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ABSTRACT 

Swedish listed property companies report their investment properties under the standard IAS 

40 that gives the opportunity to value investment properties to either historical cost or to fair 

value model. One problem with the fair value model is that there is no observable market 

price since the real estate market is far from complete which means that the price of the asset 

is hard to determine because of the limited information.  

IAS 40 gives companies the opportunity to choose between internal or external valuation and 

this study aims to show how the property companies’ values appeared between the years 

2007-2011. From the result we will study if there could be a difference in the outcome 

depending on if the company chose either internal or external valuation. 

To investigate this we observe all Swedish real estate companies listed on OMX Nordic 

Stockholm and their financial reports during this period of time and complement this 

information by interviewing people working with these matters in the property companies. 

The methodology for the study is therefore partly quantitative and partly qualitative since we 

collect data both from financial reports and from interviews. The data will be analyzed using 

the selected theories; agency theory, the theory of perfect and complete markets, the 

commander-, and investor theory. 

Our conclusion is that it is not possible to separate valuation results depending on whether it 

is conducted by external or internal appraisers. The majority of the companies did use some 

sort of external valuation, often to value a smaller part of the properties to secure the results 

from the internal valuation. Awareness of the agency theory is making external valuation to 

be considered to have more credibility then internal and for stakeholders and financial 

institute it is often a requirement that a third party secures the results of the valuation in some 

way. 
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SAMMANFATTNING 

Svenska börsnoterade fastighetsbolag redovisar sina förvaltningsfastigheter i enlighet med 

standarden IAS 40 och samtliga 16 börsbolag har valt att välja verkligt värde-metoden. I 

denna uppsats tittar vi närmare på problem som uppstår vid värderingen då det inte finns ett 

observerbart marknadspris att utgå ifrån och det faktum att informationen på marknaden är 

långt ifrån fullständig.  

Syftet med undersökningen är att studera hur utfallet av värderingen kan komma att skilja sig 

beroende på vem värderingsmannen är. Bolagen får idag välja att använda sig av antingen 

externa eller interna värderare och vi tittar närmare på hur de olika fastighetsbolagens 

värderingar såg ut mellan år 2007-2011.   

För att få en uppfattning om problemet har vi studerat samtliga börsnoterade fastighetsbolags 

årsredovisningar mellan dessa år för att se hur värdeförändringen av fastighetsbeståndet har 

sett ut under perioden. Därefter har vi försökt att komma i kontakt med någon ansvarig för 

fastighetsvärderingen på de olika bolagen. Vi har utöver detta genomfört en intervju med Bo 

Nordlund som är specialist inom fastighetsvärdering. De data som samlats in har analyserats 

med hjälp av valda teorier som agent teorin, teorin om operfekta och ofullständiga marknader, 

commander- och investor theory. 

Metoden för undersökningen är dels kvantitativ i form av årsredovisningar och dels kvalitativ 

i form av de intervjuer som har genomförts. 

Slutsatsen är att det inte går att skilja värderingsresultatet beroende på ifall den är utförd av 

externa eller interna värderingsmän, majoriteten av bolagen väljer däremot att använda sig av 

något slags inslag av extern värdering, ofta som referensvärdering. Medvetenhet om 

agentteorin finns vilket gör att externa värderingar många gånger anses mer trovärdiga än 

interna.  
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DEFINITIONSLISTA 

Driftnetto: hyresintäkter minus hyreskostnader såsom drift- och underhållskostnader samt 

fastighetsskatt. 

Försiktighetsprincipen: innebär att de bedömningar som måste göras under osäkerhet görs 

med försiktighet. Principen går ut på att man vid osäkerhet skall välja att värdera tillgångar 

lågt och skulder högt.  

Historiskt anskaffningsvärde: det belopp till vilket en tillgång införskaffas vid en given 

tidpunkt. 

IAS: International Accounting Standards  

IAS 40: International Accounting standars 40 gällande förvaltningsfastigheter 

IASB: International Accounting Standards Board. En internationell organisation vars uppgift 

är att harmonisera och minska skillnaderna mellan olika länders redovisningsprinciper. 

IASB:s regler går under beteckningen IAS/IFRS. 

IFRS: (International Financial Reporting Standards) Internationella redovisningsstandarder 

som ges ut av IASB. Sedan 2005 skall samtliga noterade bolag enligt en EU bestämmelse 

upprätta sin redovisning i enlighet med IFRS. 

Realisationsprincipen: denna princip utgår från försiktighetsprincipen som menar på att 

intäkter skall redovisas först när de har intjänats.  

RR24: Redovisningsrådets rekommendationer 24 gällande förvaltningsfastigheter. 

Stockholmsbörsens Mid Cap-lista: Aktielista för medelstora bolag. 

Stockholmsbörsens Large Cap-lista: Aktielista för de största bolagen. 

Stockholmsbörsens Small Cap-lista: Aktielista för de minsta bolagen. 

Verkligt värde: Det belopp till vilken en tillgång kan överlåtas på en marknad mellan 

oberoende parter som har intresse av att transaktionen genomförs. 
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1. INLEDNING 

I detta kapitel introduceras ämnesområdet för att ge läsaren en helhetssyn och en uppfattning om 

varför uppsatsen skrivs.  De olika problemformuleringarna som ska besvaras kommer att presenteras 

och även de ramar inom vilka uppsatsen kommer att avgränsas. 

1.1  Problembakgrund 

I början på 1900-talet började värdering till historiskt anskaffningsvärde få alltmer kritik med 

argument som hävdade att aktualitet bör vara en mer relevant utgångspunkt än objektivitet 

och verifierbarhet. Det började anses allt viktigare att de redovisade värdena gav en 

verklighetstrogen bild i balansräkningen och det måste göras med hänsyn till förändringar i 

omvärlden.
1
 Det hävdades även att värdering till anskaffningsvärdet i redovisningen inte är 

användbar information för beslutsfattarna, på grund av att priser ständigt ändras är de inte 

relevant att ha statiska värden i redovisningen.
2
  

År 2002 fattade EU beslut om införandet av de internationella redovisningsstandarderna 

IFRS/IAS vars syfte har varit att öka jämförbarheten och harmonisera redovisningen i olika 

länder. Dessa standarder som ges ut av International Accounting Standards Board (IASB) 

blev obligatoriska från och med år 2005 vilket innebär att samtliga börsnoterade företag måste 

upprätta sin koncernredovisning enligt IFRS.
3
  

Införandet av dessa standarder har medfört en del förändringar när det gäller värdering och 

redovisning av förvaltningsfastigheter. Innan 2005 följde svenska fastighetsbolag 

redovisningsrådets rekommendationer (RR24). Enligt dessa rekommendationer skulle 

fastigheter redovisas till dess anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar, nedskrivningar 

samt uppskrivningar och det verkliga värdet/marknadsvärdet på fastigheten skulle redovisas 

som tilläggsupplysning i form av noter.
4
   

Den stora skillnaden från hur fastighetsbolagen värderade innan 2005 är att de numera får 

redovisa värdeförändringen i sin balansräkning. I och med att IAS 40 tillåter värdering till 

                                                           
1
 Bengtsson, B. Redovisningens värderelevans i svenska fastighetsbolag före och efter införandet av IAS 40. Åbo 

akademis förlag, Åbo, 2008. 
2
 (Edwards, 1975) se Lorentzon, J. Att värdera tillgångar – verkligt värde inom skogs- och fastighetsbranschen. 

Litorapid media, Göteborg, 2011. 
3
 Sundgren, S, Nilsson, H, Nilsson, S. Internationell redovisning: teori och praxis, 2 uppl., Studentlitteratur, 

Lund, 2007. 
4
 Redovisningsrådets rekommendationer, RR 24 förvaltningsfastigheter. Redovisningsrådet, Maj 2002. Hämtades 

2012-04-20 från: www.bfn.se/redovisning/RADET/RR/RR24.pdf  

http://www.bfn.se/redovisning/RADET/RR/RR24.pdf
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verkligt värde har man rört sig mot ett marknadsvärdeorienterat synsätt vilket innebär att 

tidigare principer såsom försiktighetsprincipen och realisationsprincipen nonchaleras.
5
 

Numera strävar fastighetsbolagen efter att ge en mer aktuell bild av bolagets ställning vilket 

kan leda till att företagets redovisning blir alltmer subjektiv i och med att fastigheternas 

verkliga värde är svårt att fastställa, detta i sin tur har påverkat dess relevans för 

aktiemarknaden.
6
   

Marknaden för fastigheter är komplex och långt ifrån perfekt och fullständig. 

Återanskaffningsvärdet, nyttjandevärdet och likvidationsvärdet för fastigheten är sällan 

detsamma och två olika parter kan värdera en och samma fastighet olika beroende på vilka 

möjligheter de ser hos tillgången. En imperfekt marknad liksom fastighetsmarknaden kan leda 

till att det verkliga värdet inte går att fastställa på ett entydigt sätt.
7
 

Priserna på fastighetsmarknaden ökade successivt med hela 160 procent mellan år 1996 och 

2008 men i slutet av år 2007 började prisstegringen att mattas av som troligtvis en följd av 

Riksbankens räntehöjningar. Det var vid denna tid som bostadspriserna började falla och de 

stabiliseras först i början av 2009.
8
 Vid finanskrisen år 2008 uppstod problematik när 

fastighetsbolag skulle värdera sina förvaltningsfastigheter enligt IAS 40 eftersom de verkliga 

värdena på dessa sjönk och verkade understiga de redovisade. Detta i sin tur ledde till en 

osäkerhet från fastighetsbolagens intressenter om deras rapporter verkligen gav en rättvisande 

bild då nedjusteringarna verkade relativt små i förhållande till den rådande situationen.
9
   

Problemet vi ser är att en fastighetsvärdering aldrig är oberoende eftersom den varierar 

beroende på utföraren, det är därmed angeläget att sträva efter att utföraren av värderingen har 

en oberoende ställning gentemot sin uppdragsgivare. IAS 40 uppmuntrar företag att använda 

sig av externa värderare med relevanta kvalifikationer och kunskap i värdering av fastighet 

även om det inte är ett krav.
10

 Incitament till extern värdering är att minska 

                                                           
5
 Nordlund, B & Persson,E. Redovisning av förvaltningsfastigheter enligt IAS 40: Vad händer vid osäkerhet i 

värdebedömningar och cykliska förlopp i ekonomin? Balans 2003, nr 4. Hämtat 2012-05-04 från:  

http://www.brec.se/Artiklar/04pdfsid29-32.pdf 
6
 Bengtsson, B. Redovisningens värderelevans i svenska fastighetsbolag före och efter införandet av IAS 40. Åbo 

akademis förlag, Åbo, 2008. 
7
 Sundgren, S, Nilsson, H, Nilsson, S. Internationell redovisning: teori och praxis, 2. uppl., Studentlitteratur, 

Lund, 2007. 
8
 Wickman-Parack. The property market and the financial crisis, 2009. Hämtat 2012-05-10 från: 

http://www.riksbank.se/en/Press-and-published/Speeches/2009/Wickman-Parak-The-property-market-and-the-

financial-crisis/ 
9
 Nordlund, B. Värdering av förvaltningsfastigheter. Balans 2009, nr 2. Hämtad 2012-03-18 från 

www.farkomplett.se. 
10

 IAS 40, punkt 32. 

http://www.brec.se/Artiklar/04pdfsid29-32.pdf
http://www.brec.se/Artiklar/04pdfsid29-32.pdf
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informationsövertaget som företag har gentemot sina intressenter och därmed göra bilden av 

företagets ekonomiska situation så objektiv som möjligt.
11

 I dagsläget är det upp till företagen 

att välja vilken slags värderingsmetod de vill använda sig av och denna ska framgå i 

årsredovisningen. Utifrån detta kommer vi att titta närmare på följande problem:  

1.2  Problemformulering 

 Skiljer sig det redovisade värdet av förvaltningsfastigheter beroende på ifall ett företag 

väljer att använda sig av extern eller intern värdering av förvaltningsfastigheter? 

 Standarden IAS 40 rekommenderar att företag använder sig av externa 

värderare vid värdering av förvaltningsfastigheter, finns det några motiv till att 

detta bör följas? 

1.3  Syfte 

Huvudsyftet med undersökningen är att ta reda på om det redovisade värdet av intern och 

extern värdering av förvaltningsfastigheter skiljer sig från varandra och hur detta i så fall 

påverkar resultatet av värderingen. Därefter blir delsyftet att studera ifall det finns skäl till att 

fastighetsbolag bör följa IAS 40s rekommendation att utföra externa värderingar eller ifall 

fastighetsbolagens val av värderare saknar betydelse. 

1.4 Avgränsningar 

Arbetet kommer att avgränsa sig till perioden 2007-2011 eftersom fastighetsbranschen 

drabbades av värdeförändringar under dessa år till följd av konjunkturförändringen. Det blir 

därför intressant att se fastighetsbolagens val av värdering, värderingens resultat och 

motivering till dessa i denna period som följde kort efter att den nya standarden IAS 40 

etablerades. Samtliga svenska fastighetsbolag som var börsnoterade på OMX Nordic 

Stockholm under perioden 2007-2011 och som under denna period var verksamma i Sverige 

kommer att ingå i undersökningen.  

  

                                                           
11

 När behöver aktiemarknaden oberoende värderingar? Balans 1992, nr 8-9. Hämtad 2012-03-28 från: 

www.farkomplett.se. 
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2. TIDIGARE STUDIER 

I följande avsnitt presenteras tidigare studier som kommer att användas som underlag. 

Det har gjorts studier inom liknande områden och en avhandling som kommer att användas 

som underlag är Bo Nordlunds avhandling ”Valuation and performance reporting in property 

companies according to IFRS”. Studien beskriver problemen som uppstod när bolag gick från 

att värdera förvaltningsfastigheter från anskaffningsvärde till verkligt värde. Tidigare antogs 

det redovisade värdet inte överrensstämma med marknadsvärdet men intressenter visste hur 

värdet hade fastställts. Efter införandet av IAS 40 antogs siffrorna i balans- och 

resultaträkningen stämma vilket leder till problem då marknadsinformationen är begränsad 

och verkligt värde ska räknas ut med hjälp av modeller som kräver korrekta inputs. Nordlund 

kommer fram till att offentliggörande av värderingsmetoder är bland det mest relevanta vid 

värdering enligt IFRS.
12

 

En annan studie som kommer användas är Bengt Bengtssons ”Redovisningens värderelevans i 

svenska fastighetsbolag före och efter införandet av IAS 40”. Den redovisar konsekvenser 

som uppstår till följd av den nya standarden. Några av dessa är att aktiemarknadens 

bedömning av bolagets värde kommer ligga närmare bolagets egna kapital men även att 

standarden kan bidra med större volatilitet i aktiekursen.
13

 

Slutligen kommer Johan Lorentzons ”Att värdera tillgångar – verkligt värde inom skogs- och 

fastighetsbranschen” att användas. Hans studie beskriver bolags svårighet att redovisa 

tillgångarna till ett marknadsvärde. Lorentzon menar att en av redovisningens kvalitativa 

egenskaper, jämförelse, kommer att bli lidande då företagen har utrymme att argumentera och 

motivera sina redovisningssätt.
14

 

  

                                                           
12

 Nordlund, B. (2008) Valuation and performance reporting in property companies according to IFRS. Royal 

Institute of Technology Tryck & Media, Stockholm. 
13

 Bengtsson, B. Redovisningens värderelevans i svenska fastighetsbolag före och efter införandet av IAS 40. 

Åbo akademis förlag, Åbo, 2008. 
14

 Lorentzon, J. Att värdera tillgångar – verkligt värde inom skogs- och fastighetsbranschen. Litorapid media, 

Göteborg, 2011. 
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3. METOD 

I detta kapitel presenteras uppsatsens struktur, tillvägagångssättet för undersökningen samt vilken 

slags data som ligger till underlag. Läsaren kommer att bli informerad om tillvägagångssättet för 

datainsamlingen och därefter utvärderas tillförlitligheten i undersökningen. 

3.1  Studiens design  

För att finna svar på frågeställningarna har det genomförts en surveyundersökning, eller 

tvärsnittsdesign, som syftar till att data samlas in från flera fall vid en given tidpunkt för att 

sedan jämföra mönster och dra kopplingar mellan de olika fallen.
15

 I undersökningen har 

fastighetsbolagens värdeförändringar av förvaltningsfastigheter samlas in för att studeras 

under åren 2007-2011. 

En surveyundersökning lämpar sig till studien då syftet är att finna orsakssamband mellan 

fastighetsbolagens värdejusteringar mellan år 2007-2011, efter att den nya 

redovisningsstandarden IAS 40 var införd.  

Inledningsvis i empirin presenteras de orealiserade värdeförändringarna, avseende 

förvaltningsfastigheter med hjälp av ett linjediagram som visar variabeln under en tid. Det ger 

läsaren ett helhetsintryck av hur den procentuella orealiserade värdeförändringen skiljer sig 

mellan bolagen från år till år. Efter Nordlunds bedömning om att fastighetsbolagen 

övervärderade förvaltningsfastigheter under finanskrisen och den orealiserade 

värdeförändringen visade sig vara som störst runt åren 2007-2009 så valde vi att därefter 

undersöka de bolag som endast genomförde antingen externa eller interna värderingar under 

denna period. I ett stapeldiagram presenteras den realiserade värdeförändringen i förhållande 

till de sålda fastigheternas verkliga värde för bolagen för att se hur väl överrensstämmande 

redovisade värdet var i förhållande till marknadsvärdet. Fast Partner som inte sålde några 

förvaltningsfastigheter två utav dessa år har inte tagits med i diagrammet av denna anledning 

då vi ansåg att värderingar för enstaka år kan avvika och det är därför väsentlig att se 

värderingarna under en längre period. 

3.2  Undersökningsmetod 

Inom samhällsvetenskapen skiljer man mellan två olika metoder när det kommer till 

insamling av data, den kvantitativa och den kvalitativa metoden.
16

 Det som kännetecknar den 
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kvantitativa metoden är systematiska och strukturerade observationer i form av hårddata det 

vill säga siffror och statistik. Den kvalitativa metoden kännetecknas av mjukdata i form av 

intervjuer vilket ger en viss närhet till forskningsobjektet.
17

  

I undersökningen har vi använt oss av både den kvantitativa och kvalitativa metoden. Den 

kvantitativa metoden har tillämpats då hårddata i form av årsredovisningar från 16 

börsnoterade fastighetsbolag har utgjort den första delen utav empirin.  

Kvalitativ metod har används i form av intervjuer med fastighetsbolag. Genom denna metod 

ges möjligheten att ta del av erfarenhet från de personer som på daglig basis arbetar med saker 

relaterade till vårt ämne vilket har hjälpt oss att analysera de hårddata som har samlats in.  

3.3 Undersökningsansats 

Studien utgår från den deduktiva ansatsen som bygger på att information införskaffas och 

utifrån denna skapar undersökaren problemformuleringar som har följts av empirisk 

granskning. Tidigare teorier styr därför både problemformuleringar och datainsamlingen 

eftersom det är denna som utgås ifrån.
18

 Valet av ansats beror på att det finns genomarbetade 

rekommendationer och standarder för värdering till verkligt värde som vi är övertygade om 

att samtliga företag känner till och arbetar efter. Det bedömdes som nödvändig att känna till 

dessa innan årsredovisningarna observerades för att se hur väl dessa stämmer överrens på 

studiens population. Med den förkunskapen kan vi granska de verkliga konsekvenserna som 

eventuellt uppstår vid valet av värderingsman och analysera hur de olika teorierna kan komma 

att verka i praktiken. 

3.4.  Population och urval  

En population består av samtliga enheter som urvalet görs utifrån. Urvalet är därmed en 

förteckning av alla enheter som väljs ut för att undersökas ur populationen. Samtliga svenska 

fastighetsbolag som var börsnoterade på OMX Nordic Stockholm under perioden 2007-2011 

och som är verksamma i Sverige har ingått i undersökningen vilket innebär att en 

totalundersökning har gjorts.
19

 

Koncernens moderbolag, vars årsredovisningar som har valt att studeras är; Atrium Ljungberg 

AB, Balder, Brinova, Castellum, Catena, Corem, Dagon, Diös, Fabege, Fast Partner, Heba, 

Hufvudstaden, Klövern, Kungsleden, Wallenstam och Wihlborgs. 
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3.5  Datainsamling 

3.5.1  Sekundärdata  

Sekundärdata är i regel data som redan har samlats in och sammanställts av forskare inom 

ämnet och stor del av undersökningen kommer att samlas in i form av sådana data. Fördelar 

med att använda sig av sekundärdata är att det många gånger är möjligt att finna 

högkvalitativa undersökningar genomförda av organisationer eller personer som har haft 

möjlighet och tid att bekosta dessa utredningar med stora representativa urval. Användning av 

tidigare forskning kommer att bidra till att studien kan grundas på en större mängd underlag 

än vad som skulle vara möjligt om vi inför undersökningen skulle sammanställa all nödvändig 

data själva, givet att tidsramen är begränsad.
20

 

Dessa data består av vetenskapliga artiklar, litteratur, regelverk, rekommendationer och praxis 

inom redovisning samt utav information som har hämtats via fastighetsbolagens 

årsredovisningar under åren 2007-2011. Elektroniska databaser har använts, däribland FAR 

komplett som är en informationskälla för bland annat redovisning.  

Årsredovisningarna har hämtats via fastighetsbolagens hemsidor. Genom att främst studera 

bolagens resultaträkningar och tillhörande noter gällande förvaltningsfastigheternas hämtades 

information om justeringen av fastighetsbeståndets värde samt vilka antaganden och metoder 

som respektive bolag har använt sig av.  

3.5.2  Primärdata 

Primärdata är de data som undersökaren samlar in själv till den empiriska granskningen och 

består ofta av olika slag utav intervjuer och observationer.
21

 Studien består av primärdata i 

form av intervjuer med personer inom de fastighetsbolag som undersöks samt med en 

specialist på området fastighetsvärdering. 

Det eftersträvade är att få möjlighet att genomföra intervjuer med samtliga fastighetsbolag 

som ingår i undersökningen och det är därför betydelsefullt att intervjuerna kan 

sammanställas på ett jämförbart sätt. Intervjuerna utgår ifrån ett frågeformulär som erbjuds att 

hållas antingen via telefon eller skickas via mail. Det optimala skulle vara att samtliga 

intervjuer genomförs på ett och samma sätt är det desto viktigare med en så hög svarsprocent 

som möjligt och det bedömdes därför nödvändigt att ge respondenterna dessa två alternativ. 

Samtliga respondenter föredrog att ta emot frågorna via mail. 
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Frågorna är detsamma oavsett om de ställs via telefon eller mail och intervjun är semi-

strukturerad vilket innebär att det finns ett visst schema för intervjun med delvis fastställda 

frågor men där den intervjuade har möjlighet att själv forma sina svar. Anledningen till valet 

av struktur beror på att strukturerade intervjuer som i regel består av slutna frågor eller 

fastställda svarsalternativ skulle innebära en risk för styrda svar eller uteslutande 

svarsalternativ. Ostrukturerade intervjuer som innebär att respondenten mer eller mindre ska 

prata fritt, utan att styras utav alltför många frågor, skulle bli alltför svåra att jämföra då 

risken att respondenterna svävar ut i olika områden blir hög.
22

  

Studien observerar 16 fastighetsbolag och ett relativt stort bortfall var förväntat då intervjuer 

och frågeformulär kan anses tidskrävande för respondenten. Bortfall ökar skevheten i 

resultatet om det inte går att bevisa att de som valde att inte svara på frågeformuläret inte 

skiljer sig från de som svarar. Troligtvis kommer det dock att finnas vissa skillnader i svaren 

vilket kan leda till att tvivel i svarens representativitet uppstår.
23

 Det är bevisat att 

påminnelser har effekt på svarsprocenten och rekommenderas att göra cirka två veckor efter 

att den första mailet har skickats
24

. Efter tio dagar har ett nytt mail skickats ut till de bolag 

som inte svarade första gången för att försöka påverka svarsprocenten. För att svarsresultaten 

skulle bli så bra som möjligt ställdes få och tydliga frågor då det är bevisat att många frågor 

ökar bortfall då respondenten kan bli otålig och vi inte kan förtydliga frågorna vid 

tolkningsproblem då vi inte är närvarande.
25

 

Utöver att kontakta fastighetsbolagen så genomförs en intervju över telefon med Bo Nordlund 

som är en specialist inom redovisning och värdering av fastigheter. Även denna intervju är 

semistrukturerad och samtalet spelades in för att enkelt kunna återskapa det som sades. 

Intervjun genomfördes under drygt en halvtimme. 

3.6 Statistisk bearbetning av empirin 

En del av empirin har bearbetats med SPSS som är ett datorprogram för statistisk analys. De 

statistiska mått som har använts är standardavvikelse och korrelation. 
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3.6.1  Standardavvikelse  

Standardavvikelse är ett statistiskt mått som talar om hur mycket de olika värdena i en 

population avviker från medelvärdet. Ifall värdena ligger samlade kring medelvärdet så är 

standardavvikelsen låg medan i de fall där värdena är spridda långt över och under 

medelvärdet är standardavvikelsen hög.
26

 Detta mått har använts för att utvärdera bolagens 

orealiserade värdeförändringar under perioden 2007-2011 utifrån hur hög variation som 

förekommer i förvaltningsfastigheternas värden mellan åren. 

3.6.2  Korrelation  

Korrelationskoefficienten mäter sambandet mellan två eller flera variabler och varierar mellan 

-1 och 1.  

 Korrelationskoefficient 1: Totalt positivt samband. En ökning i den ena variabels 

värde innebär även en ökning i den andra variabelns värde. 

 Korrelationskoefficient 0: Inget samband mellan variablerna. En ökning i den ena 

variabelns värde har ingen direkt, eller indirekt, påverkan på den andra variabelns 

värde. 

 Korrelationskoefficient -1: Totalt negativt samband. En ökning i den ena variabels 

värde innebär en minskning i den andra variabelns värde. 

För att ett samband ska vara säkert används p-värde som visar på styrkan i en förkastning av 

nollhypotesen vilket innebär att då p-värdet visar sig vara lägre än, eller lika med, 

signifikansnivån så förkastas nollhypotesen. Vanligtvis används en signifikansnivå på fem 

procent.
27

 Genom att studera korrelationen mellan bolagens orealiserade värdeförändringar 

under perioden 2007-2011 så går det att finna samband mellan bolagens värdeförändringar. 

3.6.3  Hypotesprövning  

Vid en klassisk hypotesprövning så formuleras en nollhypotes och en mothypotes. Prövningen 

leder till att nollhypotesen antingen förkastas eller accepteras. Nollhypotesen innebär ofta 

liksom den låter, noll = ingen förändring, medan mothypotesen anger att en förändring har ägt 

rum. Gränsen för förkastande av nollhypotesen bestäms genom en signifikansnivå som 

vanligtvis är 5 procent. 

Vid hypotesprövningen bör utföraren ha i åtanke att denna kan leda till två felaktiga beslut.  
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1. Typ-1-fel: Att förkasta en sann nollhypotes. I detta fall har slumpen lett till att ett 

samband ser ut att finnas som i själva verket inte existerar. 

2. Typ-2-fel: Att inte förkasta en falsk nollhypotes.
28

 

Ensidig hypotesprövning 

Ifall testet ska avgöra huruvida medelvärde är mindre än 100 och därför redan innan utesluter 

ett utfall där medelvärdet överstiger 100 så används en ensidig mothypotes. 

Tvåsidig hypotesprövning 

Ifall testet ska avgöra huruvida medelvärdet skiljer sig från 100, men det går inte att i förhand 

avgöra om det kommer att överstiga eller understiga detta värde används en tvåsidig 

mothypotes.
29

 

3.7  Reliabilitet och validitet  

Reliabiliteten påverkas negativt av ifall tillfälligheter och slumpmässiga händelser kan 

komma att ha en märkbar inverkan på resultatet, denna risk minskas då undersökningen till 

stor del utgår ifrån kvantitativ sekundärdata i form av årsredovisningar eller etablerade 

redovisningsprinciper.
30

  

Den externa tillförlitligheten, som handlar om ifall undersökningen kommer att kunna 

upprepas av nya granskare är relativt hög.
31

 Området som vi undersöker är inte en social miljö 

som är under ständig förändring, exempelvis en förort, utan årsredovisningar som ska 

arkiveras i minst tio år efter utgången av kalenderåret då årsredovisningar avslutades. Detta 

krav gör det möjligt att gå tillbaka och kontrollera samma material i flera år framöver. De 

teorier och redovisningsprinciper som används är upprättade av myndigheter och trovärdiga 

organisationer, som IASB, och kommer kunna återfinnas i ett oföränderligt tillstånd för senare 

forskning. 

Det som kan komma att påverka validiteten i undersökningen är bortfallet av de 

fastighetsbolag som inte ville ställa upp på intervjuer. Endast ett fastighetsbolag, Wallenstam, 

använde sig inte av något inslag av extern värdering och bolaget ställde inte upp på en 

intervju. Detta påverkar validiteten i undersökningen då deras åsikt om huruvida extern eller 

intern värdering har betydelse för utfallet av värderingen kan komma att skilja sig från de 

                                                           
28

 Körner, S, Wahlgren, L. Statistisk dataanalys. 4. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2010. 
29

 Ibid 
30

 Ibid 
31

 Bryman, A, Bell, E. Företagsekonomiska forskningsmetoder, 1. uppl., Liber Malmö, 2005. 



11 
 

övriga respondenternas. Sex av 16 fastighetsbolagen ställde upp på en intervju vilket innebär 

ett bortfall på 66 procent. Samtliga intervjuade besvarade alla frågor som ställdes.  

Det finns antydningar på att egenskaper som till exempel; kön, etnisk bakgrund och 

socioekonomisk status, hos intervjuade kan påverka dessas svar men även hur dessa 

samspelar med personen som genomför intervjun.
32

 Då vi inte träffade våra respondenter är 

det svårt att utvärdera personliga egenskaper hos dessa utöver kön och position i företaget. 

Samtliga respondenter har vid intervjutillfället olika positioner i de bolag där de var 

verksamma vilket kan innebära skillnader i kunnande men även risk för att de kommer i 

kontakt med värderingsfrågor på olika sätt vilket i sin tur kan leda till skillnader i svaren. 
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4.     REFERENSRAM 

I följande kapitel presenteras principer, definitioner, relevanta nyckelbegrepp och värderingsmetoder 

som läsaren bör vara bekant med inför empiri- och analyskapitlen. 

4.1  Redovisningens fyra kvalitativa egenskaper 

IASB:s föreställningsram behandlar fyra olika kvalitativa egenskaper vilka är relevans, 

begriplighet, tillförlitlighet samt jämförbarhet. Dessa föreskriver hur redovisningen bör 

utformas för att de finansiella rapporterna ska vara användbar för samtliga intressenter.   

4.1.1  Relevans 

Enligt IASB:s föreställningsram bör den information som lämnas i årsredovisningar vara 

relevant, det vill säga att informationen skall vara användbar och fungera som beslutsunderlag 

för användarna. ”Informationen anses vara relevant om den påverkar användarnas beslut och 

underlättar utvärdering av historiska, nutida samt framtida händelser eller genom att bekräfta 

samt korrigera tidigare bedömningar”.
33

  

4.1.2  Begriplighet   

Användarna skall kunna ta del av informationen och finna den förståelig, detta betyder att det 

inte är okej att utelämna information på grund av dess komplexitet då man förutsätter att 

användarna besitter en viss typ av kunskap inom ekonomi och redovisning för att kunna förstå 

informationen.
34

 

4.1.3  Tillförlitlighet 

För att informationen skall betraktas som användbar och tillförlitlig får den inte innehålla 

några felaktigheter eller vara vinklad, användarna ska kunna förlita sig på att denna är korrekt 

och ge en riktig bild av samtliga transaktioner och händelser som sker i företaget. Om 

informationen är relevant men osäker kan den finansiella rapporten bli missvisande.
35

 

4.1.4  Jämförbarhet 

Ett krav på jämförbarhet är att användarna av informationen skall informeras gällande de 

redovisningsprinciper som används och underrättas om det skulle uppstå förändringar av 

dessa principer. Ännu ett krav på jämförbarhet är att informationen ska innehålla 
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jämförelsedata från tidigare perioder då man skall kunna jämföra ett bolags finansiella 

ställning och resultat över tiden. Dessutom skall användarna kunna jämföra olika företag med 

varandra, det vill säga med andra företag som befinner sig inom samma bransch.
36

 

4.2  Förvaltningsfastigheter   

Förvaltningsfastigheter definieras som fastigheter, mark, byggnad eller en del av en byggnad 

som ägs i syfte att hyras ut och frambringa hyresintäkter, värdeökning eller en kombination av 

båda. Det innebär att förvaltningsfastigheten inte får användas för produktion eller försäljning 

i den löpande verksamheten. Enligt IAS 40 ska förvaltningsfastigheter redovisas i 

balansräkningen som en tillgång endast om det är troligt att företaget kommer att ha nytta av 

de ekonomiska fördelar som är förknippade med förvaltningsfastigheten. Utöver detta krav 

skall det även vara möjligt att beräkna förvaltningsfastighetens anskaffningsvärde på ett 

tillförlitligt sätt.
37

  

4.3  Rörelsefastigheter  

Rörelsefastigheter definieras i IFRS/IAS som en materiell anläggningstillgång. För dessa 

fastigheter skall standarder som finns i IAS 16, det vill säga standarder för materiella 

anläggningstillgångar tillämpas. Rörelsefastigheter utgörs av fastigheter, byggnader och mark 

som ägs för produktion av varor och tjänster, lagring eller i administrativa syften. Dessa ger 

upphov till kassaflöden som kan knytas till andra tillgångar som används i produktionen och 

inte enbart till fastigheten.
38

 

4.4  Marknadsvärde 

Majoriteten utav fastighetsbolag väljer numera att värdera sina förvaltningsfastigheter till 

verkligt värde, vilket är det pris som fastigheten skulle kunna säljas för vid en eventuell 

transaktion. Här förutsätts att parterna i transaktionen är kunniga, oberoende av varandra samt 

har ett gemensamt intresse av att transaktionen genomförs.
39

 Det verkliga värdet på 

förvaltningsfastigheter kan på bästa sätt fastställas genom att utgå från en aktiv marknad och 

de aktuella priser som finns på denna marknad för liknande fastigheter som befinner sig i 

samma skick och läge.  

Om det saknas information om de aktuella priserna kan företag använda sig av priser för 

fastigheter av ett annat slag och därefter göra en justering med hänsyn taget till dessa 
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skillnader alternativt att utgå ifrån priser för liknande fastigheter på mindre aktiva marknader.  

I brist på aktuella priser kan man även beräkna nuvärdet av uppskattade framtida 

betalningsflöden i syfte att få fram förvaltningsfastighetens verkliga värde på ett tillförlitligt 

sätt.
40

 

4.5  RR24   

Före införandet av IAS 40 tillämpade fastighetsbolag de standarder som gavs ut via 

Redovisningsrådets rekommendationer (RR 24) vid värdering och redovisning av sina 

förvaltningsfastigheter. Enligt dessa rekommendationer skall förvaltningsfastigheter vid 

anskaffningstidpunkten tas upp och redovisas till anskaffningsvärde i balansräkningen och 

eventuella transaktionskostnader skall inkluderas i värdet.              

Efter anskaffningstidpunkten redovisas förvaltningsfastigheter utifrån standarderna för 

materiella anläggningstillgångar, (RR 12). Standarden innebär att förvaltningsfastigheten bör 

redovisas till dess anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och 

eventuella nedskrivningar samt tillägg för uppskrivningar. Av rekommendationerna framgår 

även att fastighetens verkliga värden, marknadsvärdet, bör anges i form av noter.
41

  

Värdering till ursprungligt anskaffningsvärde grundar sig på objektivitet och verifierbarhet då 

metoden kräver en inträffad dokumenterad handling mellan två parter där en fixerad summa 

pengar flyttas från företaget i utbyte mot en tillgång. Värderingssättet stämmer även överrens 

med realisationsprincipen vilket är en ansedd princip och innebär att en händelse ska 

redovisas först när den har inträffats.
42

  

4.6  IAS 40 

Sedan 2005 tillämpar samtliga börsnoterade fastighetsbolag de standarder som finns i IAS 40 

vid värdering samt redovisning av sina förvaltningsfastigheter. Denna standard har som avsikt 

att fastställa hur förvaltningsfastigheter skall hanteras i redovisningen och vilka upplysningar 

som skall lämnas i samband med redovisningen.
43

 Standarderna ger två 

värderingsmöjligheter, värdering till anskaffningsvärde samt värdering till verkligt värde. 
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En följd av övergången från RR24 till den nya standarden IAS 40 är att balansräkningen har 

hamnat i fokus. Det har även blivit avsevärt viktigare att bedöma hur mätningen ska gå 

tillväga och vilka metoder som ska användas för att värderingen ska bli riktig.
44

 

4.6.1  Värdering vid det första redovisningstillfället 

Enligt IAS 40 ska fastighetsbolag vid första redovisningstillfället redovisa 

förvaltningsfastigheter till dess anskaffningsvärde inklusive de kostnader som är kopplade till 

själva förvärvet såsom kostnader för juridiska tjänster.
45

  

4.6.2  Värdering efter det första redovisningstillfället 

Efter första redovisningstillfället kan fastighetsbolag välja mellan att värdera sina 

förvaltningsfastigheter antingen till dess anskaffningsvärde eller till dess verkliga värde. De 

företag som väljer att värdera sina förvaltningsfastigheter till dess anskaffningsvärdet skall 

tillämpa de standarder som gäller för värdering av materiella anläggningstillgångar enligt IAS 

16. I dessa fall bör upplysningar om det verkliga värdet av förvaltningsfastigheten anges i 

not.
46

  

Att värdera förvaltningsfastigheten till dess verkliga värde innebär att utgångspunkten ligger i 

förvaltningsfastighetens marknadspris, det pris som förvaltningsfastigheten skulle kunna 

överlåtas till mellan kunniga, oberoende parter som har ett intresse av att transaktionen 

genomförs.
47

  Att överlåta förvaltningsfastigheten utifrån dess marknadsvärde eller verkliga 

värde innebär att man utgår från de priser som finns på en aktiv marknad för likartade 

fastigheter som befinner sig i samma tillstånd. Det framgår av standarderna att ”det verkliga 

värdet återspeglar inkomster från löpande hyresavtal samt rimliga antaganden om marknadens 

bedömning av hur kunniga parter skulle bedöma utveckling av nivån på framtida hyresavtal 

mot bakgrund av rådande marknadsförutsättningar”.
48

  

Förvaltningsfastighetens värde ska redovisas som en tillgång i balansräkningen och 

värdeförändringar som uppstår redovisas i resultaträkningen för den period som vinsten eller 

förlusten uppkom. Vidare rekommenderar IAS 40 fastighetsbolag att vid värdering av sina 

                                                           
44

 (Canning, 1929) Se Lorentzon, J. Att värdera tillgångar – verkligt värde inom skogs- och fastighetsbranschen. 

Litorapid media, Göteborg, 2011.  
45

 IAS 40, punkt 20-21.  
46

 IAS 40, punkt 56. 
47

 IAS 40, punkt 36. 
48

 IAS 40, punkt 40. 
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förvaltningsfastigheter anlita externa värderingsmän som har relevanta kunskaper inom 

området. Detta är dock inget krav då det är tillåtet att tillämpa intern värdering.
49

  

Som det tidigare har nämnts ska standarden fastställa vilka upplysningar som företag måste 

lämna i samband med redovisningen. Enligt IAS 40 ska företag som äger 

förvaltningsfastigheter lämna följande upplysningar:  

 Upplysningar om bland annat val av värderingsmetod ifall företaget tillämpat 

värdering till anskaffningsvärde eller till verkligt värde. 

 Upplysningar om hur man valt att skilja förvaltningsfastigheter från rörelsefastigheter. 

 Information om vilka metoder som har används vid fastställandet av 

förvaltningsfastighetens verkliga värden, det vill säga om man har värderat 

förvaltningsfastigheten till dess verkliga värde utifrån priser som fanns på en aktiv 

marknad eller om värderingen är baserade på andra faktorer. 

 Upplysningar om det verkliga värdet på fastigheten är baserade på extern värdering, 

som är värdering utförd av oberoende värderingsmän, eller om man gjort en 

internvärdering. Om företaget inte tillämpat extern värdering skall detta anges i 

årsredovisningen.
50

 

4.7  Metoder för att fastställa verkligt värde på förvaltningsfastigheter 

Att marknadspriset ska vara grunden för värdering till verkligt värde kan leda till 

förväntningar om att värdet är fastställt från en fullständig och perfekt marknad vilket sällan 

är fallet.
51

 Istället använder fastighetsbolag olika modeller vid värderingen vilket kan ge 

utrymme för företagens förväntningar i det redovisade värdet.
52

 Fastigheter har flera 

egenskaper som gör att värdering av detta tillgångslag blir unikt; de har ett fixerat läge, lång 

nyttjandelängd och kräver stora kapitalinsatser vilket leder till att de ofta innefattar lån. Vid 

värdering och tillämpning av modell bör de parametrar som används i modellen vara 

verifierbara och tillförlitliga för att styrka att tillgångens värde inte är subjektivt.
53
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50
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51

 (Nordlund, 2008) Se Lorentzon, J. Att värdera tillgångar – verkligt värde inom skogs- och 
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52
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Eftersom fastighetsmarknaden inte är perfekt och det inte finns något observerbart 

marknadsvärde att värdera utifrån så ligger fastighetsbolagens osäkerhetsintervall vanligtvis 

runt +/- 5-10 procent.
54

  

4.7.1  Ortsprismetoden 

Ortsprismetoden är den metod som fastighetsbolag rekommenderas använda vid värdering av 

förvaltningsfastigheter. Det verkliga värdet fastställs genom att observera försäljning av ett 

antal liknande objekt på marknaden, den grundar sig alltså i marknadsanalyser. Vid 

användning av ortsprismetoden är det avgörande att i princip fri tillgång till information finns 

tillgänglig eftersom de betalda priserna kommer att behöva härledas till olika faktorer som till 

exempel hyra, fastighetens driftnetto och uthyrbar area.
55

 Tillgången av marknadsdata avgör 

värderingens trovärdighet då hög informationstillgänglighet leder till att skillnader i priser kan 

relateras till olika faktorer. Ju större del av tillgångens pris som kan härledas till dess olika 

delar desto mindre utrymme finns för felaktiga antaganden som kan leda till en felvärdering. 

Vid användande av ortsprismetoden är det krav på att flera jämförelseförvärv ska vara med i 

värderingsutlåtandet och i de fall värderingen på fastigheten skiljer sig från 

jämförelseobjekten är det krav på tydliga motiveringar som styrker detta.  

Bild 1. Exempel på nettokapitaliseringsmetoden
56

. 

En variant av ortsprismetoden är nettokapitaliseringsmetoden som till formeln är identisk med 

direktavkastningsmetoden som är en avkastningsbaserad metod.  I denna metod divideras 

drifnettot med nettokapitaliseringsprocenten som beräknas genom att dividera observerade 

driftnetton med fastigheternas priser.
 57
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4.7.2 Avkastningsbaserade metoder 

Alla marknader erbjuder inte fri information och antalet observerbara transaktioner kan vara 

begränsade. I fall som dessa kan nuvärdemetoden, även kallad kassaflödesmetoden vara en 

mer användbar värderingsmetod.  

Nuvärdemetoden går ut på att de förväntade framtida kassaflödena diskonteras till ett nuvärde 

som förvaltningsfastigheten värderas till, dock måste värderaren fortfarande motivera sina 

värderingar med hjälp av den marknadsinformation som erbjuds. De värden som 

nuvärdemetoden visar ska jämföras med marknadens värden, exempelvis kan värde per 

kvadratmeter jämföras för att styrka trovärdigheten med det värderade resultatet.
58

 

Bild 2. Exempel på nuvärdemetoden
59

. 

Det finns ett antal kriterier som bör gälla samtliga kalkylmodeller så att det ska vara 

jämförbara. Nuvärdemetoden ska fastställa en fastighets kvarstående restvärde efter 

kalkylperiodens slut och de intäkter som fastigheten förväntas generera ska återspeglas 

                                                           
58

 Värderingshandledning, 2007. Svensk fastighetsindex. 8. uppl., hämtad 2012-04-10 från 
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 Ibid 
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exempelvis kvartalsvis eller månadsvis, beroende på hur de verkliga inbetalningarna är lagda. 

Kalkylperioden bör vara mellan fem och tio år om det inte går att motivera annat.
60

  

När de betalda priserna relateras till fastighetens driftnetto kallas metoden för 

direktavkastningskalkylen vilken baseras på avkastningen. Driftnetton består utav 

hyresintäkter minus fastighetens drift- och underhållskostnader, fastighetsskatt och 

tomträttsavgäld. Direktavkastingsmetoden bortser från framtida förväntningar på marknaden 

och istället enbart dividerar nettoinkomsten med direktavkastningskravet som är driftnettot 

dividerat på det bedömda marknadsvärdet.
61

 

Bild 3. Exempel på direktavkastningsmetoden.
62

 

4.7.3  Produktionskostnadsmetoden 

Produktionskostnadsmetoden används för särskilda byggnader som har ett begränsat 

användningsområde på grund av dess utformning, exempelvis bensinstationer.
63

 Metoden är 

den mest ovanliga av de tre och används ofta i fall där ett försäkringsbolag ska räkna fram 

ersättningen vid en förstörd byggnad. Produktionskostnadsmetoden går ut på en fastställning 

av nybyggnadspriset minskat med värdeminskningen exempelvis på grund av byggnadens 

ålder. Vid utförandet av detta används en formel som tar med faktorer som fastighetens ålder, 

ortstyp och återanskaffningsvärdet.
64
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5. TEORI 

I följande kapitel presenteras olika teorier som kommer att ligga till grund för analysen. Både 

grundläggande redovisningsteorier och principer som redovisningen bygger på men även olika teorier 

som kan komma att försvåra värderingen. 

5.1  Teorin om perfekta och fullständiga marknader 

Perfekta marknader innebär att det inte förekommer några transaktionskostnader när man 

handlar med tillgångar, det finns inte heller några konkurrensfördelar mellan aktörerna på 

marknaden och tillgångarnas marknadsvärde kan inte förändras eller påverkas av det säljande 

företaget
65

. Det finns många köpare och säljare på en perfekt marknad och inga hinder att ta 

sig in på marknaden eller lämna den. Samtliga individer på marknaden har tillgång till samma 

information, behandlar denna på samma sätt och antas vara lika rationella.  

Fullständiga marknader i sin tur innebär att det finns en marknad för alla nyttigheter och 

prisinformationen är tillgänglig för samtliga intressenters behov. Ifall en marknad lever upp 

till dessa antaganden så kommer den förväntade avkastningen på en investering vara 

detsamma som investeringens belopp.
66

  

I verkligheten är det i princip omöjligt att det skulle finnas marknader för alla varor och 

tjänster i alla delar av världen. Detta innebär att det inte finns något observerbart 

marknadspris tillgängligt som individer kan använda som beslutsunderlag och därmed så 

kommer sannolikt individer att värdera en och samma produkt olika.
67

 Att dessutom alla 

människor skulle vara lika rationella och behandla samma information på ett entydigt sätt kan 

bara förekomma i teorin, i verkligheten har människor olika förväntningar och är olika 

riskbenägna.  

Få marknader är perfekta och fullständiga vilket gör tillgångens verkliga värde svårt att 

fastställa på ett tydligt sätt. Fastighetsbolagens har valt att lösa problemet genom att med hjälp 

av olika metoder och modeller fastställa marknadsvärdet. 
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 Sundgren, S, Nilsson, H, Nilsson, S. Internationell redovisning: teori och praxis, 2. uppl., Studentlitteratur, 

Lund, 2007 
66

 Ibid 
67

 Gravelle. H, Rees, R. Microeconomics, 3. Uppl., Prentice hall, 2004. 



21 
 

5.2  Agentteori 

Agentteori är en positiv redovisningsteori som går ut på antagandet om att individer är 

rationella och vinstmaximerande vilket leder till att de söker olika sätt att öka sin egen nytta 

på. Antagandet leder till problem i, till exempel, de fall där ägandeskapet är distanserat från 

kontrollen av företaget eftersom ägarna aldrig kan vara säker på att agenten handlar i deras 

intresse.
68

  

Teorin innebär att det finns en relation mellan två parter där det pågår en intressekonflikt. Ett 

exempel är intressekonflikten som skulle kunna uppstå mellan aktieägare och ledningen ifall 

ledningen som agent, fattar beslut som gynnar dem själva istället för aktieägaren.
69

 

Aktieägarens risk är dels att företagets vinster inte är så pass stora att de kan göra utdelningar 

som motsvarar avkastningskraven och dels att företaget gör nya riskfyllda kapitalinvesteringar 

för de vinstpengar som inte delas ut.
70

 Aktieägare vill maximera avkastningen på 

investeringen i företaget medan ledningen vill maximera sitt resultat, exempelvis genom att 

placera de årliga vinsterna i nya investeringar och därmed minska utdelningarna. Ledningen 

kan komma att ha ett övertag då aktieägare många gånger är distanserade från kontrollen av 

verksamheten.
71

   

Agentteori kan förekomma i andra fall än mellan aktieägare och ledning, till exempel mellan 

företag och kreditgivare. Kreditgivaren måste kunna försäkra sig om att ledningen, som agent, 

använder lånet för att gynna företagets långsiktiga existens och inte slutar upp som utdelning 

till aktieägare eller investering i riskfyllda projekt som kan komma att äventyra företagets 

framtid.
72

 Agenten kommer att handla utifrån förväntade ekonomiska konsekvenser och 

kommer att välja den redovisningsmetod som ger mest ekonomiska fördelar, speciellt i de fall 

där lönen påverkas av bonusavtal.
73

 Problemen grundar sig i informationsasymmetri, att en 

part har tillgång till mer information än den andra, vilket skapar osäkerhet om denna kommer 

användas för att handla i egenintresse och förekommer vanligtvis i fall som ovan när en part 

har ett övertag i exempelvis kontroll och insyn av verksamheten.  
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Ledningen i fastighetsbolagen kommer att ha tillgång till mer information än aktieägare och 

långivare och gynnas av att presentera goda resultat då det lockar investerare ökar bolagets 

möjligheter till finansiering genom exempelvis lån från banker. Eftersom de orealiserade 

värdeförändringarna är svåra att kontrollera för en utomstående part måste dessa förlita sig på 

att bolagens värderingar är tillförlitliga. 

Agentteorin beskriver just behovet av en oberoende part som agerar som en försäkran om att 

de finansiella rapporterna och informationen som agenten ger ut till företagets intressenter ger 

en rättvisande bild av verkligheten
74

. IAS 40 rekommenderar bolag att använda sig av externa 

värderare vilket innebär att de främst ser att värderingen utförs av en oberoende part med 

kunnande inom området. 

5.3  Redovisningens syfte 

Den externa redovisningen är en sammanfattning av företagets finansiella ställning och 

resultat under en period och upprättas i syfte för att ligga som underlag för beslutsfattning av 

frågor som rör verksamheten. Ett företag har olika slags inblandade och det har därför 

upprättats teorier för vem redovisningen faktiskt riktar sig mot.  

5.3.1 Commander theory 

Enligt commander theory är målen för cheferna i bolaget lika viktigt som aktieägaren och 

redovisningen har därför sin utgångspunkt hos ledningen. Fokus ligger på kontrollen och 

enligt teorin är ”the commander” personen som har kontroll över resurserna.
75

 

Balansräkningen beskriver förvaltningen och inte ägandet i företaget. Resultaträkningen 

redogör för verksamhetens prestation under en given period som chefen och hans 

underordnade har utfört.
76

 

5.3.2  Investor theory 

Investerarteorin går ut på att redovisningen är till för investerarna i bolaget exempelvis 

aktieägare och kreditgivare. Investerare behöver informationen för att kunna uppskatta 

framtida kassaflöden som investeringen kommer ge upphov till. Enligt teorin är dessa 
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intressenter i behov av redovisningen då de många gånger har lite insyn i företaget till 

skillnad från ledningen.
77

 

5.4  Resultatmätning 

Det finns olika synsätt på hur man bör värdera ett företag genom dess finansiella rapporter. 

Tidigare ansågs resultaträkningen spela den viktigaste rollen men på 70-talet flyttades fokus 

över till balansräkningen. I balansräkningen ligger tyngden på att tillgångar och skulder är 

värderade korrekt medan det i resultaträkningen är viktigt att fastställa kostnaderna och 

intäkterna för att kunna ta fram ett resultat. 

Ilia Dichev, professor inom redovisning, menar att ett företag kommer att acceptera kostnader 

för att de senare leder till intäkter och resultatet av dessa är den viktigaste informationen för 

att kunna avgöra hur väl företaget presterar. Resultatet är avgörande för företagets fortlevnad 

medan tillgångarna anses finnas där i syfte för att stödja verksamheten, dessa berättar däremot 

ingenting om den löpande verksamheten och företagets prestationer. Dichev anser att det kan 

vara riskabelt att lita allt för mycket på marknadsvärdena vid värdering av tillgångar och anser 

istället att företag bör utgå ifrån matchningsprincipen som innebär att kostnaderna och 

intäkterna ska matcha varandra under en given tidsperiod. 

I balansräkningen värderas tillgångar till det värde som de tillför företaget när de är i bruk 

vilket inte behöver vara detsamma som det som företaget en gång betalade för tillgången vid 

en affärsuppgörelse. När redovisningen utgår ifrån balansräkningen lägger man stort 

förtroende i marknadspriser vilket kan leda till marknadsbubblor och självuppfylld profetia. 

När exempelvis värdet på marknaden för en tillgång sjunker så justeras detta i 

balansräkningen och bidrar till att resultatet sänks vilket i sin tur kan leda till ett högre 

avkastningskrav hos investerare då de anar att risken i investeringen har stigit vilket slutar i 

ett sjunkande aktiepris.  

Ett annat problem är att marknadsvärdena ständigt ändras vilket leder till hög volatilitet där 

Dichev menar däremot att om företaget har markanta förändringar i resultatet från år till år 

beror det inte på ekonomin utan på brister i redovisningen.  
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Dichev menar att det balansinriktade synsättet har bidragit till att det i dagsläget är svårt att 

tyda innebörden av resultatet i årsredovisningarna eftersom ena årets resultat inte behöver 

säga någonting om framtida resultat.
78

 

5.4.1  Resultatmätning enligt aktivitetsprincipen:    

Inom aktivitetsprincipen är resultaträkningen i fokus då resultatmätningen sker utifrån denna. 

Det innebär att periodens intäkter och kostnader fastställs och resultatet beräknas genom en 

kalkylering av skillnaden mellan dessa.
79

    

Denna resultatmätning stämmer överrens med matchningsprincipen, vilket syftar till att det 

skall finnas ett samband mellan periodens intäkter och kostnader. Alltså bör man utifrån de 

intäkter som en bestämd verksamhet har gett upphov till, fastställa samma verksamhets 

kostnader.
80

 

Exempel på aktivitetsprincipen: Ett företag har under året utgifter på två miljoner kronor och 

inkomster på tre miljoner kronor. Resultatet blir enligt principen en miljon kronor (3-2=1).
81

 

Den tidigare standarden RR24 stämmer överrens med aktivitetsprincipen då orealiserade 

värdeförändringar inte redovisas i balansräkningen utan fastighetsbolagen gör istället 

ackumulerade avskrivningar på förvaltningsfastigheterna. Inte förrän värdeförändringen 

realiseras, i samband med till exempel en försäljning, så utgör detta en del av företagets 

resultat. Detta innebär att resultatet är skillnaden mellan periodens intäkter och kostnader och 

vikten ligger således inte på att värdering till verkligt värde, som enligt denna standard endas 

lämnas i en not. 

5.4.2  Resultatmätning enligt förmögenhetsprincipen: 

Enligt förmögenhetsprincipen kan resultatet för ett företag beräknas som skillnaden i 

ekonomiskt läge vid periodens början samt slut.  Vid denna princip ligger balansräkningen i 

fokus och beräkningen görs utifrån sammanställningen av företagets tillgångar, skulder och 

eget kapital.
82

   

Enligt denna princip påverkas årets resultat av faktorer såsom värdering av tillgångar, skulder 

samt ägarinsättningar respektive ägaruttag då man menar att företagets resultat beror på hur 
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man värderar skulder respektive tillgångar och olika värderingsmetoder kan därmed ge olika 

resultat.
83

 Enligt principen bör tillgångar värderas enligt någon av följande metoder: 

 Värde för framtiden: Företaget värderar tillgångar till nuvärdet av de framtida 

inbetalningarna.  

 Anskaffningsvärde: vilket innebär att tillgångarna värderas till inköpspriset minus 

eventuella avskrivningar. 

 Återanskaffningsvärde: Värdering till ett aktuellt pris som man skulle få betala vid 

anskaffning av en likadan tillgång.
84

  

Exempel på förmögenhetsprincipen: Ett företag är värt fem miljoner kronor vid årets början 

och värderas till sju miljoner kronor vid årets slut. Resultatet enligt principen blir två miljoner 

kronor (7-5=2).
85

 

Efter övergången till IAS 40 då fastighetsbolagen har möjlighet att värdera 

förvaltningsfastigheter till dess verkliga värde har resultatmätningen gått från att baseras 

aktivitetsprincipen till vara mer enigt med förmögenhetsprincipen. Resultatmätningen i 

bolagen grundar sig på värderingar av förvaltningsfastigheternas värdering till verkligt värde 

och inte på att fastställa intäkter och kostnader under perioden. Resultatmätningen av ett bolag 

kan komma att bli felaktig om värderingen av förvaltningsfastigheterna skiljer sig från 

marknadsvärdet. 

  

                                                           
83

 Gröjer , J. Grundläggande redovisningsteori, 5 uppl, Studentlitteratur Lund, 2002. 
84

 Ibid 
85

 Ibid 
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6. EMPIRI 

Första delen av empirin utgörs utav information har sammanställts från respektive bolags 

årsredovisningar mellan år 2007-2011. I den andra delen följer ett antal intervjuer som utförts dels 

med personer verksamma i de olika bolagen och dels med en expert inom fastighetsvärdering. 

6.1  Fastighetsbolagen 

Samtliga studerade fastighetsbolag är noterade på Nasdaq OMX Stockholm. Under Small Cap 

presenteras de bolag som har ett börsvärde som understiger 150 miljoner euro, Mid Cap 

innehåller bolag med ett börsvärde mellan 150 miljoner euro till en miljard euro och under 

Large Cap presenteras bolag med ett börsvärde på över 1 miljard euro. 

Under vilken aktielista fastighetsbolagen återfinns 

Fastighetsbolag Small Cap Mid Cap Large Cap 

Atrium Ljungberg 
 

X 
 

Balder 
 

X 
 

Brinova  
 

X 
 

Castellum 
  

X 

Catena X 
  

Corem  
 

X 
 

Dagon X 
  

Diös 
 

X 
 

Fast Partner 
 

X 
 

Fabege 
  

X 

Heba  
 

X 
 

Hufvudstaden 
  

X 

Klövern 
 

X 
 

Kungsleden  
  

X 

Wallenstam 
  

X 

Wihlborgs 
 

X 
 

 

Samtliga bolags fastighetsbestånd utgörs främst utav kommersiella fastigheter som kontors-, 

butiks-, lager- och industrilokaler. 
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6.1.1  Värderingsmetod 

Då samtliga bolags fastighetsbestånd främst utgörs av kommersiella fastigheter har ingen valt 

att använda sig av produktionskostnadsmetoden vid värdering av förvaltningsfastigheterna. 

Majoriteten av bolagen använde sig av avkastningsbaserade metoder, främst 

kassaflödesmetoden vilken följdes av direktavkastningsmetoden som är en variant av 

ortsprismetoden. De bolag som använde sig av ortsprismetoden kompletterade denna med 

direktavkastningsmetoden vilket antyder att enbart ortsprismetoden inte ger tillräckligt med 

information vid värderingen. 

Fastighetsbolagens värderingsmetod mellan 2007-2011 

Fastighetsbolag Ortspris- Direktavkastnings- Kassaflödes-  Nettokapitaliserings-  

  

Metoden 

 

Metoden 

 

Metoden 

 

Metoden 

 

Atrium Ljungberg 
  

X 
 

Balder X X 
  

Brinova  
  

X 
 

Castellum 
  

X 
 

Catena X X 
  

Corem  
  

X 
 

Dagon 
  

X 
 

Diös 
  

X 
 

Fabege 
  

X 
 

Fast Partner 
  

X 
 

Heba  
  

X 
 

Hufvudstaden 
 

X 
 

X 

Klövern 
  

X 
 

Kungsleden  
 

X 
  

Wallenstam 
 

X 
  

Wihlborgs 
 

X 
  

 

6.1.2  Intern eller extern värdering vid balansdagen 

Följande tabell visar ifall bolagen använder sig av intern eller extern värdering av 

förvaltningsfastigheterna. För de som använder sig av intern värdering av 

förvaltningsfastigheterna anger vi även hur många av dessa som säkerställer värderingen med 

hjälp av extern värdering på en mindre del av fastighetsbeståndet.  

Tabellen visar på att fyra av bolagen använder enbart extern värdering på hela 

fastighetsbeståndet vid balansdagen; Fabege, Wihlborgs, Diös och Fast Partner. Dagon 
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utförde en extern värdering på hela fastighetsbeståndet år 2007 men har övriga år gjort 

internvärderingar och säkerställt dessa med en extern värdering på en del av 

fastighetsbeståndet. Det var endast Wallenstam som genomförde interna värderingar på sitt 

fastighetsbestånd utan att säkerställa värdet med hjälp av externa värderare. Övriga bolag 

gjorde interna värderingar under samtliga värderingsperioder med en extern värdering på en 

mindre del av fastighetsbeståndet som en referensvärdering.  

Fastighetsbolagens val av värderare mellan år 2007-2011 

Fastighetsbolag Intern Extern Extern värdering 

  värdering värdering som referensvärdering 

Atrium Ljungberg X 
 

X 

Balder X  X 

Brinova  X  X 

Castellum X  X 

Catena X  X 

Corem  X 
 

X 

Dagon X X (år 2007) X 

Diös 
 

X 
 

Fabege 
 

X 
 

Fast Partner 
 

X 
 

Heba  X 
 

X 

Hufvudstaden X 
 

X 

Klövern X 
 

X 

Kungsleden  X 
 

X 

Wallenstam X 
  

Wihlborgs 
 

X 
 

 

6.2  Orealiserade Värdeförändringar  

Nedan följer ett diagram som åskådliggör den orealiserade värdeförändringens andel av det 

totala fastighetsbeståndets värde vid balansdagen för samtliga fastighetsbolag. Det framgår att 

majoriteten av bolagen justerade ner värdet på förvaltningsfastigheterna vid årsskiftet 

2006/2007 medan värdena steg igen i början på år 2009. Wallenstam som är det enda 

fastighetsbolaget med enbart interna värderingar verkar värdera fastigheten något mer 

försiktigt än många av de övriga bolagen när det kommer till svängningar i 

värdeförändringarna. Vid början på år 2007 låg Wallenstams orealiserade värdeförändringar 

på 2,72 procentandelar och rörde sig ner till 1,31 ett år därefter vilket är en nedjustering med 
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1,41. Hufvudstaden, Klövern, Heba, Fast Partner, Diös, Catena och Fabege har samtliga en 

nedjustering på över 4,0 under samma period. 

 

6.2.1 Korrelation och standardavvikelse   

Då det är svårt att med ögat avgöra hur värdeförändringarna förhåller sig gentemot varandra i 

diagrammet ovan så mäts korrelationen mellan de olika bolagen.  

Följande diagram visar emot hur många var och ett av bolagen har en ett p-värde på mindre än 

5 procent gentemot de övriga fastighetsbolagen då sambandet mellan de orealiserade 

värdeförändringarna i procent jämförs. Då p-värdet understiger 5 procent är nollhypotes 

förkastad. Nollhypotesen som testas i är att det inte finns något samband mellan bolagens 

orealiserade värdeförändringar under denna period och hypotesen förkastas på en 

femprocentig signifikansnivå mot mothypotesen som innebär att det finns ett samband. Då det 

inte i förväg går att utesluta någon särskild typ av samverkan används en tvåsidig mothypotes. 
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H0 = Inget samband 

H1 = Samband 

Genom att studera de bolag som enbart utför extern eller intern värdering på balansdagen 

framgår det att Wallenstam som enbart utför interna värderingar har ett p-värde på under 0,05 

mot 13 procent av övriga bolag medan Diös, Fabege, Fast Partner och Wihlborgs har samma 

värde gentemot 33, 33, 47 och 53procent av övriga bolag. Det som framgår är att 

Wallenstams värdeförändringar saknar ett signifikant samband med 87 procent av de övriga 

bolagens men inte på vilket sätt värdeförändringarna skiljer sig. 

 

Följande tabeller mäter standardavvikelsen i bolagens värdeförändringar under perioden 

2007-2009 samt period 2007-2011. Det framgår att Wallenstam har lägre standardavvikelse 

än de övriga bolagen vid period 2007-2009 vilket innebär att samtliga bolag som utförde 

externa värderingar har därmed en högre svängningar i sina orealiserade värden.  

Under period 2007-2011 hade Wallenstam den tredje lägsta standardavvikelsen och samtliga 

bolag som utförde externa värderingar hade högre svängningar i sina orealiserade värden även 

denna period.  

De bolag som utför interna värderingar med externa värderingar som referensvärdering tycks 

inte skiljas signifikant från de som enbart använder sig av externa värderingar någon av 

perioderna.  

0 
6,70% 

6,70% 
13% 13% 

20% 20% 20% 

33% 33% 
40% 

47% 47% 
53% 53% 53% 

Orealiserade värdeförändringar - korrelation 

mellan bolag  

Intern värdering 

Extern värdering 

Intern/extern  
värdering 
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6.2.2  Orealiserade Värdeförändringar i förhållande till årets resultat 

Nedan följer diagram över förvaltningsfastigheternas värdeförändring i förhållande till årets 

resultat. Dessa beskriver hur de orealiserade värdeförändringarna kan bidra till volatilitet i 

resultatet då de utgör en stor del av årets resultat för många av bolagen. Under 2008 utgör 

värdeförändringen 200% av årets resultat för sex av bolagen och under 2009 gäller detsamma 

för fem av bolagen. Även här så framgår det att Wallenstam som enbart gör interna 

värderingar verkar vara försiktigare under de mest kritiska åren 2007-2009 än många av de 

övriga bolagen. 
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6.3  Realiserade värdeförändringar  

Följande diagram visar de sålda fastigheternas realiserade värdeförändring i förhållande till 

fastighetens verkliga värde, det vill säga värdet som fastigheten var värderad till föregående 

period. Fastighetsbolagen är de bolag som använde sig av antingen enbart extern värdering 

eller enbart intern värdering och sammanställningen rör åren 2007-2009 då fastighetsvärdena 

verkar justeras ned som mest. Fast Partner som enbart utför externa värderingar på 

balansdagen sålde inte några fastigheter under år 2008 och 2009 vilket är anledningen till att 

bolaget inte återfinns i diagrammet. Diagrammet visar i fyra fall överstiger värderingen ett 

felintervall på tio procent och inget av bolagen visar en negativ värdeförändring vilket innebär 

att fastigheterna har avyttrats till ett värde som överstiger det redovisade värdet. Det innebär 

även att det redovisade värdet emellanåt skiljer sig avsevärt från marknadsvärdet. 
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Samtlig information i 6.1-6.3 har hämtats från var och en av bolagens hemsidor där 

årsredovisningarna för år 2007-2011 finns tillgänglig.
86
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6.4  Intervjuer 

6.4.1 Intervju med Bo Nordlund 

Bo Nordlund är redovisnings- och värderingsspecialist på fastigheter och enligt honom är 

fastighetsmarknaden långt ifrån perfekt och likaså är all nödvändig information för värdering 

inte tillgänglig. Detta leder till att värderaren själv måste tolka och avkoda den information 

som finns tillgänglig. Han utesluter inte att det förekommer internvärderingar som värderar 

det som på marginalen gör utfallet bättre och att det alltid finns en risk för manipulation vid 

värdering på en imperfekt marknad.  

Vid frågan om vad han tycker om att Dichev menar på att företagets resultat numera bara är 

en siffra som inte säger någonting om nästa år så är Nordlund väl medveten om dilemmat. 

Nordlund menar att eftersom IAS 40 bygger på en balansräkningsansats så står en korrekt 

förmögenhetsmätning i centrum. Bara det faktum att man plockar ut värdeförändringen ur 

resultaträkningen tyder på att denna har en underordnad betydelse, resultaträkningen får ”bli 

vad den blir” medan balansräkningen ska vara korrekt. Han klarlägger att om 

fastighetsmarknaden var en perfekt marknad med perfekt information, inga konjunkturer och 

ingen inflation uppstår så skulle värdeförändringen bli samma som vid avskrivningar. 

Fastighetsvärdet skulle då sjunka med tiden allteftersom byggnaden blir i sämre skick.  

Vid frågan om han tror att det finns en värderingsmetod som han anser passar bättre för 

fastighetsbolag med kommersiellt fastighetsbestånd så säger Nordlund att så inte bör vara 

fallet. Metodvalet spelar någon roll då alla syftar på att ta reda på ett försäljningspris. Han 

anser däremot att ett problem är att det i vissa modeller är svårt att se igenom hur värderaren 

har extraherat den viktiga informationen från marknaden. Risken med en komplicerad modell 

är att folk förlitar sig på den just för att den är komplicerad och han poängterar att det finns en 

övertro på modeller. Modellen i sig är bara ett verktyg och det är det som ska in i denna som 

är svårt att få tag på. 

Nordlund anser att trovärdigheten påverkas om det finns inslag av extern värdering och när 

man tittar på övriga Europa så verkar det finnas betydligt mer inslag av extern värdering i 

noterat fastighetsbolag. De flesta svenska bolag har däremot ofta någon typ av externt inslag 

som kvalitetsräkning som jämförs med bolaget interna värderingar.  

Nordlund har tidigare sett ett mönster på att svenska fastighetsbolag värderar ner fastigheterna 

mindre än utländska vid lågkonjunkturer som finanskrisen som inleddes år 2008. Hans 
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uppfattning är att vid krisen efter Lehman Brothers
87

 användes ofta så kallad unobservable 

input vilket innebär input som inte går att observera men som hävdades ge ett bättre värde vid 

värderingen. Om däremot observable inputs hade använts så hade man istället kommit fram 

till att det inte finns så mycket transaktioner på fastighetsmarknaden men det finns trots allt en 

korrelation mellan fastighetsaktier och underliggande fastighetstillgångar vid prissättning och 

värdering. Då hade man valt denna metod som möjligen är näst bäst men som trots allt 

härleds från marknaden vilket enligt Nordlund hade inneburit att svenska fastighetspriser 

skulle ha sjunkit mer än de gjorde. Han menar att fastigheterna sannolikt var övervärderade 

och att fastighetsbolagen hade tur att krisen gick över så pass snabbt som den gjorde. Att 

bolag kan verka ha gjort olika stora nedjusteringar av fastighetsbeståndet under denna period 

menar Nordlund troligtvis beror på att den allmänna acceptansen var att fokus skulle ligga på 

just marknadsinformation som inte var synlig för att få fram det verkliga värdet. Han tror inte 

att det spelar någon roll om värderaren är intern eller extern. 

Nordlund menar att en relevant punkt vid bedömning av värdejusteringen är att det finns både 

externa och interna påverkansfaktorer, Greklandskrisen är ett exempel på en extern 

påverkanfaktor eftersom ingen VD i ett svenskt fastighetsbolag kan kontrollera. Han kommer 

in på ”output performance-resultat” som innebär att resultatet är i linje med det som var menat 

att uppnå vid en process. Om ett fastighetsbolag har en ingående balans på 100 mkr och under 

året köper nya förvaltningsfastigheter för 20 mkr men verkligt värde bara har stigit till 310 så 

har man en negativ förändring som följd av att företaget betalade för mycket för tillgången. 

Denna förändring är högst relevant att mäta och går inte att skylla ifrån sig på någon rådande 

marknadssituation. Interna faktorer som föregående anser Nordlund är högst relevant att mäta. 

Han poängterar svårigheterna eftersom det ofta anses att förvaltningsresultatet (hyra minskat 

med drifts-, underhållnings- och finansiella kostnader) är någonting som går att påverka själv 

och ifall företag mäter och styr utifrån dessa så är det ett performance-mått som 

företagsledningen har makt över vilket stämmer överrens med commandor theory. Nordlund 

menar att det i detta fall till slut handlar om just commandor- och investor theory, med andra 

ord vem redovisningen riktar sig till.
88

  

                                                           
87

 Lehman Brothers var en av världens största investmentbanker och gick i konkurs år 2008 till följd av 

finanskrisen vilket påverkade kreditmarknaden världen över. Vid tidpunkten för konkursen hade företaget en 

balansomslutning på över 600 miljarder dollar och ca 26.000 anställda. Publicerat i DN 2008-09-15 11:14. 

Hämtat 2012-05-16 från http://www.dn.se/ekonomi/lehman-brothers-ansoker-om-konkurs. 
88

 Muntlig intervju med Bo Nordlund, 2012-05-15 kl 08.00. 
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6.4.2  Intervju med Financial Controller på Atrium Ljungberg AB 

Albert Olofsson, financial controller på Atrium Ljungberg, anser att ett motiv till att följa IAS 

rekommendation om att använda sig av externa värderingsmän är att företag bör redovisa så 

rättvisande marknadsvärden som möjligt. Atrium Ljungberg använder sig av en kombination 

av externa och interna värderare och Olofssons erfarenhet är att externa värderare lägger 

relativt lite tid på att analysera respektive objekt. Hans uppfattning är att interna värderarna 

har bättre kännedom om fastigheterna och den mest rättvisande bilden uppstår därför när 

interna och externa värderare tillsammans går igenom viktiga parametrar och tillsammans 

värderar vissa fastigheter.  

Bolaget genomför två genomgripande värderingar varje år. Vid mellanliggande kvartal görs 

en genomgång av förändringar i fastigheten och på marknaden och normalt externvärderas 

runt 20-30% av beståndet vid varje tillfälle. De externa värderarna värderar olika delar av 

beståndet vid varje tillfälle så att dess helhet ska ha genomgått en externvärdering inom en 

treårsperiod. 

Genom att externa värderare arbetar nära de interna och går igenom parametrar som 

avkastningskrav och vakansantagande så anser Olofsson att de hanterar osäkerheter på 

marknaden väldigt bra internt. Han tror att risken för att individer handlar utifrån agentteorin 

finns vid internvärdering men att fördelarna med internvärdering när det kommer till kunskap 

om fastigheterna väger över. 

För att redovisningen ska vara tillförlitlig och jämförbar anser Olofsson att det viktigaste som 

bör framgå är värdet, värde/kvm och avkastningskravet. Han menar däremot att det är svårt att 

jämföra separata parametrar i olika värderingar då parametrarna kan vara väldigt olika men 

ändå ge samma värde i slutändan.
89

 

6.4.3  Intervju med finanschefen på Fastighets AB Balder 

Benny Ivarsson, finanschef på Fastighets AB Balder, anser att värdering till verkligt värde 

istället för anskaffningsvärde ger en betydligt mer transparent bild till investerare och 

kreditgivare så att de snabbt kan bilda sig en uppfattning om ett bolag. Han anser inte att det 

finns några direkta motiv till att använda sig av externa värderare eftersom bolaget troligtvis 

kan sina fastigheter bättre än en extern värderare som ägnar ca 30 minuter på en värdering. 

Fastighets AB Balder grundar sina redovisade siffror på interna värderingar men gör även 

avstämningar med externa värderare på motsvarande 20-100 procent av beståndet årligen. 

                                                           
89

 Intervju med Albert Olofsson via mail. 2012-05-09 
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Ivarsson anser att för att värderingen ska bli jämförbar med andra fastighetsvärderingar bör 

yield och faktiskt kassaflöde specificerats i årsredovisningen och bolaget använder sig av 

avkastningsmetoden då de anser att hyresnivån i fastigheten ofta speglar skicket och läget.  

På frågan om han tror att bolag som gör internvärderingar kan komma att värdera enligt 

metoder som bidrar till att utfallet av värderingen gynnar företaget så tror han att det är 

mycket möjligt.
90

 

6.4.4  Intervju med ansvarig för värderingsfrågor på Wihlborgs Fastigheter AB  

Jenny Moberg som är analytiker på Wihlborgs fastigheter och även ansvarig för 

värderingsfrågor poängterar att användningen av externa värderare är ett bra sätt att få en 

objektiv värdering och ett kvitto på att bolaget redovisar ”rätt värde”. Hon anser att oavsett 

val av värderarna så ska samma metoder användas och det bedömda fastighetsvärdet bör 

därför inte variera nämnvärt. Trots detta är det viktigt för investerare, inte minst utländska 

sådana, att värderingarna görs av externa värderare så i viss mån kan hon se att trovärdigheten 

påverkas beroende på vem den utförs av.  

Moberg förklarar att vid årsskiftet värderas samtliga fastigheter externt medan de vid 

kvartalsboksluten värderas internt efter marknadsgenomgång med de externa värderarna. Ifall 

det skulle göras felaktiga upp- eller nedskrivningar under året så uppmärksammas detta 

därmed vid nästa externvärdering. Ifall det däremot har hänt någonting extraordinärt i någon 

fastighet, eller på fastighetsmarknaden, kommer dessa att externvärderas även vid 

kvartalsskiftena. På frågan om hon tror att kunskapen ofta skiljer sig mellan externa och 

interna värderare så svarar hon att det förmodligen kan vara så när det kommer till interna 

värderare på mindre bolag som inte är aktiva på transaktionsmarknaden, dessa kan ha svårare 

att hänga med i förändringar på marknaden till skillnad från de som är kontinuerligt aktiva.
91

 

6.4.5  Intervju med analyschefen på Klövern AB 

Henrik Lettesjö, analyschef på Klövern AB anser att fördelarna med värdering till verkligt 

värde är att företaget återger en bra och rättvisande bild av fastighetsvärdet vid varje 

redovisningstillfälle medan nackdelarna är att svängarna i värdet kan bli relativt stora under 

korta perioder. Värderingen kräver dessutom mätning av många parametrar och större 

resursåtgång och kostnad för företagen. Lettesjö anser att det bör finnas inslag av 

externvärdering eftersom det ger en något högre trovärdighet och för att experter inom 
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området bör vara med för att delta i värderingen. Han förklarar att krav på externvärdering 

kan bli högre under ”tuffare tider”, exempelvis från banker i samband med finansiering. 

Bolaget externvärderar runt 25 procent av samtliga fastigheter minst en gång per år. Eftersom 

bolagets fastighetsbestånd består av kommersiella fastigheter anser han Lettesjö att enbart 

ortsprismetoden är för trubbig och anser att nuvärdemetoden ger ett något mer precist värde. 

För att informationen ska bli jämförbar med andra fastighetsvärderingar anser Lettesjö att 

kalkyldata, valda parametrar, kassaflödesanalysen och nyckeltal bör specificeras i 

årsredovisningen.  Vid frågan om han tror att agentteorin kan bidra till att bolag vid 

internvärdering använder redovisningsmetoder som gynnar utfallet på värderingen tror han att 

det kan förekomma i enstaka fall för de bolag som enbart använder sig av internvärdering.
92

 

6.4.6  Intervju med fastighetschefen för Fast Partner AB 

Svante Hedström, fastighetschef på Fast Partner, förklarar att bolaget använder sig av externa 

värderare då dessa lämnar värderingar som är mer trovärdiga än interna sådana vilket ger 

säkerhet över tid och kritiska granskningar över fastigheterna. Han menar att det vid interna 

värderingar är det lätt att luras till att skriva ett ”högre värde” än marknadsvärdet och riskerna 

kanske inte bedöms fullt ut vilket leder till att en del bolag kanske gör missvisande 

bedömningar för att stå emot prisfall. Att de är mer trovärdiga styrker han även genom att 

förklara att för de som fattar beslut rörande bolagen är det väldigt viktigt att se vem som har 

utfört värderingarna och att finansinstitut som exempelvis banker ofta kräver externvärdering 

vid finansiering av fastigheter. De gånger då bolaget gör internvärderingar är i de fall då 

förvärvet ligger nära värderingstidpunkten och priset då faktiskt är marknadsvärdet. 

Hedström tror att interna värderare sannolikt har en något smalare kompetensnivå och inte 

lika bra koll på marknaden externt vilket kan leda till att de är ”snällare” mot fastighetsvärdet 

och på frågan om han tror att agentteorin kan påverka den interna värderingen svarar han ja. 

För att värderingen ska vara tillförlitlig och jämförbar med andra bolag anser Hedström att 

värderingsprinciper, värdetidpunkt, typ av analys (ortspris/kassaflödesanalys m.m.), och vem 

som har utfört värderingen bör vara utförligt beskrivet. 

Enligt Hedström svänger verkligt värde upp och ner i förhållande till de avkastningsråd som 

för tillfället råder på marknaden vilket kan vara både positivt och negativt för fasighetsbolag. 

Även om företaget presterar bättre än någonsin och gör framsteg så kan oroligheter på 

fastighetsmarknaden bidra till att resultatet ser ut att försämras.  Han anser däremot att 
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värdering till anskaffningsvärdet är betydligt mer mödosamt och anger ingenting om 

marknadsvärdet för fastigheten.
93

 

6.4.7  Intervju med ekonomichefen på Kungsleden Fastighets AB 

Roger Johansson, ekonomichef på Kungsleden, anser att värdering till verkligt värde istället 

för till anskaffningsvärde ger en betydligt mer rättvisande bild av ett företag trots att det alltid 

finns en osäkerhetsfaktor. Han är tydlig med att en värdering inte är någon ”exakt vetenskap” 

och att avvikelseintervallet brukar ligga på +/- 10 procent för bolaget.  

Kungsleden gör årligen både interna och externa värderingar av fastigheterna och internt är 

det transaktionsavdelningens ansvar att hålla marknadsvärdena uppdaterade. I 

externredovisningen redovisas fastigheterna till det interna värdet även om externvärderingen 

tas med. För att värderingen ska vara jämförbar och tillförlitlig anser Johansson att 

värderingsmetoden bör vara väl beskriven i årsredovisningen. 

Enligt Johansson kommer agentteorin inte att kunna påverka värderingen så länge bolagen har 

en referensvärdering och denna bör då vara extern och utförd av en etablerad värderingsfirma. 

Ifall avvikelserna mellan den interna och den externa värderingen är stor så uppstår ett 

förklaringsproblem i externrapporteringen. Enligt Johansson är däremot värderarens kunskap 

högre internt i för Kungsleden vilket har blivit tydligt då fastigheter har sålts av.
94

  

  

                                                           
93

 Intervju med Svante Hedström via mail. 2012-05-07. 
94

 Intervju med Roger Johansson via mail. 2012-05-04. 



41 
 

7. ANALYS 

I detta kapitel återkopplas studiens resultat till referensram och teorier för att se hur dessa förhåller 

sig till varandra i praktiken. 

Syftet med studien är att urskilja ifall det redovisade värdet vid värderingen av 

förvaltningsfastigheter kan påverkas av valet av antingen extern eller intern värderingsman för 

att därefter undersöka ifall det finns motiv till att IAS 40s rekommendation att använda sig av 

externa värderare bör följas. 

Fastighetsbolag väljer olika metoder för att fastställa marknadsvärdet på sina 

förvaltningsfastigheter. Teorin om ickeperfekta och ofullständiga marknader ser ut att 

realiseras på fastighetsmarknaden då inget fastighetsbolag väljer enbart ortsprismetoden vid 

värderingen där det är avgörande att det i princip finns fri tillgång till all information. 

Eftersom informationen av att enbart observera försäljningar av liknande fastighetsobjekt 

oftast inte verkar vara tillräcklig för värderingen så använder sig majoriteten av bolagen utav 

avkastningsbaserade metoder där de försöker förutspå framtida kassaflöden. Nordlund 

beskriver problemen att få fram korrekta inputs som modellen kräver för att fastslå ett värde 

nära marknadsvärdet. Lorentzon redogör i sin avhandling problem med värdering till 

marknadsvärdet och menar på att det finns för mycket utrymme för att argumentera för olika 

redovisningssätt och att det kan påverka det redovisade värdet. Teorin om ickeperfekta och 

ofullständiga marknader beskriver att det är problematiskt att fastställa ett entydigt pris vilket 

visar sig när de realiserade värdeförändringarna sätts i relation till det senast värderade värdet 

på fastigheterna. För de fyra fastighetsbolagen som studerades uppgick skillnaden som mest 

till 18,8 procent för ett utav bolagen under år 2007-2009. Detta är en relativt hög avvikelse 

från marknadsvärdet då fastighetsbolagen i regel har en accepterat felintervall på 5-10 

procent. Liksom tidigare avhandlingar indikerar resultatet på att det antingen finns för lite 

marknadsinformation eller för mycket utrymme för subjektiva bedömningar.  

Agentteorin verkar på så sätt att ett flertal av fastighetsbolagen som vi var i kontakt med 

ansåg att trovärdigheten blir högre ifall det finns inslag av extern värdering, detta ansåg även 

Bo Nordlund. De flesta bolag använder sig även av extern värdering på en del av 

fastighetsbeståndet, vilket tyder på att denna fyller någon funktion, antingen för att stärka 

värderingens trovärdighet för intressenterna eller för att externa värderare kan bidra med 

kompetens som en intern värderare saknar. Sex av sju intervjuade tror att agentteorin kan 

bidra till att företag med enbart internvärdering kan leda till att snällare värderingar än i fall 
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där extern värdering förekommer på något sätt. Ekonomichefen på Kungsleden uttryckte sig 

inte lika tydligt men framförde att det inte är möjligt att agentteorin kan bidra med detta ifall 

det finns extern värdering som referensvärdering. Analytikern på Wihlborg och 

fastighetschefen för Fast partner tar båda upp det faktum att det är viktigt för intressenter som 

exempelvis finansinstitut och investerare att se vem som har utfört värderingen och att de 

många gånger kräver inslag av extern värdering av fastigheterna. Även analyschefen på 

Klövern menar på att kraven på extern värdering kan komma att stiga i ”tuffare tider” från 

exempelvis banker och andra finansiärer. Det verkar därmed finnas starka indikationer på att 

intressenter som exempelvis banker och investerare är medvetna om riskerna med att låta 

fastighetsbolagen ha allt för mycket informationsövertag. 

Då vi måste anta att aktieägarnas önskan är att ta del av en balansräkning vars syfte är att ge 

information till dem och inte till ledningen i företaget så innebär det att de vill att 

redovisningen följer investment theory och inte commander theory. Då det finns olika syner 

på vem de finansiella rapporterna är till för så kommer det att vara säkrare för aktieägare och 

andra finansiärer att veta att värderingen är utfört av en extern oberoende part och inte 

ledningen eller parter med en beroende ställning gentemot ledningen. Detta kan vara en utav 

anledningarna till att banker och finansiärer ofta tycks kräva en referensvärdering. 

Det finns inga tydliga skillnader i värdeförändringen mellan de företag som har intern 

värdering med inslag av extern värdering i förhållande till de som enbart utför externa 

värderingar. Enbart ett företag, Wallenstam, utför intern värdering utan inslag av extern 

värdering och att döma av hur företagens orealiserade värdeförändrings andel av det totala 

fastighetsbeståndets värde vid balansdagen ser ut under perioden så kan det möjligen vara så 

att bolaget har värderat något försiktigare än många av de övriga bolagen. 

Wallenstam hade under period 2007-2011 och 2007-2009 relativt låg standardavvikelse i de 

orealiserade värdeförändringarna jämfört med de övriga bolagen. Då det enbart är Wallenstam 

som utför intern värdering utan inslag av extern värdering är det inte möjligt att generalisera 

resultatet till samtliga bolag som skulle utföra endast interna värderingar. Det verkade 

däremot inte finnas skillnader mellan de bolag som enbart utförde externa värderingar och de 

som utförde interna värderingar med något slags inslag av extern värdering. Det går därmed 

inte att fastställa att de bolag som använder sig av enbart extern värdering kommer att få 

större värdejusteringar under femårsperiod än de som enbart använder extern värdering som 

referensvärdering.  
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Då resultatmätningen i dagsläget har utgångspunkten i förmögenhetsprincipen ligger ett större 

ansvar i att värderingen stämmer. Det framgick i årsredovisningarna att den orealiserade 

värdeförändringen många gånger utgör en stor andel av årets resultat för bolagen och liksom 

tidigare beskrivits finns det ett osäkerhetsintervall inom vilket värderingen rör sig inom. En av 

redovisningens fyra kvalitativa egenskaper är tillförlitlighet som innebär att informationen 

inte får innehålla felaktigheter utan ska ge en riktig bild av händelser som sker i företaget och 

ifall informationen är relevant men osäker så kan konsekvensen bli att den finansiella 

rapporten blir missvisande. Ifall fastighetsbolagen gör en positiv eller negativ felvärdering två 

år i rad kan detta komma att ha stor inverkan i bolagets finansiella ställning och återge en 

missvisande bild av företagets balansomslutning. Även ifall det kan förefalla mer relevant att 

ha aktuella, och inte statiska, värden i balansräkningen så medför det att informationen 

kommer att vara mer osäker än då företag redovisar enligt historiskt anskaffningsvärde i och 

med att fastighetsmarknaden inte är perfekt och fullkomlig. Genom att ha en 

referensvärdering i form av en extern värdering så uppstår en förklaringsproblematik ifall 

utfallet skiljer sig alltför mycket vilket leder till att fel kan upptäckas. Detta kan därmed 

gynna både bolaget och de som tar del av dess finansiella rapporter. 

Fastighetsbolagen var kluvna i frågan ifall de tror att interna och externa värderare har samma 

kunskap inom området. Analytikern på Wihlborgs fastigheter menar att det kan vara riskfullt 

för mindre bolag som är mindre insatta på transaktionsmarknaden att utföra enbart 

internvärderingar och enligt vår undersökning genomför inget Small- eller Mid Cap bolag 

enbart interna värderingar. Fastighetschefen på Fastpartner tror att interna värderare kan ha en 

något smalare kompetens vilket kan leda till snällare värderingar medan finanschefen på 

Balder menar att de interna värderare förmodligen har större koll över sina fastigheter och 

ägnar längre tid åt värderingen vilket leder till mer korrekta värderingar. 
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8. SLUTSATS 

I detta kapitel presenteras de slutsatser som dras utifrån undersökningen. 

Huvudsyftet med studien är att undersöka ifall utfallet av värderingen kan komma att skilja 

sig beroende på ifall företag väljer att använda sig av extern eller intern värdering av 

förvaltningsfastigheter. Delsyftet med undersökningen är att ta reda på ifall det finns några 

direkta motiv till att fastighetsbolagen bör följa IAS 40 rekommendation att använda sig utav 

externa värderingsmän. 

Slutsatsen för undersökningen visar: 

 Det verkar inte förekomma några signifikanta åtskillnader beroende på ifall bolagen utför 

externa eller interna värderingar under de år som studeras. Möjligtvis värderas 

förvaltningsfastigheterna något försiktigare vid intern värdering. 

 Värderingen framstår som trovärdigare ifall den utförs av externa värderare. Det är ofta 

även ett krav från banker och aktieägare som inte har inblick i bolaget att det förkommer 

inslag av extern värdering. 

 Användande av extern värdering kan minska risken för att redovisningen utgår ifrån 

commander theory än ifall ledningen eller personer under ledningen utför värderingen. 

 Genom att ha inslag av extern värdering uppstår förklaringsproblem ifall resultaten skiljer 

sig åt alltför mycket, detta är någonting som kan gynna både företag och de som tar del 

av de finansiella rapporterna då det blir möjligt att upptäcka eventuella brister. 

 Mindre bolag som inte är fullt aktiva på transaktionsmarknaden kan ha svårigheter att 

tyda förändringar på marknaden och därmed sakna den kompetens som externa värderare 

besitter. 
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9. DISKUSSION OCH EGNA REFLEKTIONER 

I detta kapitel diskutteras resultaten från analys och slutsats utifrån de erfarenheter som vi har tagit 

del av under arbetsgången. 

Finanskrisen påverkade fastighetsmarknaden mest negativt under åren 2007-2009.  Efter 

Nordlunds bedömning om att fastighetsbolagen övervärderade förvaltningsfastigheter under 

finanskrisen så valde vi att undersöka detta genom att studera den realiserade 

värdeförändringen under denna period. Vi uppskattade att perioden var som mest kritisk 

under år 2007-2009 då det var under dessa år som fastighetsbolagen hade störst svängningar i 

de orealiserade värdena. Vår bedömning är att fastighetsbolagen gjorde relativt låga 

värderingar eftersom inget utav de fem bolagen hade negativa realiserade värdeförändringar. I 

fyra fall översteg värdet vid avyttringen av förvaltningsfastigheten det redovisade värdet med 

tio procent vilket ofta tycks vara värderingens osäkerhetsintervalls övre gräns. Detta tyder på 

att värderingar under denna period stundvis avvek relativt mycket från marknadsvärdet.  

När vi studerar årsredovisningarna ser vi ett mönster för de bolag som använde 

externvärdering som en säkerställning av den interna värderingen vilket var att den interna 

värderingen många gånger understeg den externa även om den höll sig inom ett rimligt 

osäkerhetsintervall. Det verkade även stämma då vi såg att den Wallenstam värderade sina 

fastigheter lägre relativt marknadspriset än Diös, Fabege och Wihlborgs under år 2007-2009.   

Mellan de bolag som utförde interna värderingar med inslag av externa värderingar och de 

som enbart utför externa värderingar verkade det finnas stora samband i de orealiserade 

värdeförändringarna mellan år 2007-2011 då de ofta var korrelerade med varandra. Då vi 

studerade bolagens standardavvikelse under samma period verkade det inte finnas relevanta 

skillnader beroende på värderingsman. Vi menar att det förmodligen beror på att interna och 

externa värderingar inte kan bli alltför oeniga då de externa värderarna tillhandahåller 

värderingsmodellen och antaganden runt denna från fastighetsbolaget.   

Vi anser att trots att det inte utifrån studien finns belägg att tro att utfallet av en extern 

värdering skiljer sig avsevärt från en intern sådan så borde inslag av extern värdering 

användas för att undanröja misstankar om subjektivitet i redovisningen. Som framgår av 

tabellerna utgör de orealiserade värdeförändringar många gånger en stor del av 

fastighetsbolagens årliga resultat och sannolikt existerar en felmarginal i värderingen som 

leder till att denna rör sig i ett osäkerhetsintervall kring marknadsvärdet. Ifall ett företag gör 
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en positiv eller ett negativ felberäkning två eller tre år i rad så kan det komma det att ha stor 

inverkan på soliditeten i företaget. Genom att ha en referensvärdering i form av en extern 

värdering så uppstår en förklaringsproblematik ifall utfallet skiljer sig alltför mycket, detta 

kan gynna både bolaget och dess intressenter. 

Även om företag väljer interna eller externa värderare så kommer de att stöta på samma 

problem, nämligen att fastighetsmarknaden inte är perfekt och informationen för att fastställa 

ett exakt marknadsvärde inte finns tillgänglig. Detta leder till att bolagen blir tvungna att välja 

modeller som de anser lämpar sig till just deras fastigheter beroende på hur dessa är 

utformade. Ett problem som vi ser är att även om värdeförändringen är helt 

överrensstämmande med marknadsvärdet så är det viktigt att förstå ifall värdeförändringen 

beror på antingen externa eller interna faktorer. Fastighetsbolaget kan ha gjort dåliga 

investeringar under ett år men haft tur genom att det pågår en högkonjunktur som visar på en 

stigande värdeförändring, det kan även ha gjort en genomtänkt investering som trots det inte 

visar sig gynnsam ifall de drabbas av en plötslig konjunkturssvacka. Det är därmed svårt att 

undersöka skillnader som kan uppstå i värderingsresultatet beroende på vem 

värderingsmannen är om det inte framgår ifall justeringen beror på externa eller interna 

faktorer. Detta är någonting som vi inte har tagit hänsyn till i undersökningen och som kan ha 

kommit att påverkat resultatet. 

Dessa omständigheter leder till frågor om värdering till verkligt värde stämmer överrens med 

redovisningens kvalitativa egenskaper som dess tillförlitlighet. Det är möjligt att det går att 

argumentera för att värdering till anskaffningsvärde blir mer tillförlitligt då det inte uppstår 

osäkerhet kring hur värdet på fastighetsbeståndet har fastställts, däremot anser vi att detta inte 

blir relevant eftersom fastighetsbolag gör investeringar vid olika tidpunkter. Ifall 

fastighetsbolag A förvärvar förvaltningsfastigheter i en period då fastighetspriserna är 

ovanligt höga medan fastighetsbolag B förvärvar samma fastighetstyp på samma ort i en 

period då priserna kraftigt har sjunkit på fastighetsmarknaden så blir investeringarna svåra att 

jämföra vid en given tidpunkt därefter. Vi anser därför att det är vettigt att redovisningen har 

gått mot ett balansinriktat synsätt och att fördelarna överväger nackdelarna men att det alltid 

borde finnas inslag av extern värdering för att säkerställa värderingen. 
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10. FÖRSLAG TILL VIDARE STUDIER 

Eftersom standarden IAS 40 var relativt ny under perioden som studerades så skulle vara 

intressant att se ifall fastighetsbolag kommer att agera annorlunda vid värderingen i en senare 

finanskris som kanske innebär liknande eller större komplikationer för fastighetsmarknaden.  
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12.    BILAGOR 

12.1  Frågor som respondenterna på fastighetsbolagen tog emot via mail 

Först skickades ett mail ut där vi presenterar oss för respondenterna, kort beskriver 

ämnesområdet för uppsatsen och varför vi önskar att de deltar. I de fall där respondenten går 

med på att ställa upp skickades följande frågor ut via mail: 

 

Frågor 

1. Vilka positiva/negativa effekter kan Du se med värdering av förvaltningsfastigheter enligt 

verkligt värde-metoden istället för värdering till historiskt anskaffningsvärdet? 

2. Standarden IAS 40 rekommenderar att företag använder sig av externa värderingsmän vid 

värdering av förvaltningsfastigheter, kan Du se några direkta motiv till att detta bör följas? 

3. Anser Du att val av värderingsmetod (extern eller intern) påverkar värderingens 

trovärdighet? 

4. Hur ser värderingsprocessen ut hos er under ett år?  

4.1 Skiftar ni värderingsmän så att ni både använder er av både externa och interna 

värderare vid olika tillfällen? 

5. Kan en viss period (som exempelvis innefattar konjunkturförändringar/osäkerheter på 

fastighetsmarknaden/stabila priser på fastighetsmarknaden osv) ge incitament för 

fastighetsbolag att göra antingen extern eller intern värdering?  

6. Tror Du att interna värderare har samma kunskap som externa?  

7. Vilken information bör framgå i årsrapporten för att en värdering ska bli jämförbar med 

andra fastighetsvärderingar? 

8. Hur tror Du att val av metod, ortsprismetoden eller nuvärdemetoden, kan påverka resultatet 

av värderingen? 

9. Agentteorin säger att individer kommer välja att agera på sätt som gynnar dem själva och 

därmed använda redovisningsmetoder som är till bolagets fördel, tror Du att detta kan påverka 

resultatet av den interna värderingen?  
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12.2  Frågor som ställdes till Bo Nordlund 

Utöver dessa ställdes ett antal följdfrågor men även spontana frågor kring ämnet. 

 

1. Vilka positiva/negativa effekter kan Du se med värdering av förvaltningsfastigheter enligt 

verkligt värde-metoden istället för värdering till historiskt anskaffningsvärdet? 

2. Standarden IAS 40 rekommenderar att företag använder sig av externa värderingsmän vid 

värdering av förvaltningsfastigheter, kan Du se några direkta motiv till att detta bör följas? 

3. Anser Du att val av värderingsmetod (extern eller intern) påverkar värderingens 

trovärdighet? 

4. Kan en viss period (som exempelvis innefattar konjunkturförändringar/osäkerheter på 

fastighetsmarknaden/stabila priser på fastighetsmarknaden osv) ge incitament för 

fastighetsbolag att göra antingen extern eller intern värdering?  

5. Tror Du att interna värderare har samma kunskap som externa?  

6. Vilken information bör framgå i årsrapporten för att en värdering ska bli jämförbar med 

andra fastighetsvärderingar? 

7. Hur tror Du att val av metod, ortsprismetoden eller nuvärdemetoden, kan påverka resultatet 

av värderingen? 

8. Agentteorin säger att individer kommer välja att agera på sätt som gynnar dem själva och 

därmed använda redovisningsmetoder som är till bolagets fördel, tror du att detta kan påverka 

resultatet av den interna värderingen?  

 

 

  

  



53 
 

12.3  Fastighetsbeståndets orealiserade värdeförändring i procentandelar 
 

  Castellum Fabege  Atrium Ljungberg 

2007 3,31% 2,89% 6,88% 

2008 -4,32% -4,99% 6,30% 

2009 -3,51% -1,06% -2,80% 

2010 3.77% 3,07% 2,66% 

2011 0,48% 3,73% 2,40% 

  Wallenstam  Hufvudstaden  Balder 

2007 2,72% 12,64% 8,43% 

2008 -1,41% -8,53% 7,13% 

2009 1,78% -6,83% -0,12% 

2010 6,62% 7,39% 7,13% 

2011 3,32% 5,59% 5,57% 

  Wihlborgs Klövern Dagon 

2007 7,78% 9,09% 2,26% 

2008 -3,10% -6,38% -4,37% 

2009 0,11% -1,91% -3,49% 

2010 3,30% 2,20% 1.23% 

2011 2,85% 2,92% -0,25% 

  Diös  Corem  Fast Partner  

2007 0,88% 3,94% 9,20% 

2008 -5,72% -7,56% -7,38% 

2009 -1,33% -1,40% -2,28% 

2010 3,13% 1,17% 9,69% 

2011 1,51% 1,53% 3,74% 

  Brinova Heba  Kungsleden  

2007 1,91% 9,10% 5,08% 

2008 0,35% -5,26% -0,74% 

2009 0,63% 3,71% -1,42% 

2010 0,72% 4,80% 0,87% 

2011 0,41% 2,33% 2,73% 

  Catena      

2007 6,73%     

2008 -11,00%     

2009 1,37%     

2010 25,00%     

2011 14,00%     
 

  

https://web.retriever-info.com/services/?method=displayBusinessInfo&orgnum=5565256905
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12.4  Orealiserade värdeförändringar/årets resultat 

 

 
Castellum Fabege  Atrium Ljungberg 

2011 23% 95% 70% 

2010 61% 50% 53% 

2009 -643% -72% -290% 

2008 190% 302% 240% 

2007 61% 49% 78% 

 
Wallenstam  Hufvudstaden Balder 

2011 115% 86% 120% 

2010 99% 86% 76% 

2009 73% 373% -6% 

2008 -69% 362% 55% 

2007 48% 108% 72% 

 
Wihlborgs Klövern Dagon 

2011 77% 93% 66% 

2010 59% 49% 58% 

2009 3% -97% 277% 

2008 863% 159% 1535% 

2007 914% 90% 53% 

 
Diös  Corem  Fast Partner  

2011 98% 237% 99% 

2010 69% 13% 88% 

2009 -49% 27% 251% 

2008 161% 124% 365% 

2007 26% 52% 99% 

 
Brinova  Heba  Kungsleden  

2011 6% 46% 108% 

2010 10% 79% 22% 

2009 9% 82% 124% 

2008 7% -640% 22% 

2007 18% -110% 54% 

 
Catena  

  2011 66% 
  2010 37% 
  2009 28% 
  2008 198% 
  2007 77% 
  

 

  

https://web.retriever-info.com/services/?method=displayBusinessInfo&orgnum=5565256905
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12.5  Korrelation och standardavvikelse 

Dessa data är framtagna I SPSS Statistics och beskriver korrelationen i de orealiserade 

värdeförändringarna mellan år 2007-2011 samt standardavvikelsen i varje bolags orealiserade 

värdeförändringar under samma år. 
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