningar som uppstår vid redovisning av verkligt värde 

ger effekt på resultaträkningen.7 Detta innebär att resultaträkningen påverkas positivt om 

det uppstår värdeökning på fastigheten. Under 2005 var det högkonjunktur och många bolag 

valde då att byta värderingsmetod för att kunna redovisa positiva resultat.  

Beroende på vilken värderingsmetod som används påverkas resultat- och balansräkning. Vid 

värdering enligt IAS 40 kan värdeförändringar ge en ojämn resultatkurva, dvs. att det uppstår 

stora resultatsvängningar genom åren medan värdering enligt RR 24 inte påverkar 

resultaträkningen och därmed ger företaget en mer jämn resultatkurva. Anser företagen att 

en ojämn resultatkurva genom åren ger en mer rättvisande bild än en jämn kurva? Vilken av 

dessa två värderingsmetoder återspeglar företagens ”riktiga” värde enligt företagen själva? 

 

När det gäller vilken värderingsmetod som ger en mer rättvisande så uppfattas 

verkligtvärdemetoden som en mer rättvisande värderingsmetod.8 Det innebär att verkligt 

värde är den som hela tiden beroende på olika bolags arbetssätt omvärderas olika antal 

gånger under ett verksamhetsår. Det innebär att den ständigt återspeglar marknadsvärdet, 

                                                      
6
 Smith D (2006) s.50 

7
 IAS 40 

8
 Sundgren S (2007) s.83 



4 

 

dvs. vad man kan få för fastigheten om den skulle säljas idag. Om man vid värdering till 

anskaffningsvärde får värdeförändringar så aktualiseras också värdet på fastigheten, t ex om 

man får en värdeökning så måste fastigheten skrivas upp. Innebär inte det också att den här 

värderingsmetoden också ger en rättvisande bild? 

 

Ett annat problem som kan komma på tanken är vilka för- och nackdelar företagen upplever 

med värderingsmetoderna. Detta är viktigt för företagen att beakta då företagen är i behov 

av en värderingsmetod som passar dem bäst. Företag har olika behov och motiv med sin 

verksamhet och därför väljer dem den värderingsmetod som gynnar eller beskriver deras 

företag och värden bäst. Det är intressant att förstå hur onoterade företag som använder sig 

av verkligt värde resonerar över sitt val och hur företag som använder sig av 

anskaffningsvärde resonerar över varför dem inte valt att tillämpa IFRS/IAS 40. Är det 

således för- och nackdelar som påverkar valet av värderingsmetod eller andra faktorer? 

 

Bo Nordlund menar att det råder ett informationsasymmetriskt problem på marknaden som 

måste lösas för att marknaden ska fungera effektivt.9 Detta visar att IAS 40 kan vara 

problematisk för företagen, speciellt under ”ovanliga omständigheter” som 

kommunikations-, transaktions- och informationsbrist samt konjunktursvängningar. Hur 

upplever företag som tillämpar IAS 40 detta? och är detta en förklaring till varför företag 

som redovisar enligt RR 24 inte väljer att byta värderingsmetod? 

1.4 Syfte  

Syftet med studien är att jämföra och beskriva de olika värderingsmetoderna och ta reda på 

varför företagen väljer respektive metod. D.v.s. vilka faktorer som påverkar valet. 

1.5 Frågeställning 

Vår huvudfråga är vilka faktorer som påverkar valet av värderingsmetod hos de olika 

företagen? För att kunna besvara vår huvudfråga har vi även beaktat frågor som: 

 Vilka för- och nackdelar upplever företagen med sin värderingsmetod? 

                                                      
9
 Nordlund B (2009) s.33 
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 Upplever företagen någon problematik vid värderingsarbetet? 

1.6 Avgränsning 

Studien går ut på att analysera fyra fastighetsbolag inom Stockholmsområdet. Vi har valt att 

avgränsa oss till förvaltningsfastigheter då syftet med dessa fastigheter är att generera 

intäkter och samtidigt mer intressanta för studien. Vi har valt att fokusera på fyra företag, 

två företag som värderar sina fastigheter till verkligt värde och två företag som värderar sina 

fastigheter till anskaffningsvärde. Noterade bolag måste följa IFRS standarder medan 

onoterade bolag kan välja mellan IFRS och RR. Detta gör onoterade bolag mer intressanta för 

studien då vi vill komma åt de bakomliggande faktorerna som påverkar valet mellan IFRS och 

RR.  

2. Metod 

Metodavsnittet ger läsaren information om hur uppsatsgruppen har valt att gå till väga för 

att kunna besvara sina frågeställningar och uppnå syftet med studien. 

2.1 Urval och Population 

Genom att välja att studera ett urval av en population kan man dra slutsatser om 

populationen. Det är ur många perspektiv både kostnadseffektivt och tidsmässigt effektivt. 

Ofta kan undersökningar kritiseras för hur pass representativa dem är. För att kunna 

generalisera urvalet med populationen ”...måste urvalet först och främst göras mycket 

omsorgsfullt.”10  

 

Ur populationen gjorde vi ett urval på tio onoterade bolag i Stockholmsområdet som vi 

selektivt delade in i två grupper. En grupp som följer RR 24 och en grupp som följer IAS 40. Vi 

bestämde oss för att undersöka fyra företag sammanlagt. Vi ansåg att det skulle vara 

tillräckligt med fyra företag för att kunna härleda en slutsats, dessutom är detta en kvalitativ 

studie som avser undersöka företagen mera djupgående.  

Utifrån ett selektivt urval valde vi fyra företag, två ur vardera grupp. Tanken var att vi skulle 

                                                      
10

 Denscombe (2009) s.32 
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hitta fem stycken företag som följer IAS 40 och fem stycken som följer RR 24. Vi kunde 

ganska snabbt konstatera att det inte var så lätt då de flesta onoterade bolagen följde RR 24. 

Resultatet blev åtta bolag som följer RR 24 och två som följer IAS 40. Anledningen till att vi 

valt att selektivt dela in urvalet i två grupper är för att säkerställa för studien att nödvändig 

data bearbetas. Detta är viktigt för studien då vårt syfte dels är att jämföra 

värderingsmetoderna och ta reda på varför företagen väljer respektive värderingsmetod.  

De tio onoterade bolagen som vi hittade var: 

Företag Värderingsmetod Årsredovisning 

AB Botkyrkabyggen RR 24 2009 

AB Stockholmshem RR 24 2008 

Cityfastigheter AB RR 24 2008 

Huge Fastigheter AB RR 24 2008 

Jernhusen AB IAS 40 2008 

Locum AB RR 24 2008 

Mats Lundberg Fastighets AB RR 24 2008 

Olov Lindgren Fastighets AB RR 24 2008 

Telge bostäder AB RR 24 2008 

Vasakronan Fastigheter AB IAS 40 2009 
Tabell 2:1 Företagens värderingsmetod. 

2.2 Kvalitativ och kvantitativ 

Vilket angreppssätt som skall användas är helt beroende på forskaren själv och hans val av 

problemformulering. 11 

En kvalitativ metod handlar om att skapa en helhetsförståelse över specifika situationer och 

förhållanden. Metoden lägger tonvikt på innebörder, förklaringar och framförallt ”använder 

text och bild som grundläggande data (snarare än siffror)”.12 

fördelarna med en kvalitativ studie är ”...att datamaterialet och analyserna har sina rötter i 

den sociala tillvarons villkor”.13 Den innehåller också mycket detaljerad data. Eftersom att 

                                                      
11

 Patel (1987) s.43 
12

 Denscombe (2009) s.423 
13

 Ibid s.398 
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metoden studerar ett begränsat område ger den mycket användbar beskrivning och 

förklaring över dem komplexa situationerna. För forskning med den här metoden är teorin 

en vägledare för forskarens tolkning och reflektioner14. 

Nackdelarna med en kvalitativ studie är framförallt generaliserbarheten. Dvs. hur 

representativ den är. Det är viktigt att beakta resultaten i förhållande till andra 

omständigheter. 

En annan nackdel är att eftersom forskaren ofta är delaktig och involverad inom eller med de 

studerade omständigheterna kan hans eller hennes bakgrund och identitet påverka 

datainsamlingen och analysen av data. 

I kvalitativ forskningsmetod utgår forskaren från en ett induktivt tänkande15. Med induktivt 

menas att man utgår från verkligheten och härleder principer eller teorier ur 

observationerna. 

 

Figur 2:2 Kvalitativ och kvantitativ metod 

Källa: Henny Olsson & Stefan Sörensen (2007) Forskningsprocessen – Kvalitativa och kvantitativa perspektiv, Bild 2:3, s.32 

                                                      
14

 Patel (1987) s.48 
15

 Olsson (2007) s.63 
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Den kvantitativa forskningsmetoden utgår från teorierna. Metoden bearbetar de hypoteser 

forskaren framställer. Om teorierna verifieras går forskaren vidare men om dem falsifieras 

omarbetas teorin på nytt. ”Enkelt framgår detta i den så kallade THEA-cirkeln (teori, hypotes, 

empiri och analys)16 . 

 

Figur 2:3 Thea cirkeln 

Källa: Henny Olsson & Stefan Sörensen (2007) Forskningsprocessen – Kvalitativa och kvantitativa perspektiv, Bild 5:1, s.67 

Fördelarna med en Kvantitativ studie är att den anses vara mer vetenskaplig. Den tycks vara 

mer objektiv än vinklad av forskarens uppfattningar. Trovärdigheten är hög i och med de 

olika statistiska testerna forskarna ofta använder sig av för att visa samband eller signifikans. 

Nackdelarna är att forskaren ofta kan tillhandahålla för mycket data att situationen blir allt 

för komplex. Kvaliteten på data är olika bra beroende på vilka insamlingsmetoder forskaren 

använder sig av. 

Utifrån dessa två samhällsvetenskapliga angreppssätten har vi valt att arbeta kvalitativt då vi 

tror att studien är svår att kvantifiera och analysera med statistiska metoder. Det område 

studien avser undersöka kräver en närmare kontakt med undersökningsenheterna. Det är 

svårt att ta reda på bakomliggande faktorer med hjälp av kvantitativa angreppssätt. Därför 

har vi valt att utföra intervjuer.  
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Med kvalitativa undersökningsmetoder kan vi göra löpande analyser. Däremot bör man, med 

den kvantitativa metoden, vänta tills att all data samlats in. 

Ofta kan man kombinera dessa två metoder men det kommer vi inte göra i denna studie17. 

2.2.1 Intervjuer  

Intervjuer kan ofta förknippas med konversationer. Men trots likheterna ”så är intervjun 

faktiskt mycket mer än bara en konversation. Intervjuer innefattar en rad antaganden och 

kunskaper om situationen, vilka normalt inte associeras med en tillfällig konversation”.18  

När forskaren vill få insikt i studieobjektet är intervjuer en lämplig metod att använda. Men 

det finns olika typer av forskningsintervjuer. 

Vid användning av strukturerade intervjuer har forskaren en stark kontroll. Han eller hon har 

ett i förväg bestämt frågeformulär som används för alla respondenter. Svarsalternativen är 

ofta begränsade och ordningsföljden likadan för alla. Denna typ av intervju ger en 

lätthanterlig data som ofta kan användas i kvantitativa syften. 

Semistrukturerade och strukturerade intervjuformer är lika varandra. Med 

semistrukturerade intervjuer utgår forskaren från ett färdigt frågeformulär. Det som 

utmärker metoden är att forskaren kan vara flexibel i ordningsföljden och t.o.m. låta den 

intervjuade utveckla sina svar mer utförligt. Här har forskaren mindre kontroll. 

Ostrukturerade intervjuer innebär att den intervjuade kan berätta och utveckla sina svar. 

”Forskarens roll är att ingripa så lite som möjligt – att sätta igång intervjun genom att 

introducera ett tema eller ett ämne och sedan låta den intervjuade utveckla sina idéer och 

fullfölja sina tankegångar”.19 

Fördelarna med intervjuer är: 20 

 Informationens djup, man får djupgående och detaljerad data. 

                                                      
17

 Patel (2002) s.60 
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 Denscombe (2009) s.231 
19

 Ibid s.235 
20
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 Flexibilitet. Kommer man på fler frågor utöver de man redan har frågat under själva 

intervjun så är det inte så svårt att få svar på sina frågor, detta är en klar fördel. 

 Hög svarsfrekvens. Forskaren och respondenten stämmer träff och detta ger en hög 

svarsfrekvens. 

 Validitet. Intervjuer sker mellan forskaren och respondenten vilket innebär att data 

som ges kan granskas med tanke på riktighet och relevans under den tid intervjun 

sker. 

 

Nackdelarna med intervju är: 21 

 Tidskrävande, det tar tid att analysera den data man får ifrån informanterna. 

 Dataanalys. Intervjuer har en tendens att skapa öppna konversationer och det blir 

svårt för forskaren att följa sin mall med frågor, vilket leder till att hela intervjun blir 

ostrukturerad. Detta i sin tur gör det svårt för forskaren att sedan komma ihåg hur 

allt hängde ihop. 

 Intervjuareffekten. Data som samlas in speglar oftast vad informanterna säger 

snarare än vad de gör. ”det är inte alltid som uttryck och handling stämmer 

överens”22 

I vår studie har vi utfört personliga intervjuer. Vi har valt en kombination av semi- och 

ostrukturerade intervjuer. Vi har utgått från ett färdigt frågeformulär som har delats ut till 

alla respondenter cirka en vecka innan intervjun ägde rum. Frågeformuläret består inte av 

några givna svarsalternativ utan syftet var att låta respondenten utveckla sina svar. Vi har 

precis som den ostrukturerade intervjutypen beskriver ingripit så lite som möjligt. Tanken 

var att vi introducera ämnesfrågorna och låta den intervjuade fritt svara på dem. Vi har varit 

flexibla med frågornas ordningsföljd.  

                                                      
21
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Vi har spelat in alla intervjuer för att inte missa något viktigt eller att det uppstår några 

oklarheter.  

2.2.2 Induktion, Deduktion & Abduktion 

Forskning handlar om att utveckla och skapa teorier som kan ”ge en så riktig kunskap om 

verkligheten som möjligt”.23 Det bygger på att relatera teorier och verkligheten. Det finns 

alltså tre arbetssätt som forskarna kan använda när dem relaterar teori och verklighet, de är 

induktion, deduktion och abduktion. 

Deduktion utgår från teorier och försöker utifrån principer dra slutsatser om enskilda 

händelser. Den här metoden kan beskrivas som bevisandets väg.24 Induktivt forskande kan i 

motsatts till deduktion beskrivas som upptäckandets väg. Man utgår från observationer i 

verkligheten och formulerar en teori25. Det tredje sättet att relatera teori och verklighet är 

abduktion. Detta är en kombination av dem två tidigare. Abduktivt arbetssätt kan delas in i 

tre faser. I början formulerar man en hypotetisk teori, vilket blir det induktiva. Sedan prövas 

teorin vilket blir det deduktiva. Och slutligen utvecklas teorin, vilket sammanställer det hela 

som ett abduktivt sätt att relatera verklighet och teori. 

Som det beskrivs är dessa tre begrepp lämpliga för olika forskningssituationer. Det är 

forskaren som bestämmer vilket sätt han/hon vill arbeta utifrån. I vår studie har vi valt att 

arbeta induktivt. Vi finner det lämpligt att göra det eftersom vi ska samla in data och härleda 

slutsatser utifrån empirin.  

2.2.3 Primärdata 

Primärdata består av fakta som författaren själv har samlat in. Det kan samlas in på olika sätt 

beroende på om man använder sig av en kvalitativ eller en kvantitativ metod.  

Vår studie består av intervjuer med en respondent vardera från de fyra olika företagen. 

Anledningen till att vi har valt intervjuer är för att vi annars inte hade kunnat komma åt de 

bakomliggande faktorerna som påverkar valet av värderingsmetod. Vi får även en 
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helhetsbild av hur företagen resonerar kring fastighetsvärdering och vilka för- och nackdelar 

som finns med värderingsmetoden, samt vilken problematik de upplever.  

2.2.4 Utvärdering av forskningsprocessen 

Forskningskvaliteten är viktig för studien. Forskaren måste kunna visa att forskningen är 

trovärdig och riktig. Han eller hon kan inte anta att människor är godtrogna och 

accepterande. För att forskningen ska vara trovärdig måste forskaren visa att de metoder 

och tillvägagångssätt som använts är allmänt accepterade.26  

Det finns ett antal kriterier för att bedöma forskningskvaliteten; validitet, generaliserbarhet, 

objektivitet och reliabilitet.  

Inom den kvalitativa forskningen är det svårt att kontrollera kvalitén i forskningen genom att 

upprepa forskningen så som naturvetarna kan upprepa ett experiment. Det finns en viktig 

förklaring och det är att det är svårt att återuppleva samma sociala situation inom kvalitativ 

forskning.27 Sociala miljöer och situationer är i ständig förändring.  

2.2.5 Reliabilitet 

Med reliabilitet menas tillförlitlighet. För att informationen ska vara reliabel måste den vara 

säker. Forskaren måste analysera datorn och ställa sig frågan om huruvida resultatet skulle 

vara likartat om samma forskningsprocedur upprepades.28 Som forskare måste vi vara säkra 

på att våra mätningar inte är påverkade av något som skulle kunna ge ett annorlunda 

resultat vid ett annat tillfälle. Det är viktigt att man väljer ett forskningsinstrument som man 

tror är konsekvent. Det är därför vi har valt att använda oss av intervjuer. Dels för att det är 

viktigt att respondenten har kunskap inom området i fråga och att intervju som metod anses 

ha hög tillförlitlighet i allmänhet.29 

Som forskare måste man beakta neutraliteten i informationen så att den inte är förvrängd av 

författarens bedömningar och erfarenheter. Då vi som forskare är aktiva under intervjun kan 

”jaget” komma att påverka datainsamlingens tillförlitlighet. 

                                                      
26

 Denscombe (2009) s.378 
27

 Ibid s.379 
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 Denscombe (2009) s.378 
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2.2.6 Validitet 

Validitet innebär att man undersöker det man avser att undersöka. Det handlar i stora drag 

om ”huruvida data reflekterar sanningen, reflekterar verkligheten och täcker de avgörande 

frågorna”.30  

De data vi har samlat in för studien ska också vara relevant och kunna besvara 

frågeställningarna och uppfylla studiens syfte. Vi diskuterade i ett tidigt stadium huruvida vår 

forskning var relevant. Vi kom fram till att valet av ämne och forskningsområde var 

intressant och värt att bedriva. 

Inom kvalitativ forskning tycks det vara svårt att bevisa hur pass exakta och träffsäkra data 

man samlat in, dvs. om det är rätt data. Det är viktigt att forskaren försäkrar och visar för 

läsarna att empirin är exakt och träffsäker. En möjlig åtgärd för att göra det är att visa om 

”undersökningens kvalitativa data har producerats och kontrollerats i överensstämmelse 

med god praxis”.31 

3. Teori 

I detta avsnitt presenteras teorier som har med fastighetsvärdering att göra och som har 

hjälpt uppsatsgruppen att analysera den insamlade empirin. 

3.1 Svensk normgivning 

Inom svensk redovisningstradition har försiktighetsprincipen alltid haft en stor inverkan. 

Detta p.g.a. att den svenska redovisningen i stor utsträckning är byggd på den kontinentala 

traditionen. Den kontinentala traditionen är jämfört med den anglosaxiska 

balansräkningsinriktad och därav en tillämpad redovisningstradition i Europa. Detta för att 

det oftast är banker som är kreditgivare och som är mer intresserade av företagens 

tillgångar dvs. balansräkningen. Den anglosaxiska är förekommande i anglosaxiska länder 

som t. Ex. England, USA och Australien. Inom anglosaxiska länder är det oftast privata 

investerare och som är mer resultaträkningsinriktade, då de är mer intresserade av 

                                                      
30
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31
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vinstutdelningen i företagen. 32 

En händelse som påverkade och starkt influerade framtagandet av 1944 års 

Aktiebolagslagen (ABL) var Kreugerkraschen. Lagen förtydligade VD och styrelsens skyldighet 

att upprätta årsredovisning.33 Det var vid denna period som det blev tal om 

koncernredovisning och med detta tog Sverige ett stort kliv fram i Kontinentaleuropa. De 

nordiska länderna hade många samarbetsintentioner vad gäller redovisningsstandarder men 

dessa tankar gick i ras p.g.a. andra världskriget.  

Bokföringslagstiftningen kom som första separata lag 1929. Motivet med lagen var inte 

endast för att skapa ordning, enkelhet, kontroll utan även verka i syfte att ”...ge skydd åt 

näringsidkarens borgenärer”.34 Ett centralt begrepp inom Svensk- som skandinavisk 

redovisning är god redovisningssed. Det finns i svensk redovisningshistoria ett flertal olika 

verksamheter som agerat som normgivare. Svenska staten inrättade därför 

Bokföringsnämnden (BFN) 1976 i syfte att vägleda och uttala sig om vad som skall anses som 

god redovisningssed.35 Tidigare utgav även Föreningen Auktoriserade Revisorer (FAR) och 

Redovisningsrådet (RR) rekommendationer, men oftast handlade det om praktisk 

redovisning.  

Efter inträdet i EU 1994 blev Sverige därmed tvungna att anpassa sin lagstiftning till 

unionens direktiv. Detta medförde en rad olika åtaganden och förpliktelser. Den svenska 

redovisningskommittén fick därefter anpassa lagstiftningen till europarätten.36 Alla 

tilläggsdirektiv och de nya arbetsuppgifter som kommittén fick ledde också till att se över 

BFN roll. BFN fick ”det övergripande ansvaret för den kompletterande normgivningen”.37   

Utvecklingen av en harmoniserad redovisningstradition fortsatte. År 2002 beslutade EU om 

nya redovisningsstandarder som skulle börja tillämpas. Det innebar att svenska noterade 

bolag som tidigare följde redovisningsrådets rekommendationer hädanefter blev tvungna att 

följa IFRS/IAS 40. 

                                                      
32
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3.1.1 RR 24 – värdering av fastigheter till anskaffningsvärde 

Enligt Redovisningsrådets rekommendationer (RR 24) 38 skall förvaltningsfastigheter värderas 

till anskaffningsvärde. De företag som har valt att följa dessa rekommendationer måste 

värdera sina förvaltningsfastigheter till anskaffningsvärde samt visa det verkliga värdet av 

fastigheten i en not. Man skall även ta hänsyn till ackumulerade avskrivningar samt eventuell 

upp- eller nedskrivning av fastigheten enligt RR 1239. RR 24 får inte tillämpas på 

förnyelsebara tillgångar, skogsfastigheter, olje- och gasfyndigheter etc. Det skall med andra 

ord endast tillämpas på förvaltningsfastigheter om man väljer att följa dessa 

rekommendationer.  

Ordet förvaltningsfastighet kan tolkas på olika sätt, enligt RR 24 finns det antal exempel att 

ta hänsyn till för att avgöra om det är en förvaltningsfastighet eller inte. Några exempel på 

en förvaltningsfastighet är mark som är tänkt att ge en framtida värdestegring, byggnader 

som leasas ut och byggnader som är tänkta att hyras ut. 

Syftet med förvaltningsfastigheter är att de skall generera intäkter eller en framtida 

värdestegring av fastigheten eller en kombination av dessa. Det är just detta som RR 24 

menar är avgörande för att förvaltningsfastigheten skall få tas upp i balansräkningen som en 

tillgång. När fastigheten har anskaffats tas den upp i balansräkningen till anskaffningsvärde, 

dock skall det verkliga värdet också uppges enligt RR 24. Efter att tillgången har tagits upp i 

balansräkningen går man över till att tillämpa RR 12 som menar att ackumulerade 

avskrivningar skall göras och man skall beakta eventuell upp- eller nedskrivning av 

fastigheten vid behov. 

”Anskaffningsvärdet utgörs av inköpspriset inklusive tullavgifter och punktskatter samt 

kostnader som är direkt hänförbara till tillgången för att bringa den på plats och i skick för 

att utnyttjas i enlighet med syftet med anskaffningen”40 Med tullavgifter menar man de 

avgifter man tar ut för de material som importeras för att kunna bygga fastigheten. 

Exempel på hänförbara kostnader i samband med anskaffandet är leverans, hantering, 

installation, konsulttjänster i form av arkitekt etc. 
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Avskrivningar kan göras på olika sätt, RR 12 menar att det finns olika metoder att göra en 

avskrivning på, linjära, degressiva, produktionsberoende och progressiva. Man måste även 

bedöma en nyttjandeperiod av fastigheten för att kunna göra avskrivningar. Linjära 

avskrivningar går ut på att man gör avskrivningar till ett fast årligt belopp under hela 

nyttjandeperioden. Degressiva avskrivningar innebär att man gör en avskrivning till ett stort 

belopp första året och beloppet för avskrivningen minskar för varje år som går. 

Produktionsberoende avskrivningar är baserade på förväntad produktion eller användning. 

Progressiva avskrivningar är som en motsats till degressiva avskrivningar, där man startar 

första året med en avskrivning på ett litet belopp och med tiden så ökar detta belopp för 

varje år under hela nyttjandeperioden av fastigheten. Valet av avskrivningsmetod är något 

företagen gör genom att använda den metod som är mest lämplig för fastigheten, t.ex. 

progressiva avskrivningar är till för fastigheter med lång livslängd. 

Vidare yrkar RR 12 på att avskrivningsmetoden skall prövas allt eftersom för att eventuellt 

ändra metod till något mer passande för fastigheten. Man kontrollerar även fastigheten med 

jämna mellanrum för att eventuellt ändra den beräknade nyttjandeperioden. Avskrivningar 

kostnadsförs varje år i resultaträkningen, detta gäller även en eventuell nedskrivning av 

fastigheten, medan ÅRL endast tillåter uppskrivning av materiella anläggningstillgångar 

under vissa förutsättningar. Uppskrivningen får ske om tillgången har ett tillförlitligt och 

bestående värde som väsentligt överstiger det bokförda värdet.41 Uppskrivningarna som 

tillåts enligt RR 24 går in i balansräkningen. 

3.1.2 IAS 40 – värdering av fastigheter till verkligt värde 

Syftet med IAS-förordningen ”...uppges dels vara att bidra till att skapa en ändamålsenlig 

och kostnadseffektiv kapitalmarknad, dels vara att förstärka den fria rörligheten för kapital 

på den inre marknaden och skapa förutsättningar för företag i gemenskapen att konkurrera 

på lika villkor om tillgängliga finansiella resurser på såväl gemenskapens kapitalmarknader 

som de globala kapitalmarknaderna”.42 
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IAS-förordningen definierar förvaltningsfastigheter som ”... mark eller byggnader – eller del 

av en byggnad – eller mark med byggnader som innehas (av ägaren eller av en 

leaseingtagare om leasingavtalet klassificerats som en finansiell leasing) i syfte att generera 

hyresinkomster eller värdestegring eller en kombination av dessa”.43 

Enligt standarden redovisar man fastigheter till verkligt värde. Verkligt värde på en fastighet 

är det marknadsmässiga värde fastigheten uppskattas till, dvs. marknadsvärde. Med 

värdering av förvaltningsfastigheter till verkligt värde menas alltså ”...det belopp till vilket en 

tillgång skulle kunna överlåtas mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och 

som har ett intresse av att transaktionen genomförs”.44  Det är viktigt att det verkliga värdet 

är grundat på marknadsläget på balansdagen och inte hur det var tidigare eller hur det 

kommer se ut i framtiden.45 

IAS 40 är tvingat för noterade företag men möjliggör samtidigt ett val mellan två olika 

värderingsmetoder för onoterade företag. Den värderingsmetod som anger marknadsvärdet 

är det s.k. verkliga värdet. Det är ett värde som fastighetsbolag redovisar genom att beakta 

priserna på en aktuell marknad för liknande tillgångar. Metoden är beroende av marknaden 

och de transaktioner som genomförs. Marknadsvärdet innebär således att man värderar sina 

tillgångar i relation till den prisnivå marknaden återspeglar. ”Om inte aktuella priser på en 

aktiv marknad finns att tillgå skall företaget beakta aktuella priser på en aktiv marknad av 

annat slag, i annat skick med annat läge och justera dessa värden med hänsyn till de 

skillnader som finns”.46 Alternativt kan man beräkna nuvärdet av framtida uppskattade 

framtida inbetalningar. 

3.1.2.1 Värdeförändringar 

De värdeförändringar, vinster eller förluster, som uppstår vid utrangering eller avyttring av 

förvaltningsfastigheter redovisas direkt i resultaträkningen47 och utgörs av skillnaden mellan 

försäljningspriset och det redovisade värdet. Det ska redovisas i samband med perioden 
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värdeförändringen uppstår.48 Enligt IAS 16 får inte upp- och nedskrivningar utföras och en 

alternativ värderingsprincip anvisas.49 Den går ut på att omvärdering sker systematiskt med 

regelbundna intervall. Verkligt värde förändras vid värdering och eventuell över- undervärde 

redovisas som vinst eller förlust i resultaträkningen. Detta blir en realiserad värdeförändring.  

Värdeförändringarna med verkligt värde påverkar både resultaträkningen och 

balansräkningen. Detta för att ge en så rättvisande bild som möjligt. Externt sett blir 

redovisningen en tillförlitligare prognos för investerare. 

Enligt redovisningsspecialisten Bo Nordlund råder varians/osäkerhet vid värdering av 

fastigheter. I undersökningar i Sverige har man kommit fram till att 

marknadsvärdebedömningarna av fastigheter kan ha en osäkerhetsmarginal på plus minus 

10 procent.50  Vidare menar Bo Nordlund att man måste ange de väsentliga antaganden som 

gjorts vid värderingsarbetet. Det kan handla om avkastningskrav, diskonteringsräntor och 

nuvärdesberäkning av kassaflöden. Vilket ger en stor osäkerhet vid bedömningarna av 

ovanstående antaganden.51 

3.2 Redovisningsprinciper 

3.2.1 God redovisningssed 

Enligt ÅRL ska företagens redovisning grunda sig på god redovisningssed,52 en norm som alla 

bokförings skyldiga måste följa. Begreppets innebörd varierar i olika branscher och beroende 

på företagens storlek. God redovisningssed vägleder enligt rådande praxis och ”...regleras av 

ett antal redovisningsrekomendationer”.53  

Enligt propositionen till 1976 års bokföringslag definieras god redovisningssed som ”...en 

faktiskt förekommande praxis hos en kvalitativt representativ krets bokföringsskyldiga”.54 
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3.2.2 Försiktighetsprincipen 

Försiktighetsprincipen innebär att man skall värdera intäkter/tillgångar och kostnader 

försiktigt. Man ska inte överskatta intäkterna/tillgångarna och man skall inte underskatta 

kostnaderna. Om kostnaderna värderas lågt finns risken att man får högre kostnader än vad 

man hade räknat med i slutet av året. Detta kan leda till stora problem för företagen.55  

Enligt ÅRL skall värderingar göras med ”…rimlig försiktighet.”56  

Förr i tiden kallades försiktighetsprincipen för konjunkturutjämningsprincipen här i Sverige. 

Anledningen till detta var att man byggde upp reserver för att senare under sämre tider 

kunna ta ut dessa reserver. I den anglosaxiska världen tycker man att försiktighetsprincipen 

bara förvränger resultatet.57 

3.2.3 Realisationsprincipen 

Realisationsprincipen och försiktighetsprincipen är två sammankopplade teorier. Intäkter 

skall värderas försiktigt tills de har realiserats.  

Formellt betyder realisera att en transaktion skall ha ägt rum där ena parten är företaget 

självt. Det finns två olika tolkningar av begreppet realisera, det ena är formsynsättet 

(äganderättsskifte) och det andra är substanssynsättet (generell marknadsföring).  

Formsynsättet menar att en transaktion skall ha uppstått för att kunna realisera den. 

Substanssynsättet syftar på att en generell värdeökning räcker för att kunna inse 

realiserbarheten.58 

ÅRL definierar realisationsprincipen som ”…endast under räkenskapsåret konstaterade 

intäkter får tas med i resultaträkningen.”59 

3.3 Variabler som påverkar värdet av förvaltningsfastigheten 

Av de två värderingsmetoderna så finns det ett antal variabler som påverkar värdet av 

fastigheten. För att kunna bedöma värdet på fastigheten måste värderaren kunna beräkna 
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nedanstående punkter för att kunna fastställa värdet av fastigheten. 60 Det finns fler 

variabler att ta hänsyn till, men enligt lantmäteriverket & Mäklarsamfundet är de nedan 

angivna variablerna dem mest väsentliga.61 

3.3.1 Driftnetto 

Driftnetto är ett årligt överskott som fastigheten genererar. Det beräknas genom att dra av 

kostnader och underhåll av de årliga bruttoinbetalningarna. 62 I beräkningen av driftnetto 

ingår inte nettot av verksamheter som fastighetsägaren bedriver. Andra variabler som inte 

skall ingå driftnettot är investeringar, räntebidrag och stämpelskatt.63  

3.3.2 Avkastningskrav 

Avkastningskrav innebär de krav på avkastning/vinst ägare har på en investering. Vid 

förvärv/investering är det intressant att veta vilken avkastning satsningen kommer generera. 

Beräkning av avkastningskravet är därför resultaträkningsbaserad. Vid beräkning bör 

värderaren veta vilken genomsnittlig avkastning som företaget förväntar för att sedan kunna 

bestämma kalkylränta.64 

Avkastningskravet bedöms utifrån den aktuella marknaden genom ortprismetoden. För att 

beräkna restvärdet på fastigheten om flera år i framtiden anpassar man det avkastningskrav 

som används till fastighetsmarknaden, man beaktar då geografiskt läge, marknadsutveckling 

och hyresutveckling.65 

3.3.3 Substansvärde 

Substansvärde är företagets värde av nettogillgångarna. Detta utifrån antaganden att 

företaget fortsätter existera, dvs. fortlevnadsprincipen som innebär att företaget i sin 

redovisning utgår från att dem kommer bedriva sin verksamhet under lång tid framöver, kan 

också uttryckas som ”going concern”. Vid schablonmässig uträkning av substansvärdet 
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beräknar man tillgångar minus skulder.66 Substansvärdet är ett s.k. ögonblicksmått jämfört 

med kassaflödesanalysen då den beräknas under en given tidpunkt.67 Substansvärdet är till 

skillnad mot likvidationsvärdet ett marknadsmässigtvärde, dvs. vad en rationell köpare skulle 

betala för tillgången om den såldes direkt. Likvidationsvärdet är det värde tillgången utgör 

vid avveckling av företaget.68 Substansvärdet anses således inom fastighetsvärdering vara 

marknadsvärdet.  

3.3.4 Vakansgrad 

Fastighetsvärderare gör ett antagande om hur många fastigheter de tror kan hyras ut i 

framtiden.69 Det har en stor påverkan på värdet av fastigheten. Vakansgrad är i stora drag 

den grad av- eller det antal tillgångar som företaget inte lyckas hyra ut.  

3.3.5 Hyror 

Hyresnivån är viktig att ta hänsyn till vid värdering av fastigheter. Hyra och läge är två 

variabler som har starkt samband. Det som först och främst är viktigt i värderingsarbetet är 

fastighetens ”... fysiska belägenhet” 70 dvs. det geografiska läget. Hyran är alltså beroende av 

läget. Hyressättning ska sättas med hänsyn till marknadshyran. 71 

3.3.6 Restvärde 

Restvärde är inom redovisning det bokförda värdet i balansräkningen efter förverkligade 

avskrivningar, dvs. fastställs restvärdet som ett marknadsvärde av en fastighet vid 

kalkylperiodens slut.72 Det kvarvarande värdet efter tillgångens ekonomiska livslängd är 

restvärde. 

3.4 Värderingsmetoder 

Värderingsmetoder är ett verktyg som hjälper fastighetsvärderarna med information och 

uträkningar för att kunna värdera en fastighet. Det finns i regel tre metoder, men enligt 
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Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet så förekommer oftast bara två av metoderna i 

praktiken. Det är ortprismetoden och nuvärdesmetoden som vi nedan skall presentera lite 

närmare. Den tredje och sista som sällan används heter produktionskostnadsmetoden och 

den har vi valt att inte ta med i vår studie då våra respondenter inte använder sig av denna 

metod.  

När det gäller de tillämpade värderingsmetoderna har många företag förklarat att de 

använder en kassaflödesmetod men som betraktas vara en avkastningsbaserad metod. Bo 

Nordlund förklarar att många företag tillämpar en kombination av ortprismetoden och 

avkastningsbaserad metod. Nordlunds uppfattning är att det som företag kallar 

kassaflödesmetod ”i själva verket är en variant av ortprismetod”.73 Han menar vidare att det 

också handlar om hur företagen bedömer kassaflödena. 

I praktiken är det mycket vanligt att företag kombinerar ortpris- och nuvärdesmetoden vid 

värdering. Nackdelen med sådana tillvägagångssätt är att metoderna ofta ger skilda resultat 

vilket försvårar beslutet om vilket värde som är mest tillförlitligt.74 

3.4.1 Ortsprismetoden 

Metoden baseras på information om priser och prisutveckling inom orten för liknande 

fastigheter, dvs. en likvärdig fastighet på en fri och öppen marknad. När prisinformation 

sammanställts från marknaden jämförs transaktionerna för köpen som ägt rum inom 

orten.75  

Eftersom priser är unika och specifika för enskilda fastigheter, måste priserna göras om till 

jämförbara mått, dvs. normeras. Det finns ett antal olika normeringssätt, som med bra 

tillgängliga jämförbara priser gör ortprismetoden till ”den metod som är mest användbar för 

att finna ett sannolikt marknadsvärde”.76  

Idealsituationen är naturligtvis att priserna för liknande objekt är så lika som möjligt. Men 

verkligheten är långt ifrån idealet. Ortprismetoden koncentrerar sig på skillnaden mellan 
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fastigheten i fokus och jämförelsemarknaden. I värderingen spelar tidsperspektivet en 

väsentlig roll, det kan handla om säsong, konjunktur etc.77 

Valet av normeringsmetod beror helt på situation, fastighetstyp och tillgång på data.  

3.4.2 Nuvärdesmetoden 

Saknas det likvärdiga fastigheter ska man inte tillämpa ortprismetoden, då menar IAS 40 att 

man istället skall använda sig av nuvärdesmetoden för att få fram det verkliga värdet på 

fastigheten.  

Nuvärdesmetoden innebär en analys av de framtida in- och utbetalningarna. Man beaktar 

livslängden på fastigheten och diskonterar/nuvärdesberäknar framtida nyttor.  

Nuvärdesmetoden kan delas in i kassaflödesmetoden (Cash-flowmethod) och 

intäkts/kostnadsmetoden.  

3.4.2.1 Kassaflödesmetoden 

Kassaflödesmetoden även kallad diskonteringsmetoden tillämpas vid beräkning om huruvida 

en investering eller verksamhet är lönsam eller ej. Man beräknar nuvärdet utifrån 

förväntade kassaflöden, dessutom antar man en kalkylränta som beroende på ekonomiskt 

läge på marknaden kan variera. Det man gör är att man prognostiserar framtida in- och 

utflöden och diskonterar dem till nuvärdet.78 Metoden beräknas på förutsatt tidsram och vid 

kalkyltidens slut diskonterar man även eventuella restvärden. 

3.4.2.2 Intäkts- och kostnadsmetoden 

Denna metod handlar i stort sett om att räkna ut sammanlagda nuvärden av förväntade 

nettoavkastningar. Metoden går ut på, precis som det står, att ta intäkter minus kostnader.79 

Det är mycket förekommande att företag utför en evighetskapitalisering av alla kommande 

driftnetton. Driftnettot är ett s.k. normaliserat driftnetto.80 Den här modellen tar inte fasta 
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på restvärden. Företag brukar ofta reducera driftnettot med en summa som kan ses som en 

avskrivning för att inte modellen ska leda till att man överskattar nuvärdet. 

Metoden används ofta vid övergripliga beräkningar av fastighetsvärde. Metoden är inte så 

komplicerad och lätt att använda. Det finns brister med metoden som t.ex. att den inte 

”diffirentierar de framtida intäkterna/kostnaderna över tiden vilket i regel det är normala”.81 

 

4. Empiri 

I detta avsnitt presenteras företagen och resultatet av insamlade data som uppsatsgruppen 

har fått fram genom intervjuer med fyra fastighetsbolag 

4.1 Presentation av företagen som vi har intervjuat 

4.1.1 Vasakronan fastigheter AB 

Vasakronan är idag Sveriges största fastighetsbolag som är värderat till cirka 75 mdkr82. 

Bolaget är publikt men icke börsnoterat. Vasakronan fastigheter AB som vi har valt att titta 

närmare på är en del av koncernen Vasakronan Holding AB. Bolaget grundades 1993 och har 

växt till sig ordentligt de senaste åren83. De inriktar sig på främst på kontorslokaler men även 

butiker och bostäder i flera olika städer runt om i landet. De städer som Vasakronan bedriver 

sin verksamhet i är Stockholm, Göteborg, Malmö, Lund och Uppsala. De äger totalt 303 

fastigheter med en enorm total area på cirka 3,2 miljoner kvadratmeter84. De har valt att 

följa IFRS, alltså värderar de sina fastigheter till verkligt värde. De har externa värderare som 

kommer och värderar deras fastigheter 2 gånger om året. De gör även interna värderingar. 
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4.1.2 AB Botkyrkabyggen 

Botkyrkabyggen förvaltar och säljer bostäder och lokaler, de har bedrivit sin verksamhet i 53 

år och är idag det största bostadsbolaget i Botkyrka kommun.85 De har 120 anställda och 

förvaltar 11 690 bostäder och 730 lokaler. En tredjedel av Botkyrka kommuns invånare bor i 

Botkyrkabyggens fastigheter. Bolaget är privat ägd, 92 % av bolaget ägs av kommunala 

bolaget Botkyrka kommunfastigheter AB medan de åtta resterande procenten ägs av 

Botkyrka kommun. De är icke börsnoterade. Bolaget omsätter 738 632 tkr. 86 

AB Botkyrkabyggen har sedan starten valt att följa Redovisningsrådets rekommendationer, 

alltså värdera sina fastigheter till anskaffningsvärde, men måste även visa det verkliga värdet 

på fastigheten i en not. 

4.1.3 Jernhusen AB 

Jernhusen är ett helägt bolag som på statens uppdrag förvaltar underhållsdepåer, 

godsterminaler och stationer längs den svenska järnvägen. De förvaltar även fastigheter 

utanför dessa ramar och helst inom områden som är tätbefolkade. Då är det främst kontor 

och projektfastigheter man talar om. Jernhusen är statligt ägd men icke börsnoterad. De 

finns på många ställen runt om i landet, de stora kontoren är i Stockholm, Malmö, Göteborg 

och Sundsvall. De har även mindre kontor runt om landet bl.a. Kiruna, Västerås, Örebro, 

Gävle och Norrköping. 87 De äger för närvarande 279 fastigheter runt om i landet och det 

totala marknadsvärdet uppgick till 8 946 MSEK. Jernhusen omsatte 182 MSEK år 2009. 

Jernhusen följer IFRS standarder vilket betyder att de värderar sina fastigheter till 

marknadsvärdet (verkligt värde). Jernhusen värderar alla sina fastigheter internt och en gång 

om året vid årsbokslutet värderas cirka 28 fastigheter externt88  

4.1.4 Telge bostäder AB 

Telge bostäder grundades 1948 och de förvaltar bostäder i Södertälje Kommun. De ingår i 

koncernen Telge. Telge koncernen erbjuder två bostadsbolag, Telge bostäder och Telge 
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Hovsjö. Telge bostäder har cirka 10 400 lägenheter och 800 radhus i Södertälje, Järna, Hölö 

och Mölnbo. De är just nu Södertäljes största bostadsföretag. De har just nu 140 anställda89 

och omsätter cirka 690 MKR90 

Telge bostäder är kommunalt ägd men icke börsnoterad.91 De följer Redovisningsrådets 

rekommendationer vid fastighetsvärderingar, alltså värderas fastigheterna till 

anskaffningsvärde och verkligt värde måste även den tas med. 

4.2 Respondenternas svar 

4.2.1 Intervju med Anders Ahlberg, Chef för analys och strategi av 

fastigheter på Vasakronan fastigheter AB 2010-04-06 tid 10.00–11.45 

Anders Ahlbergs har en lång erfarenhet av fastighetsbranschen, närmare bestämt 39 år 

varav de senaste tio senaste åren är tillbringade på Vasakronan. Han är chef för analys och 

strategi, där han ansvarar för omvärldsanalysen. Omvärldsanalysen ligger som underlag för 

valet av strategi. Det Anders gör är att titta på vad händer i omvärlden som kan komma att 

påverka företaget. Hur ska företaget agera vid en viss påverkan, ska de köpa eller sälja, vilka 

orter skall de investera i etc. Detta är några frågor som Anders dagligen försöker besvara. 

Vasakronans fastigheter värderas två gånger om året av externa värderare till 

marknadsvärde (verkligt värde) för att få en så rättvisande bild som möjligt. Det händer även 

att Vasakronan gör interna värderingar av fastigheter till marknadsvärde (verkligt värde) när 

affärstransaktioner uppstår. Anledningen till valet av externa värderare är för att de 

objektivt kan granska deras fastigheter samt att de har god kunskap om likvärdiga 

fastigheter, vilket ger en mer rättvisande bild av fastighetsvärderingen anser dem. 

I frågan om varför de valt att följa IFRS standarder svarar han väldigt enkelt: ”vi som bolag är 

icke börsnoterat, dock har vi obligationer som är noterade vilket gör att vi måste följa IFRS 

standarder.” 

Anders tycker även att det är krångligt att hålla koll på avskrivningarna vid värdering till 

anskaffningsvärde då syftar han på komponentavskrivningarna. Om man inte använder 
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verkligt värde som grund för fastigheternas bokförda värde måste man skriva av 

fastigheterna enligt en princip som kallas komponentavskrivning. Komponentavskrivning 

innebär att byggnadens och fastighetens olika delar som ex. stomme, yttertak, 

markanläggningar, ledningssystem ska skrivas av med olika avskrivningstider och hållas 

ordning på var för sig. Det är krångligt.  

Vidare syftar han på att man får en mer rättvisande bild av fastigheten när man värderar 

fastigheten till verkligt värde. Han menar också att det kapital som de har att förvalta är just 

marknadsvärdet, man kan ju t.ex. inte redovisa aktier till anskaffningsvärde, det skulle då ge 

en missvisande bild. Anskaffningsvärdet är bara historia som redovisas anser Anders. Att 

värdera till marknadsvärde underlättar en eventuell försäljning av fastigheten. Om ledningen 

vill sälja en fastighet helt plötsligt så har man ju ett pris på fastigheten, eftersom de 

motsvarar marknadsvärdet. 

Anders menar på att det finns problem vid värderingsarbetet då Vasakronan är ett stort 

företag och de har stora värden att ta hänsyn till vilket kan vara lite problematiskt för de 

externa värderarna och för dem som jobbar på Vasakronan. Vidare menar respondenten på 

att marknadsvärdet är en endast en bedömning, vilket leder till en osäkerhet. Hur stor 

osäkerheten är beror på hur marknadssituationen ser ut. Som det ser ut just nu har 

transaktionsvolymen gått ner vilket gör det svårare att värdera en fastighet till 

marknadsvärdet. Sedan är varje fastighet unik vilket gör det svårt att hitta liknande 

fastigheter att jämföra med. Allt detta leder till att det blir knepigt vid värdering till 

marknadsvärde menar respondenten. 

Vid frågan om försiktighetsprincipen tillämpas svarar Anders att den inte gäller då man följer 

IFRS standarder. Syftet med IFRS standarder är att visa det verkliga värdet av fastigheten och 

då kan den inte värderas försiktigt. Vasakronan har 2 externa värderare för att få en så 

rättvisande bild som möjligt av fastigheternas värde, då finns det ingen möjlighet att värdera 

dem försiktigt. Man vill ju visa en så rättvisande bild som möjligt anser Anders. 

Nästa fråga som handlar om variablerna som påverkar värderingsarbetet tycker Anders att 

driftnettot består av hyran, vakansgraden och kostnaderna. De alla hänger ihop menar han. 

Värdet av en fastighet uppstår genom att den kan ge en framtida avkastning. En 
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förvaltningsfastighet är till för att generera pengar och värdet kan fås fram genom att anta 

vilket överskott man får. Alla variabler är egentligen påverkande, dock belyser han 

driftnettot och avkastningskrav: ”fastighetsvärdering är som att dividera ett stort tal med ett 

litet tal, det stora talet är driftnetto och det lilla är avkastningskravet.” 

Slutligen frågade vi vilken av följande metoder använder ni, ortprismetoden eller 

nuvärdesmetoden. Anders menar att all fastighetsvärdering egentligen utgår ifrån 

ortprismetoden, han ritade upp en bild på ett papper som vi fick rita av: 

 
Figur 4:1 Ortprismetoden vs Nuvärdesmetoden 

Han förklarade att eftersom man hela tiden utgår ifrån ortprismetoden så krävs det mycket 

information om köp på marknaden, aktörer etc. Har man tillräcklig med information 

tillämpar man endast ortprismetoden. Har man lite information så har man en blandning 

mellan ortprismetoden och nuvärdesmetoden. Har man lite information så måste man 

komplettera den med nuvärdesmetoden. Detta gör man genom att spekulera i vem som är 

en sannolik köpare, hur resonerar en sannolik köpare, vilka avkastningskrav har köparen och 

vad tror köparen om utvecklingen? Detta är information som man försöker hämta utifrån 

och som också egentligen borde ses ortprismetoden. Har man lite information och blir 

tvungen att använda sig av nuvärdesmetoden så är det gissningar i största allmänhet, vilket 

kan vara lite osäkert. 

Han tar även ett exempel om radhus som är väldigt homogena, då är det enkelt att tillämpa 
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ortprismetoden om det köps och säljs radhus ofta. Då blir ortprismetoden mycket säkrare i 

värderingen av radhuset då man har god tillgång av information. 

4.2.2 Intervju med Jan Karlsson, Ekonomichef på AB Botkyrkabyggen 2010-

04-09 tid 13.00–13.45 

Jan Karlsson jobbar som ekonomichef för AB Botkyrkabyggen och hans arbetsuppgift är att 

jobba med övergripande strategisk ekonomi för Botkyrkabyggen och koncernen. Han har 

jobbat inom fastighetsbranschen i cirka 20 år för 7 olika bolag. 

I frågan om varför de väljer att följa redovisningsrådets rekommendationer så svarar Jan: Vi 

har inga krav från ägarna om att redovisa marknadsvärdet (verkliga värdet) i 

balansräkningen. Vi har även redovisat anskaffningsvärdet sedan starten och vi har inga 

planer på att byta metod. 

Respondenten ser väldigt mycket fördelar med redovisning till verkligt värde om man är 

noterad. Om man inte är noterad så syns företaget inte lika mycket och då är det upp till 

ägarna att besluta vilken metod man väljer att tillämpa. Det han menar med att man inte 

syns lika mycket som noterade bolag är att noterade bolag syns i börsen och de har krav från 

många olika håll, det är även många som skall granska deras årsredovisningar. Han talar 

också om att företagen inte vill visa sina övervärden och att de samtidigt vill ha en jämn 

kurva varje år istället för att ena året går allting bra medan år två går väldigt dåligt. En annan 

fördel är att man kan ligga lågt som företag med att visa anskaffningsvärde man slipper 

skylta med det verkliga värdet menar Jan. Med det menar han, om de finns privata ägare 

som inte vill visa att de äger en viss tillgångsmassa så kan redovisningsrådets 

rekommendationer vara till nytta. 

Nackdelen med värdering till anskaffningsvärde är att man inte får en så rättvis bild av vad 

fastigheten egentligen är värd idag. Det redovisade värdet följer inte fastighetens utveckling, 

efter några år kan det vara stora skillnader mellan det redovisade värdet och vad fastigheten 

egentligen är värd idag.  

På frågan om vilket av metoderna som ger en mest rättvisande bild tvekar han inte när han 

svarar marknadsvärdet, det ger en tydligare bild. 
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Han tycker också att marknadsvärdet inte är så viktigt då syftet för bolaget att inneha så bra 

bostäder som möjligt som de kan hyra ut. Bostäderna skall inte säljas, de är till för uthyrning 

och då är inte marknadsvärdet så viktigt menar Jan. 

När frågan om försiktighetsprincipen tas upp svarar Jan väldigt enkelt att 

försiktighetsprincipen tillämpas alltid då man värderar sina fastigheter till anskaffningsvärde. 

Man kan inte vara mer försiktig med värderingen av sina fastigheter än att redovisa dem till 

anskaffningsvärdet. 

De variabler som Jan tycker mest påverkar värderingsarbetet är avkastningskravet. I 

Botkyrka varierar avkastningskravet mellan 5,25 till 6,25 för bostadsfastigheter. Detta gör att 

de rundar av siffrorna för att räkna allt i 0,25 delar vilket slår oerhört hårt mot värdet. Om 

man får en förändring på en tiondels procent så slår det hårt mot värdet. Det är därför 

avkastningskravet är den direkt största faktorn som påverkar på värdet. Vid en 

fastighetsaffär så sätter man oftast drifts- och underhållskostnader för året. Sedan beräknas 

genomsnittskostnaden för året och per kvadratmeter. Botkyrkabyggen fick de till 350 

kr/kvadratmeter, de tillämpar sedan försiktighetsprincipen genom att värdera kostnaderna 

högre än de beräknade 350. Botkyrkabyggen räknar med kostnader för 450 kr/kvadratmeter, 

vilket slår väldigt hårt mot marknadsvärdet. Ska man se det ur en privat investerares syn så 

försöker denne alltid att skära ner på kostnaderna då. Detta gör man för att höja 

marknadsvärdet på fastigheten, då passar verkligt värde metoden bättre. 

Botkyrkabyggen värderar vissa fastigheter externt för att få bedömningar på marknadens 

avkastningskrav, de gör även interna värderingar. 

De finns mycket att ta hänsyn till vid värderingsarbetet, en sak som Jan tycker är 

problematisk är att de externa värderarna ser fastigheterna som en skrivbordsprodukt som 

han själv uttrycker det. Då menar han att de externa värderarna som kommer från centrala 

Stockholm har en annan syn på fastigheterna som är utanför centrala Stockholm. Han tycker 

att värderarna borde se fastigheterna med egna ögon och sen bilda sig en egen uppfattning, 

istället för att läsa till sig allt.  

Sedan hänvisar Jan till de direkta avkastningskraven, där värderarna utgår ifrån centrala 

Stockholm och utåt, där skärholmen ligger längst ut. Botkyrka ligger bakom Skärholmen 
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vilket slår väldigt hårt mot värdet, han menar att värderarna istället borde titta på 

mikroläget istället för makroläget som de oftast gör idag. Värderarna sätter för tuffa 

avkastningskrav, vilket han upplever som negativt. 

På frågan om vilken av ortprismetoden eller nuvärdesmetoden de använder, svarar Jan att 

de båda används. Ortprismetoden är något som de externa värderarna tillämpar medan 

interna värderare använder sig av nuvärdesmetoden och närmare bestämt 

kassaflödesmetoden. 

4.2.3 Intervju med Marcus Lyberg, Fastighetscontroller på Jernhusen AB 

2010-04-13 tid: 10.00 – 10.45 

Marcus Lyberg har jobbat inom fastighetsbranschen sedan han blev klar med skolan dvs. 6 år 

sedan. Han jobbar som fastighetscontroller vilket betyder att han värderar Jernhusens 

samtliga fastigheter och tittar även på tänkbara investeringar. Med tänkbara investeringar 

menas det att han tittar på frågor som, är det rätt läge att köpa, är den vinstdrivande, finns 

fastigheten på rätt ställe. Han jobbar även med köp och försäljning av både större och 

mindre fastigheter. 

Marcus tycker att värdering till verkligt värde ger en mer rättvisande bild. Han menar på att 

det har varit stora konjunktursvängningar. Det var först högkonjunktur och marknadsvärdet 

steg ganska kraftigt, sedan fick vi en lågkonjunktur och folk trodde att marknadsvärdet skulle 

sjunka kraftigt, vilket det inte gjorde. Marknadsvärdet sjönk men inte så mycket som man 

trodde. Detta tycker Marcus är en stor anledning till att verkligt värde ger en mer rättvisande 

bild. Sedan tar Marcus upp ett exempel om aktier. Om man köper aktier så vill man visa det 

värdet som de har idag, då är anskaffningsvärdet inte så väsentligt, likadant fungerar det 

med fastigheter. Detta är en stor anledning till att de följer IFRS standarder.  

De fastigheter som Jernhusen äger ligger i egna bolag där de redovisar fastigheterna till 

anskaffningsvärde. Jernhusen som i sin tur äger dessa bolag redovisar fastigheterna till 

verkligt värde.  

En stor nackdel med att värdera sina fastigheter till verkligt värde är att eventuella 

värdeförändringar påverkar resultatet. Ett bra exempel som Marcus tog upp är om ett 

företag har ett resultat på 1000 kr som är inbetalningar minus utbetalningar. Om då 
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företaget får en värdeförändring på 1500 kr så sjunker resultatet till -500 vilket inte ger ett 

verkligt resultat för än man realiserar fastigheten, alltså köper eller säljer fastigheten. 

Marcus menar också på att om marknaden går upp så är företagen snabba med att justera 

värdet på fastigheten då det slår positivt på resultatet. Men om marknaden går ner så är 

företagen inte lika snabba med att sänka värdet på fastigheten då de inte vill visa ett lägre 

resultat. Detta är generellt för alla företag menar Marcus. En annan nackdel med att 

redovisa till verkligt värde är att under svåra tider, t.ex. en kraftig lågkonjunktur så är det 

svårt att få finansiering till ett köp av fastigheten. Finns det då inga köpare skall fastighetens 

värde skrivas till noll enligt teorin. 

Respondenten tycker att det finns fler fördelar än nackdelar med att redovisa fastigheter till 

verkligt värde. En fördel är att man får veta vad tillgången är värd om den skulle säljas idag. 

Det skapas även en stor medvetenhet när man värderar fastigheten till verkligt värde. Om 

man vidtar någon åtgärd på fastigheten, hur mycket kommer det då påverka värdet på 

fastigheten som i sin tur påverkar Jernhusens resultat? Ett bra exempel om den 

medvetenhet som Marcus talar om är att man köper en fastighet för 1000 kr så vill man ju 

öka värdet på den till 1500 kr för att kunna tjäna 500 kr vilket skapar en medvetenhet i 

tänket kring de investeringar man gör. Man ska försöka sänka driftkostnaderna genom att 

t.ex. byta från oljepannor till fjärrvärme. Så fort driftkostnaderna sjunker så ökar 

marknadsvärdet på fastigheten. Detta i sin tur gör att resultatet ökar vilket visar ägarna att 

Jernhusen förvaltar deras pengar på ett bra sätt. 

Jernhusen värderar sina fastigheter till marknadsvärde vilket består av två delar. Jernhusen 

tillämpar en 10 årig kassaflödeskalkyl där man gör en bedömning av intäkter och kostnader 

som kommer uppstå under den tio åriga perioden. Kassaflödet diskonteras med en 

kalkylränta som är individuell för varje fastighet. Sedan har man ett kassaflöde även efter de 

tio åren eftersom en fastighet har livslängd på mellan 50-75 år enligt Marcus. Då tar man 

fram ett restvärde som baseras på normaliserat driftnetto. Som är ett genomsnittligt 

driftnetto som man kommer erhålla av fastigheten under en evig tid som är mellan 50-75 år.  

Han tar upp något som han kallar hävstångseffekten och förklarar den med ett exempel. 

Om man har en hyra idag på 1000 kr och lyckas höja den med 100 kr per kvadratmeter, då 
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får man dels 100 kr mer i hyra och sedan får man en hävstångseffekt. Om man kan anse att 

100 lappen är hållbar över en evig tid, alltså hållbar hyresökning, så får man en ökning av 

marknadsvärdet med 1000 kr givet att avkastningskravet är 10 %. Detta gör att man får två 

effekter av en hyresökning vilket är en stor fördel med att värdera fastigheter till verkligt 

värde. 

Vid frågan om de upplever någon problematik vid värderingsarbetet svarar respondenten: 

Det finns inga problem, däremot finns det alltid möjligheter att lösa dem. 

De möjligheter man kan se är att det kan vara svårt att värdera en fastighet, själva metoden 

för att värdera är enkel. Kassaflödet för de tre första åren är inte så svår att bedöma, det är 

bara att titta på hur hyresnivån och hur driftkostnaderna ser ut. Under den kommande tio 

års perioden börjar svårigheten komma. Vad händer om avtalen omförhandlas? Är det en 

marknadsmässig hyra som ligger? Hur kommer konjunkturen att se ut? Detta gör det svårt 

att beräkna hyran och det blir även svårt at beräkna underhållskostnader. 

Det är även svårt att bedöma kalkylräntan och avkastningskravet. Avkastningskravet används 

för att beräkna restvärdet på fastigheten som är ett normaliserat driftnetto dividerat med 

ett avkastningskrav (marknadens avkastningskrav). Det svåra med marknadens 

avkastningskrav är att ta reda på hur mycket marknaden kräver i avkastningskrav om de 

skulle köpa fastigheten, det är anledningen till att man gör bedömningar. Kalkylräntan är en 

funktion av inflation och avkastningskrav. När man köper en fastighet vill man oftast ha 

högre avkastningskrav än om man köper ett värdepapper (obligationer). Hur som helst så 

finns det en riskpremie och det är den som är svår att bedöma. Man måste vara väldigt 

insatt i fastighetsvärderingsmarknaden för att få rimliga bedömningar. 

Jernhusen värderar alla sina fastigheter internt men har samtidigt externa värderare som en 

gång om året vid årsbokslutet värderar 27 fastigheter. De externa värderarna kommer ifrån 

ett företag som heter NAI Svefa. Anledningen till att Jernhusen har externa värderare är för 

att de vill få en objektiv värdering av fastigheterna. Jernhusen gör sin värdering av 

fastigheten och de externa värderarna gör sin värdering av samma fastighet i olika rum. 

Sedan går värderingspapprena till revisorerna som tittar på de bådas information och 

fastställer sedan värdet på fastigheten. De externa värderarna får så mycket information 
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som möjligt om fastigheten från Jernhusen och de besöker fastigheten själva för att besikta 

den och bilda sig en uppfattning om hur fastigheten ser ut. Förra året när man jämförde de 

interna och de externa värderingarna kom man fram till att Jernhusen hade värderat 

fastigheterna med 2 % mer än de externa värderarna, vilket är bra. Det är väldigt svårt att 

värdera fastigheter till det exakta marknadsvärdet, men Jernhusen ligger väldigt bra till när 

det gäller den biten. 

Försiktighetsprincipen tillämpas på omsättningstillgångar medan förvaltningsfastigheter är 

en anläggningstillgång. Givetvis tillämpas den på anläggningstillgångar, men det är indirekt. 

Ta hyrorna som exempel, där strävar man efter att ha rimliga hyror som är lika 

marknadshyran. Detta gör att man inte värderar hyrorna för högt, då tillämpas 

försiktighetsprincipen indirekt. Jernhusen har externa värderare som objektivt värderar 

fastigheter så att de inte övervärderas, detta är också ett sätt att tillämpa 

försiktighetsprincipen indirekt. 

När vi sedan leder in samtalet om variablerna som påverkar värderingen av en fastighet 

håller Marcus med om att alla är viktiga förutom substansvärde. Han ger oss ett exempel på 

varför substansvärde inte har med marknadsvärdet att göra. Om man antar att man har en 

fastighet som är värd 10 miljoner, sedan har man en värdenedgång på 10 % så att 

fastigheten värderas till 9 miljoner. Men kostnaderna som Jernhusen har är fortfarande den 

samma, de förblir oförändrade. Om vi antar att vi har kostnader på 6 miljoner, så har 3 

miljoner kvar i substansvärde på fastigheten. Om vi antar att vi har 300 000 aktier så får vi 30 

kr per aktie i substansvärde. Så detta har inget med värderingen att göra menar 

respondenten.  

Den som är mest värdedrivande faktorn i värderingen är avkastningskravet. Hyra, 

vakansgrad, driftnetto och restvärdet är också värdedrivande faktorer men inte i lika stor 

utsträckning som avkastningskravet. Han vill även tillägga att dessa antaganden är generella. 

På frågan om de tillämpar ortprismetoden eller nuvärdesmetoden svarar Marcus att de båda 

tillämpas, men istället för nuvärdesmetoden väljer han att kalla den för 

kassaflödesmetoden/avkastningsmetoden. Om man t.ex. vill titta på kassaflödesmetoden, så 

tittar man på liknande fastigheter som har sålts inom orten för att få reda på vilket 
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avkastningskrav köparna har. Detta är något som Marcus kallar en variant av 

ortprismetoden. Det är på så vis Jernhusen håller sig uppdaterade om marknadens 

avkastningskrav. En annan variant av ortprismetoden är att man tittar på hur mycket 

liknande fastigheter säljs för, för att få redan på hur mycket de har sålts för per 

kvadratmeter. Detta tillämpas på fastigheter som har lågt eller negativt driftnetto eller om 

det inte går att tillämpa kassaflödesmetoden. Detta avser oftast mindre fastigheter som t.ex. 

villor. Ortprismetoden är något som inte tillämpas i så stor utsträckning, det var max 2 % av 

marknadsvärdet som bedömdes med ortprismetoden förra året. 

4.2.4 Intervju med Kristina Sälg, Fastighetsanalytiker på Telge bostäder AB 

2010-04-16 tid: 12.30 – 13.00 

Kristina har jobbat hos Telge bostäder i 1½ år och hon jobbar som fastighetsanalytiker. 

Hennes uppgifter går ut på att ta fram ekonomiska analyser av olika slag, tar fram underlag 

för försäljning och ombildning, fastighetsvärdering samt mindre projekt.  

Den stora anledningen till att de värderar fastigheter till anskaffningsvärde är för att de är 

ett kommunalt bolag vilket hon anser är generellt. Med det menar hon att de inte har några 

krav från ägarna om att redovisa det verkliga värdet i balansräkningen. Bostäderna är inte till 

salu, de skall hyras ut. Då är det mer lämpligt att värdera fastigheterna till anskaffningsvärde. 

En annan faktor är att de ingår en koncern och att de vill redovisa sina fastigheter på ett 

enhetligt sätt. Det har även aldrig kommit på tal om att byta värderingsmetod. Telge 

bostäder värderar sina fastigheter inför försäljning, ombildning eller årsbokslutet. Då tittar 

dem på deras intäkter och kostnader. Sättet de värderar sina fastigheter är genom att 

använda ett datorprogram som heter Datscha. Där knappar man in olika parametrar som 

t.ex. intäkter, kostnader, vakanser, underhållskostnader, direkt avkastningskrav etc.  Då får 

man fram ett marknadsvärde och detta är en intern värdering. Vid försäljning och 

ombildning tar man hjälp från externa värderare.  Man tar även hjälp från externa värderare 

vid årsbokslutet där de värderar en femtedel av Telge bostäders fastighetsbistånd. Då 

knappar de som jobbar på Telge bostäder in alla uppgifter i Datscha och sedan tittar en 

extern värderare på att allting är okej och så ger de Telge bostäder ett värderingsintyg på att 

det är godkänt. De externa värderarna bistår även med det rätta avkastningskravet.  
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Fördelarna med värdering till anskaffningsvärde är att man får en jämnare resultatkurva över 

åren. Kostnadsmässigt är det billigare att värdera till anskaffningsvärde då man slipper hyra 

in externa värderare. 

En stor nackdel med anskaffningsvärde som Kristina upplever är att det är stor differens 

mellan marknadsvärdet och anskaffningsvärdet. Hon menar därmed på att marknadsvärdet 

ger en mer rättvisande bild av vad företaget är värt idag. En annan nackdel är att man oftast 

får ett lägre resultat än vad man hade fått om man hade värderat fastigheten till verkligt 

värde. 

När vi sedan kommer in på frågan om vilka variabler som påverkar värdet mest säger hon 

avkastningskravet. Alla variabler påverkar värdet men inte i lika stor utsträckning som 

avkastningskravet, detta är en stor anledning till att de tar in externa värderare för att få ett 

så korrekt avkastningskrav som möjligt. Ett ändrat avkastningskrav slår väldigt hårt mot 

värdet på fastigheten. Alla variabler är nödvändiga vid värderingen med datorprogrammet 

Datscha.  

Kassaflödesmetoden är någon som Telge bostäder använder då det finns något som heter 

Newsec i programmet Datscha. Där kan man söka efter tidigare försäljningar runt om i hela 

landet, Datscha bistår med väldigt mycket information som t.ex. vad kvadratmeterpriset 

ligger på. Kristina tycker egentligen att man tillämpar både ortprismetoden och 

kassaflödesmetoden, det blir en blandning av dessa två. 

5. Analys 

I detta avsnitt analyseras den insamlade empirin genom att koppla den till teorin och detta 

görs utifrån de frågeställningar uppsatsgruppen hade. 

5.1 Vilka faktorer påverkar valet av värderingsmetod hos de olika 

företagen? 

Vasakronan värderar sina fastigheter till verkligt värde. De har egentligen inget val än att 

värdera sina fastigheter på detta vis. Som bolag är dem onoterade men de har däremot 

obligationer som är noterade vilket gör att de måste värdera sina fastigheter till verkligt 
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värde. Vår respondent som jobbar på Vasakronan menar att det ger en mer rättvisande bild 

vid värdering till verkligt värde. Han berättar även att det kapital som man har att förvalta är 

just marknadsvärdet, alltså det verkliga värdet på fastigheten. 

 Vasakronan köper och säljer mycket fastigheter vilket är en faktor att beakta vid valet av 

värderingsmetod. Vid värdering till verkligt värde har man redan ett pris på fastigheten vilket 

underlättar vid en eventuell försäljning då det motsvarar marknadsvärdet på fastigheten. 

Respondenten tycker att värdering till anskaffningsvärde inte är så väsentligt då detta bara 

visar det historiska värdet på fastigheten. Han tar även upp ett exempel om aktier, där är 

anskaffningsvärdet inte så väsentligt vid värdering av aktier, samma princip gäller för 

fastighetsvärdering anser han. 

Jernhusen värderar sina fastigheter till verkligt värde och det finns två anledningar till detta 

val. Det första är att man får en mer rättvisande bild av fastigheten vid värdering till verkligt 

värde. Marcus Lyberg menar att det har varit stora konjunktursvängningar vilket gör att 

värdet på fastigheten ändras. Detta är en stor anledning till att följa IAS 40, då man visar det 

verkliga värdet på fastigheten. Den andra anledningen är att anskaffningsvärdet inte är så 

väsentligt enligt Marcus. Han gav oss ett liknande exempel som Anders Ahlberg 

(Vasakronan), nämligen aktier. Marcus menar precis som Anders på att aktier inte redovisas 

till anskaffningsvärde och att samma princip gäller för fastighetsvärderingen. Vid värdering 

av aktier är inte anskaffningsvärdet väsentligt. 

Botkyrkabyggen värderar sina fastigheter till anskaffningsvärde och har gjort det sedan 

bolaget grundades. Det är en tradition och de har inga planer på att byta värderingsmetod 

menar Jan Karlsson. Respondenten talar även om att dem inte har några krav från ägarna 

om att redovisa fastigheterna till det verkliga värdet i balansräkningen då bolaget är 

kommunalt ägt. En annan faktor som påverkar valet av värderingsmetod är att 

Botkyrkabyggen inte vill skylta med det verkliga värdet. Med det menar Jan att det kan 

finnas privata ägare som inte vill visa värdet på sina tillgångar. Man får även en jämn kurva 

på fastighetens värde varje år. Botkyrkabyggen har inte som mål att sälja sina bostäder, de 

vill hyra ut dem. Detta gör att de vill inneha så bra bostäder som möjligt för kunderna och då 

är marknadsvärdet inte så intressant för dem, även om det ger en mer rättvisande bild. 
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Telge bostäder värderar sina fastigheter till anskaffningsvärde och det har dem alltid gjort. 

Det finns alltså en tradition i företaget att värdera fastigheterna till anskaffningsvärde. Man 

kan dra många paralleller mellan Botkyrkabyggen och Telge bostäder. Kristina Sälg menar att 

den största och viktigaste faktorn är att Telge bostäder är ett kommunalt bolag. De har inte 

några krav från ägarna om att redovisa det verkliga värdet i balansräkningen. Telge bostäder 

ingår i en koncern och vill redovisa sina fastigheter på ett enhetligt sätt. Likt alla andra som vi 

har intervjuat tycker Kristina att man får en mer rättvisande bild vid värdering till verkligt 

värde.  

Enligt Sundgren S så är det oftast enklare att värdera sina fastigheter till anskaffningsvärde 

dessutom tillkommer det inga större externa kostnader under nyttjandeperioden. Men detta 

innebär inte att värdering till verkligt värde är mycket enklare. Den har också sina 

svårigheter, Bo Nordlund menar att man måste ange de väsentliga antaganden som gjorts 

vid värderingsarbetet. Det kan handla om avkastningskrav, diskonteringsräntor och 

nuvärdesberäkning av kassaflöden. Vilket ger en stor osäkerhet vid bedömningarna av 

ovanstående antaganden. 

Enligt Sundgren S ger verkligt värde en mer rättvisande bild av företaget vilket kan bekräftas 

då samtliga respondenter i undersökningen tyckte samma sak. Alla var tydliga med att 

verkligt värde ger en mer rättvisande bild. Frågan man kan ställa sig är varför 

Botkyrkabyggen och Telge Bostäder också tycker det men ändå inte tillämpar IAS 40. Om 

man tänker efter så skapar anskaffningsvärdemetoden också en rättvis bild efter eventuella 

avskrivningar och ned- och uppskrivningar. Den justeras varje år och har möjlighet att skrivas 

upp om värdet skulle öka på fastigheten vilket bidrar till att skapa en så rättvisande bild som 

möjligt.  

5.2 Vilka för- och nackdelar upplever företagen med sin 

värderingsmetod samt vilka problem upplever dem kring 

värderingsarbetet? 

Anders Ahlberg, Vasakronan, tycker att fördelarna är större än nackdelarna med värdering 

av fastigheter till verkligt värde. Han menar att fördelarna är att man får en mer rättvisande 
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bild av företaget och att det kapital man har att förvalta är just marknadsvärdet vilket 

indikerar på en mer rättvisande bild av vad företaget är värt. Värdering till verkligt värde 

underlättar vid en eventuell försäljning då priset motsvarar marknadsvärdet.  

Problemen som företaget upplever kring värderingsarbetet är nackdelarna med värdering till 

verkligt värde. Vasakronan är ett stort företag vilket gör att man får stora värden vid 

värderingsarbetet och detta är en nackdel enligt Anders. Han menar också på att värdering 

till verkligt värde endast är bedömning vilket gör att en stor osäkerhet kan uppstå. 

Transaktionsvolymen för fastigheter har gått ner i och med lågkonjunkturen vilket gör det 

svårt att jämföra fastigheten med andra som har sålts inom samma område. Sedan är varje 

fastighet unik vilket även det försvårar värderingsarbetet. 

Marcus Lyberg, Jernhusen, tycker att fördelarna är större än nackdelarna. Han resonerar 

precis som Anders Ahlberg att man får en mer rättvisande bild av företaget vilket är en stor 

fördel. Man får helt enkelt veta vad företaget är värt idag. Det ger även en mer rättvisande 

bild när det är stora konjunktursvängningar. Marcus menar att värdering till verkligt värde är 

mer väsentligt än att värdera fastigheterna till anskaffningsvärde.  

En annan fördel är att man får veta vad fastigheten är värd idag om den skulle säljas. Den 

största fördelen är att det skapar en medvetenhet hos alla anställda. Eventuella 

värdeförändringar slår direkt mot resultatet, detta gör att alla anställda tänker sig för. De 

strävar hela tiden efter att öka värdet på fastigheten för att resultatet i företaget skall öka. 

Detta skapar en medvetenhet hos de anställda. 

Nackdelarna som Marcus tar upp är att vid eventuella lågkonjunkturer så minskar 

transaktionsvolymen på fastigheter vilket gör det svårare att jämföra sin fastighet med en 

liknande som har sålts inom samma område. Anledningen till den minskade 

transaktionsvolymen är att det är svårare att få lån under kristider. Detta leder till att värdet 

på fastigheten skall skrivas ner till noll enligt teorin.  

En annan nackdel är att om man går in i en högkonjunktur så är företagen snabba med att 

öka värdet på fastigheten. Om vi sedan går in i en lågkonjunktur så är dem inte lika snabba 

med att sänka värdet på fastigheten, då de inte vill visa ett lägre resultat. 

Sedan finns det en stor nackdel i att eventuella värdeförändringar slår direkt mot resultatet. 
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Detta har med rättvisande bild att göra, han tog upp ett väldigt bra exempel. Ett företag har 

ett resultat på 1000 kr. Företaget får en värdeförändring på minus 1500 kr. Då blir resultatet 

minus 500 kr. Hur rättvisande bild av företaget ger det egentligen kan man fråga sig? 

Det finns även svårigheter i själva värderingsarbetet som klassas som en nackdel. Det är 

främst kassaflödet som är väldigt svår att bedöma efter tre års tid. De första tre åren är inte 

så svåra, det är bara att titta på hyresnivån och driftkostnaderna. Efter tre år börjar 

svårigheterna, hur kommer konjunkturen att se ut? Vad händer om avtalen omförhandlas? 

Dessa är bara två av många saker att beakta och som påverkar värdet av fastigheten. Då kan 

man ställa sig frågan, hur pålitligt är kassaflödesmetoden. Det är även svårt att bedöma 

avkastningskravet och kalkylräntan vilket också ses som en nackdel. 

Jan Karlsson, Botkyrkabyggen, tycker att det finns fler fördelar med värdering till verkligt 

värde om man är ett noterat bolag. Anledningen till att han väljer att säga så är för att de 

noterade bolagen har mycket press på sig, de ska försöka ha så bra resultat som möjligt. Det 

är många intressenter som läser deras årsredovisningar och som investerar i bolaget, 

därutav passar värdering till verkligt värde mer för dessa bolag. 

Fördelarna med att värdera sina fastigheter till anskaffningsvärde är att man får en mer jämn 

resultatkurva över åren menar Jan. Sedan har man fördelen att slippa skylta med det verkliga 

värdet, då menar han att någon investerare kanske inte vill visa sin tillgångsmassa. 

Nackdelen med värdering till anskaffningsvärde är att man inte får en så rättvis bild av vad 

fastigheten egentligen är värd idag. Det redovisade värdet följer inte fastighetens utveckling, 

efter några år kan det vara stora skillnader mellan det redovisade värdet och vad fastigheten 

egentligen är värd idag.  

Kristina Sälg tycker att den stora fördelen med värdering till anskaffningsvärde är att man får 

veta vad man en gång i tiden har betalat för fastigheten och att man får en jämn 

resultatkurva. Det är även billigare att värdera till anskaffningsvärde, man slipper hyra in 

externa värderare. 

Nackdelen som hon upplever med värdering till anskaffningsvärde är att det blir en stor 

differens mellan det redovisade värdet och det verkliga värdet, dvs. vad fastigheten 

egentligen är värd idag. En annan nackdel som hon tar upp är att man oftast får ett lägre 
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resultat än om man värderar fastigheten till verkligt värde. Detta har även med 

försiktighetsprincipen att göra, man värderar försiktigt vilket gör att resultatet blir mindre än 

om man hade värderat fastigheterna till verkligt värde. Det låga resultatet får ses som en 

nackdel och det ger heller inte en rättvisande bild av vad företaget är värt idag. 

För att verkligt värde ska vara effektivt menar Sundgren S att det krävs en aktiv marknad. 

Men vid omständigheter som påverkar marknaden på så sätt att det inte förekommer 

tillräckligt med transaktioner blir det svårt att bedöma en tillgångs verkliga värde.  Det 

stämmer således med det som Vasakronan berättar, att det blir svårt att bedöma värdet 

eftersom jämförelseobjekten minskar, dvs. det förekommer inte tillräckligt med köp av 

fastigheter på marknaden. 

Marcus Lyberg berättade om att en stor nackdel kan vara osäkerhetsintervallet i 

värderingsarbetet. Han sade att de under senaste årets årsredovisning hade en felmarginal 

på värdebedömningen på två procent, vilket är relativt bra. Bo Nordlund menar på att 

företag kan ha uppemot 10 procent i osäkerhetsintervall. Att ligga under den gränsen stärker 

tillförlitligheten på värderingsarbetet. 

Enligt Bo Nordlund så använder företagen oftast en kombination av ortprismetoden och 

nuvärdesmetoden. Detta kan bekräftas utifrån våra intervjuer med företagen. Detta kan 

man se i intervjun med Marcus Lyberg när han bl.a. berättar om kassaflödesmetoden. Han 

menar att man då letar efter ett avkastningskrav genom att studera avkastningskraven inom 

orten vilket är en form av ortprismetod. 

6. Slutsats 

I detta kapitel presenteras slutsatser utifrån den insamlade empirin samt analysen. Här 

presenteras även förslag till vidare forskning. 

Det har varit väldigt intressant att få ta del av hur företagen resonerar kring valet av 

värderingsmetod. Det finns många faktorer som spelar in men den viktigaste är vilket mål 

företaget har. Är företaget ute efter publicitet och söker ständigt nya investerare samt att 

man köper och säljer mycket fastigheter. Då värderar man sina fastigheter till verkligt värde. 
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Det är för att man redan har ett pris på fastigheten vid en eventuell försäljning och att man 

höjer resultatet vilket gör att fler vill investera i bolaget. Både Jernhusen och Vasakronan är 

två stora företag som syns väldigt mycket och som hela tiden strävar efter att expandera. Jan 

Karlsson på Botkyrkabyggen menar att de bolag som värderar sina fastigheter till verkligt 

värde skyltar med värdet och detta gör de för att kunna visa sina muskler utåt och locka nya 

investerare för att kunna expandera.  

En annan faktor som vi tror är avgörande fast än respondenterna inte sade det rakt ut är 

kunskapen om IAS 40. IAS 40 har mer fördelar än nackdelar och detta kan man styrka genom 

att läsa för- och nackdelarna som respondenterna tog upp. De som värderar sina fastigheter 

till anskaffningsvärde visste vad IAS 40 var men de hade inte så djupa kunskaper om det. Det 

finns väldigt mycket fördelar med värdering till verkligt värde och detta har dem inte 

upptäckt riktigt.  

De som värderar sina fastigheter till anskaffningsvärde har alltid gjort det och har inte lagt 

ner mycket tid på att studera den andra värderingsmetoden. Det är en tradition och de har 

heller inga planer på att byta värderingsmetod som de själva uttrycker det.  

Den tredje faktorn som avgör valet av värderingsmetod är om man kommunalt ägd. 

Kommunalt ägda bolag som t.ex. Botkyrkabyggen och Telge bostäder har inte som 

målsättning att expandera. De är redan störst i sin kommun och de har som mål att hyra ut 

bra bostäder, de är inte till för försäljning. De väljer helt enkelt att ligga lågt och vill inte visa 

sin tillgångsmassa. De har heller inga planer på att expandera utanför sin kommun. 

En annan sak som påverkar valet av värderingsmetod är för- och nackdelarna. Man kan 

ganska klart se att värdering till verkligt värde har flest fördelar. De stora fördelarna med 

värdering till verkligt värde är att man får ett högre resultat och en mer rättvisande bild av 

vad företaget är värt idag. De som har upptäckt fördelarna med detta tillämpar denna 

värderingsmetod. Både Telgebostäder och Botkyrkabyggen skulle nog vinna mer på att byta 

värderingsmetod. De skulle få ett högre resultat, det skulle även se bättre ut gentemot 

kunderna vilket kanske leder till att fler väljer att hyra deras bostäder eller butikslokaler. Vi 

tycker att man inte ska dölja sina tillgångar, man ska kunna visa värdet på fastigheten så att 

man ger en mer rättvisande bild av vad företaget är värt idag. 
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6.1 Förslag till vidare forskning 

I vår uppsats har vi studerat två kommunala bolag som värderar sina fastigheter till 

anskaffningsvärde, man skulle kunna studera hur onoterade icke kommunala bolag 

resonerar kring värdering av fastigheter till anskaffningsvärde. Detta kan man titta på för att 

se om det finns ytterligare faktorer att ta hänsyn till vid valet av värderingsmetod. Man kan 

även välja mindre onoterade bolag som värderar sina fastigheter till verkligt värde och se 

vad de har för mål och varför de har valt att värdera sina fastigheter till verkligt värde. 

6.2 Källkritik 

Vi hade totalt fyra intervjuer och respondenterna var kunniga inom sitt område. Det finns 

mycket för- och nackdelar med att intervjua personer som har jobbat länge inom sitt 

område. En nackdel är att de blir för bekväma och kanske inte uppdaterar sig så mycket om 

nya teorier som uppkommit med tiden. Sedan finns det dem som har lite erfarenhet och 

kanske inte är så kunniga inom området men de kan å andra sidan mycket om nya teorier. Vi 

fick en bra mix tycker vi. Våra respondenter hade varierande erfarenhet. Anders Ahlberg 

hade 39 års erfarenhet, Jan Karlsson 20 år, Marcus Lyberg 6 år och Kristina Sälg som hade 1½ 

års erfarenhet inom fastighetsvärdering.  

De som värderar sina fastigheter till verkligt värde verkade vara mer pålästa om de båda 

värderingsmetoderna än de som värderar sina fastigheter till anskaffningsvärde.  



44 

 

7. Källförteckning 

7.1 Artiklar 

Nobes, C. (1998), ”towards a General Model of the Reasons for International Differences in 

Financial reporting”. ABACUS: nr 2 

Nordlund, Bo (2003): Redovisning av förvaltningsfastigheter enligt IAS 40. BALANS: nr 4 

Nordlund, Bo (2009): Värdering av förvaltningsfastigheter. BALANS: nr 2  

7.2 Lagar och rekommendationer 

IAS 40 

Proposition 1975:104 

RR12 – Redovisningsrådets rekommendation 1999 

RR24 – Redovisningsrådets rekommendation 2002 

SOU 2003:71 – Internationell redovisning i svenska företag 

Årsredovisningslag (1995:1554) 

7.3 Litteratur 

Artsberg, Kristina (2005): Redovisningsteori – policy och praxis. Malmö: Liber Ekonomi 

Bengtsson, Bengt (2008): Redovisningens värderelevans. Åbo: Åbo Akademis förlag 

Denscombe, Martyn (2009): Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom 

samhällsvetenskaperna. Andra upplagan. Lund: studentlitteratur 

Hult, M (1998): Värdering av företag. Stockholm: Liber Ekonomi 

Hägg, C (1990): Fastigheter och fastighetsaktier. Lund: Studentlitteratur  

Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet (2008): Fastighetsvärdering. Gävle och Solna 



45 

 

Ljungberg, Roland & Phillips, Dan (2001): Koncernredovisning –  i praktiken. Malmö: Daleke 

Grafiska AB. Stockholm: Bonnier utbildning   

Olsson, Henny & Sörensen, Stefan (2007): Forskningsprocessen – Kvalitativa och kvantitativa 

perspektiv. Stockholm: Liber 

Patel, Runa & Davidson, Bo (2003): Forskningsmetodikens grunder – Att planera, genomföra 

och rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur 

Patel, Runa & Tebelius, Ulla (1987): grundbok i forskningsmetodik – kvalitativt och 

kvantitativt. Lund: Studentlitteratur 

Smith, Dag (2006): Redovisningens språk. Tredje upplagan. Lund: Studentlitteratur 

Sundgren, S., Nilsson, H. och Nilsson, S. (2007): Internationell redovisning. Umeå: 

Studentlitteratur  

7.4 Årsredovisningar 

AB Botkyrkabyggen årsredovisning 2008 

Jernhusen AB årsredovisning 2009 

Telge bostäder AB årsredovisning 2008 

Vasakronan Fastigheter AB årsredovisning 2008 

7.5 Internetkällor 

http://www.botkyrkabyggen.se/CM/Templates/Article/general.aspx?cmguid=eaabd81d-0178-4e01-

bde3-d0f5d2c4b2a3 2010-04-09 tid: 17.02 

http://www.jernhusen.se/templates/Page.aspx?id=146 2010-04-13 tid: 18.19 

http://www.telge.se/Privat/Bostader/Om-oss/Telge-Bostader/ 2010-04-15 tid: 10.44 

http://www.121.nu/onetoone/foretag/vasakronan-fastigheter-ab-A377 2010-04-06 tid: 13.15 

http://www.121.nu/onetoone/foretag/telge-bostader-ab 2010-04-15 tid: 10.52 

http://www.botkyrkabyggen.se/CM/Templates/Article/general.aspx?cmguid=eaabd81d-0178-4e01-bde3-d0f5d2c4b2a3
http://www.botkyrkabyggen.se/CM/Templates/Article/general.aspx?cmguid=eaabd81d-0178-4e01-bde3-d0f5d2c4b2a3
http://www.jernhusen.se/templates/Page.aspx?id=146
http://www.telge.se/Privat/Bostader/Om-oss/Telge-Bostader/
http://www.121.nu/onetoone/foretag/vasakronan-fastigheter-ab-A377%202010-04-06
http://www.121.nu/onetoone/foretag/telge-bostader-ab%202010-04-15


 

 

Bilaga 1 – Intervjufrågor till företag som följer IFRS 

standarder (Jernhusen AB & Vasakronan AB) 

 Vilken befattning har du och vilka är dina arbetsuppgifter? 

 Hur lång erfarenhet har du inom branschen? 

 Ni följer IFRS standarder, alltså värderar ni fastigheter till verkligt värde 

(marknadsvärde). Varför har ni valt att just tillämpa IFRS standarder och inte följa 

Redovisningsrådets rekommendationer dvs. värdering till anskaffningsvärde?  

 Vilka för- och nackdelar upplever ni med er värderingsmetod? 

 Upplever ni någon problematik vid värderingsarbetet? 

 Vilken värderingsmetod anser ni ger en mer rättvisande bild, verkligt värde eller 

anskaffningsvärde? 

 När ni värderar era fastigheter, hur förhåller ni er till försiktighetsprincipen (att vara 

försiktig i sin värdering, så att fastigheten inte övervärderas) 

 Det finns ett antal variabler som kan påverka värderingen av en fastighet, dessa 

variabler är bl.a.: Driftnetto, Hyra, Vakansgrad, Restvärde, Substansvärde och 

avkastningskrav. Vilka av dessa, alternativt andra, variabler påverkar er 

fastighetsvärdering och i vilken grad?  

 Hur tillämpar ni ortprismetoden respektive nuvärdesmetoden? 

 Är det okej att vi hör av oss via e-mail vid eventuella oklarheter? 



 

 

Bilaga 2 – Intervjufrågor till företagen som följer 

Redovisningsrådets rekommendationer (AB Botkyrkabyggen 

& Telge bostäder AB) 

 Vilken befattning har du och vilka är dina arbetsuppgifter? 

 Hur lång erfarenhet har du inom branschen? 

 Ni följer RR24 (Redovisningsrådets rekommendationer), alltså värderar ni fastigheter 

till anskaffningsvärde. Vad är anledningen till att ni väljer att värdera era fastigheter 

till anskaffningsvärde och inte verkligt värde (marknadsvärde)?  

 Vilka för- och nackdelar upplever ni med er värderingsmetod? 

 Upplever ni någon problematik vid värderingsarbetet? 

 Vilken värderingsmetod anser ni ger en mer rättvisande bild, verkligt värde eller 

anskaffningsvärde? 

 När ni värderar era fastigheter, hur förhåller ni er till försiktighetsprincipen (att vara 

försiktig i sin värdering, så att fastigheten inte övervärderas) 

 Det finns ett antal variabler som kan påverka värderingen av en fastighet, dessa 

variabler är bl.a.: Driftnetto, Hyra, Vakansgrad, Restvärde, Substansvärde och 

avkastningskrav. Vilka av dessa, alternativt andra, variabler påverkar er 

fastighetsvärdering och i vilken grad?  

 Hur tillämpar ni ortprismetoden respektive nuvärdesmetoden? 

 Är det okej att vi hör av oss via e-mail vid eventuella oklarheter? 


