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Syfte Syftet med den här uppsatsen är att beskriva och analysera hur 
svenska noterade fastighetsbolag går tillväga vid värdering av 
förvaltningsfastigheter.  

Metod Studien har en kvalitativ ansats. Sekundärdata i form av 
årsredovisningar är den huvudsakliga källan till empirin. Primärdata i 
form av enkäter samt en intervju har använts för att komplettera 
studien. 

Teoretisk referensram Denna studie har sin utgångspunkt i den institutionella teorin, där 
begreppet isomorfism är av största vikt. Även IASB:s 
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studie. 

Empiri Utifrån de åtta fastighetsbolagens årsredovisningar år 2011 har 
empirin angående deras värderingsmetoder fastställts. Tabeller har 
även utformats för en jämförande studie över åren 2005, 2008 och 
2011. I empirin har även fastighetsbolagens svar på enkäterna 
sammanfattats. Empirin angående de externa värderingsbolagen är 
inhämtad från de enkäter som besvarats samt en intervju med ett av 
bolagen. 

Slutsats Vid värdering av förvaltningsfastigheter utgår de flesta av bolagen i 
denna studie från en kassaflödeskalkyl. Detta gäller även de externa 
bolagen som anlitats av fastighetsbolagen. Dock brukar de flesta 
bolag på olika sätt komplettera med ortsprismetoden vid värderingen 
till verkligt värde. Denna studie får stöd av den institutionella teorin 
då den visar att fastighetsbolagen till viss del är isoforma gällande 
värderingen av förvaltningsfastigheter.  
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Purpose The purpose of this thesis is to describe and analyse the methods 
which Swedish listed real estate companies use when valuating to fair 
value.  

Methods The study has a qualitative approach. Secondary data in the form of 
annual reports is the primary source of empirical data. Raw data in 
the form of surveys and an interview are used to complement the 
study.  

Theoretical framework This study is based on the institutional theory, where the concept of 
isomorphism is of paramount importance. IASB's conceptual 
framework and IAS 40 are also significant and important for this 
study. 

Empirical Empirical data regarding the eight real estate companies' methods of 
valuation has been determined by studying their annual reports of 
the year 2011. Tables have also been designed for a comparative 
study of the years 2005, 2008 and 2011. The real estate companies' 
responses to the survey are summarized in the empirical section. The 
empirical data regarding the external valuation companies was 
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investment properties on a cash flow statement. This also applies to 
external companies hired by the real estate companies. However, 
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providing a location price method. This study is supported by the 
institutional theory as it shows that real estate companies' to some 
extent are isoform regarding valuation of investment properties.  
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Förkortningar och definitioner 

IAS International Accounting Standards  

IASB International Accounting Standards Board 

IFRS International Financial Reporting Standards 

Anskaffningsvärde Det belopp i likvida medel som erläggs eller det verkliga 
värdet för annan ersättning som lämnas vid förvärv av en 
tillgång vid tidpunkten för dess förvärv eller uppförande, 
eller, i tillämpliga fall, det belopp som hänförs till denna 
tillgång vid första redovisningstillfället i enlighet med de 
särskilda kraven i andra standarder.1 

Driftnetto Driftnettot för fastigheten utgörs av det årliga överskott som 
återstår sedan utbetalningar för drift och underhåll inklusive 
fastighetsskatt och tomträttsavgäld dragits från 
bruttoinbetalningarna.2 

Fastigheternas direktavkastning Med direktavkastningskrav avses ett driftnetto relaterat till 
fastighetens marknadsvärde.3 

Förvaltningsföretag (förvaltningsbolag) Bolag vars verksamhet består i att äga och förvalta fast eller 
lös egendom, t.ex. fastigheter eller värdepapper.4 

Förvaltningsfastighet Fastigheter som innehas i syfte att generera hyresinkomster 
eller värdestegring eller en kombination av dessa.5 

Orealiserade Värdeförändringar Orealiserade värdeförändringar avser värdeförändringar i 
balanserna som inte beror på transaktioner.6 

Verkligt värde Det belopp till vilket en tillgång skulle kunna överlåtas 
mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och 
som har ett intresse av att transaktionen genomförs.7 

                                                           
1
 IAS 40, punkt 5 

2
 SFI, Värderingshandledning för SFI/IPD Svenskt Fastighetsindex, 8:e upplagan, publicerad 2007-10-31 

3
 Ibid. 

4
 Förvaltningsföretag, Nationalencyklopedin, http://www.ne.se/lang/f%C3%B6rvaltningsf%C3%B6retag, (hämtad 

2012-03-25) 
5
 IAS 40, punkt 5 

6
 SCB, Handledning till undersökningen, 2012, 

http://www.scb.se/Pages/GsaSearch____287280.aspx?QueryTerm=S%C3%B6k+p%C3%A5+webbplatsen&PageInd

ex=1&hl=sv, (hämtad 2012-05-06) 
7
 IAS 40, punkt 5 

http://www.ne.se/lang/f%C3%B6rvaltningsf%C3%B6retag
http://www.scb.se/Pages/GsaSearch____287280.aspx?QueryTerm=S%C3%B6k+p%C3%A5+webbplatsen&PageIndex=1&hl=sv
http://www.scb.se/Pages/GsaSearch____287280.aspx?QueryTerm=S%C3%B6k+p%C3%A5+webbplatsen&PageIndex=1&hl=sv
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1 Introduktion 

För att få en bättre inblick i ämnet värdering av förvaltningsfastigheter inleds studien med en 

beskrivning av problembakgrunden samt en problemformulering. Utifrån det kommer vi sedan 

presentera studiens syfte och frågeställningar. 

1.1 Problembakgrund 

Vilka redovisningsprinciper ett företag använder speglas av det land och den marknad där 

företaget är verksam. Kultur, politik och rättssystem är några av de faktorer som påverkar 

länder och deras utveckling av redovisningsprinciper. Professorn Christopher Nobes diskuterar i 

sin artikel ”Towards a General Model of the Reasons for International Differences in Financial 

Reporting” de två olika klassificeringarna av länders redovisningstraditioner, anglosaxisk 

redovisningstradition samt kontinental redovisningstradition. Kontinental redovisningsteori är 

utpräglad legalistisk och har en stark koppling till försiktighetsprincipen. Anglosaxisk 

redovisningsteori kännetecknas av en mer öppen och oförsiktig redovisning.8  Då länder tillhör 

olika redovisningstraditioner leder det till att företag redovisar olika beroende på vilket land de 

är verksamma i. De senaste decenniernas globalisering, i form av ökad internationell handel, 

ökad finansiering mellan länder och så vidare har visat på ett behov av ökad samordning och 

jämförelse inom redovisningen. Genom harmonisering av redovisningsprinciper underlättas 

internationell handel, den internationella finansmarknaden blir mer effektiv, men framförallt 

ökar jämförbarheten då redovisningen blir mer enhetlig på ett internationellt plan.9 För att 

harmonisera redovisningsprinciperna inom Europeiska Unionen(EU) skapar och utvecklar 

International Accounting Standards Board (IASB) redovisningsstandarder som gemensamt skall 

gälla för alla börsnoterade företag inom EU. IASB har utarbetat sina standarder inom ramen för 

den anglosaxiska traditionen. De redovisningsstandarder IASB utarbetar benämns International 

                                                           
8
 Nobes, C., "Towards a General Model of the Reasons for International Differences in Financial Reporting", 

ABACUS, Vol. 34, No. 2 (1998), 162-187, DOI: 10.1111/1467-6281.00028 
9
 Peill, E., Harmonization of accounting principles in the European Union, Vaasa: Liiketaloustiede, 2000 
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Financial Reporting Standards (IFRS). En av dessa standarder är IAS 40 som behandlar 

redovisning av förvaltningsfastigheter. IAS 40 trädde i kraft år 2005 och har sedan dess varit 

obligatorisk för alla noterade bolag inom EU som innehar förvaltningsfastigheter. 

I Sverige har förvaltningsfastigheter tidigare, i enlighet med årsredovisningslagen, redovisats till 

anskaffningsvärdet med avdrag för planmässiga avskrivningar.10 Denna metod kallas för 

anskaffningsvärdemetoden och är fortfarande ett alternativ till verkligt värde. 

Anskaffningsvärdemetoden kan i många fall anses vara missvisande, då den inte visar vad 

tillgången har för värde i företaget. Att i stället värdera tillgångar till dess verkliga värde ger 

enligt många en mer rättvisande bild. År 2005 implementerades standarden IAS 40 hos alla 

svenska noterade fastighetsbolag och är numera den standarden som följs. Denna standard 

innebär att förvaltningsfastigheter antingen skall värderas till anskaffningsvärde eller verkligt 

värde. Det värderingsalternativ företaget väljer skall sedan tillämpas konsekvent på samtliga 

förvaltningsfastigheter.11 Väljer man att värdera sina förvaltningsfastigheter enligt 

anskaffningsvärdemetoden måste man även redovisa fastigheternas verkliga värde i en not i 

årsredovisningen. 

I en studie utförd av Bo Nordlund från år 2004 poängteras att marknadsvärdet i framtiden 

kommer att få större genomslag inom redovisningen.12 Bo Nordlund har på ett sätt haft rätt i 

sitt antagande. Detta då alla de svenska noterade fastighetsbolagen valt att värdera sina 

förvaltningsfastigheter till verkligt värde, trots att man enligt IAS 40 kan välja att värdera enligt 

anskaffningsvärdemetoden. Detta kan ses som en typ av isomorfism, det vill säga bolagen 

agerar på liknande sätt. Institutionell teori är den teori som främst behandlar isomorfism, vilket 

är ett fenomen som kan förklara fastighetsbolagens förfarande gällande värderingen av 

förvaltningsfastigheter. Jan Lepoutre och Michael Valente menar i sin artikel ”Fools breaking 

                                                           
10

 SFS 1995:1554, Årsredovisningslag, Stockholm, Justitiedepartementet, kap 4 3§ och 4§  
11

 IAS 40, punkt 30 
12

 Nordlund B., Bedömning av nedskrivningsbehov – fastigheter i redovisningen, Delarbete av doktorsavhandling. 

(Valuation and Performance Reporting in Property Companies According to IFRS, 2008) Kungliga Tekniska 

Högskolan, Stockholm: Kungliga Tekniska Högskolan, 2004  
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out: the role of symbolic and material immunity in explaining institutional nonconformity”, att 

institutionalisering av organisationer sker omedvetet och oavsett om företagen vill det eller 

inte. Genom sin studie har de kommit fram till att företag endast kan undvika 

institutionalisering om de är både materiellt och symboliskt immuna mot omgivningens 

influenser.13 Alltså sker institutionalisering inom fastighetsbranschen och fastighetsbolagen 

kommer att efterlikna varandra mer med tiden. De kommer alltså att bli isoforma då de 

påverkas av omgivningens influenser. Det enda sättet att undvika att institutionaliseras är att 

motstå dessa influenser genom att bli materiellt och symboliskt immun.  

 

1.2 Problemformulering 

Alla svenska noterade fastighetsbolag har valt att, i enlighet med IAS 40, värdera sina 

förvaltningsfastigheter till verkligt värde. Verkligt värde definieras som ” det belopp till vilket en 

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

har ett intresse av att transaktionen genomförs”.14 Förvaltningsfastigheter redovisas som 

anläggningstillgångar i fastighetsbolagens balansräkning. Vid värdering till verkligt värde 

uppstår värdeförändringar då det värde som är redovisat i balansräkningen förändras. De 

värdeförändringar som uppstår redovisas som orealiserade respektive realiserade 

värdeförändringar i bolagens resultaträkning.  

En tidigare studie av Bo Nordlund visar på att det finns en strävan efter ett långsiktigt synsätt 

när det gäller förvaltningsfastigheter. Genom redovisning till verkligt värde får tillfälliga 

värdeförändringar direkt genomslag på redovisningen, vilket inte är önskvärt enligt denna 

                                                           
13

 Lepoutre, J., Valente, M., ”Fools breaking out: the role of symbolic and material immunity in explaining 

institutional nonconformity”, Academy of Management Journal, Vol. 55, No. 2 (2012), 285-313, 

http://dx.doi.org/10.5465/amj.2008.0340   
14

 IAS 40, punkt 5 

http://dx.doi.org/10.5465/amj.2008.0340


 

 

4 

 

studie. Det finns även problem förknippade med regler, såsom värdering till verkligt värde, som 

ger större utrymme för individuella tolkningar.15 

Verkligt värde brukar jämställas med marknadsvärdet, alltså det värde fastigheten har på 

marknaden. På en perfekt marknad är det relativt enkelt att fastställa en fastighets verkliga 

värde. När marknaden är imperfekt uppstår problematik med att fastställa en fastighets 

verkliga värde. Detta eftersom marknaden inte är aktiv och inga jämförbara försäljningar 

existerar. För att fastställa fastigheternas verkliga värde på en marknad, där det inte sker någon 

försäljning av jämförbara objekt, måste bolagen tillämpa olika värderingsmetoder. Detta kan 

göras genom antingen kassaflödesmetoden där man mäter framtida kassaflöden eller genom 

ortsprismetoden där man försöker hitta objekt på liknande marknader att jämföra med.  

En tidigare studie av Johan Lorentzon påtalar problem som fastighetsbolagen upplever gällande 

värdering till verkligt värde. Ett av dessa problem är att bolagen upplever svårigheter med att 

redovisa förvaltningsfastigheter till marknadsvärdet. Dessutom tyder resultatet av studien på 

att jämförbarheten mellan bolagen inte har ökat sedan införandet av IAS 40, vilket var en av de 

ursprungliga anledningarna till att använda gemensamma redovisningsstandarder inom EU.  

Lorentzon menar att en anledning till att jämförbarheten inte ökat kan bero på att 

kassaflödesmetoden, som innefattar flertalet antaganden såsom exempelvis inflation och 

avkastningskrav, tillämpas.16  

 

1.3 Syfte 

Syftet med den här studien är att beskriva och analysera hur svenska noterade fastighetsbolag 

går tillväga vid värdering av förvaltningsfastigheter.  

                                                           
15

 Nordlund B., Bedömning av nedskrivningsbehov – fastigheter i redovisningen, Delarbete av doktorsavhandling. 

(Valuation and Performance Reporting in Property Companies According to IFRS, 2008) Kungliga Tekniska 

Högskolan, Stockholm: Kungliga Tekniska Högskolan, 2004  
16

 Lorentzon, J., Att värdera tillgångar – verkligt värde inom skogs- och fastighetsbranschen, Diss. Göteborgs 

Universitet Handelshögskolan, Göteborg: Göteborgs Universitet Handelshögskolan, 2011 
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1.4 Frågeställningar 

 Hur går svenska börsnoterade bolag tillväga när de skall värdera förvaltningsfastigheter 

till verkligt värde i enlighet med IAS 40?  

 

 Finns det några skillnader mellan fastighetsbolagens värderingsmetoder?  

  

 Hur går de externa värderare som förvaltningsfastighetsbolagen anlitar tillväga vid 

värdering av förvaltningsfastigheter? 

 

 Förekommer isomorfism bland noterade svenska fastighetsbolag? 
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2 Metod 

I följande avsnitt kommer vi att redogöra för det metodiska arbetssätt som använts i studien. 

Efter det beskriver och förklarar vi hur vi gått tillväga vid datainsamlingen, vilken 

undersökningspopulation studien har samt hur urvalet gått till. 

2.1 Kvalitativ metod 

Den kvalitativa metoden har som syfte att ge en djupare förståelse, dels för det problem som 

undersöks, men även för att beskriva och förstå helhetsbilden.17 Vi har valt att använda en 

kvalitativ metod för att få djup i studien. Vi vill få bättre insikt och förståelse för ämnet och de 

bakomliggande orsakerna till bolagens val av värderingsmetoder. Inom den kvalitativa metoden 

är det forskarens uppfattning eller tolkning av information som står i förgrunden. Metoden 

använder sig, i motsats till den kvantitativa metoden, av riklig information om få 

undersökningsenheter. Den går alltså mer in på djupet på de utvalda objekt som 

undersökningen behandlar.18 Detta är av intresse för denna studie då vi grundligt vill studera 

och analysera fastighetsbolagens värderingsmetoder. Dock vill vi inte bara att studien skall gå 

på djupet utan även att den skall ha en viss bredd. Genom ett urval på åtta fastighetsbolag 

anser vi att studien får den bredd vi eftersöker. Då vi valt att även ha en väsentlig bredd i 

studien kommer den inte kunna ha ett lika stort djup. För att ändå få en djupare inblick i 

fastighetsbolagens värderingsmetoder har vi valt att ställa ett fåtal frågor, gällande värdering av 

förvaltningsfastigheter, till personer på relevanta positioner inom bolagen. Med hjälp av dessa 

frågor får vi reda på bolagens åsikter angående fastighetsvärdering och deras 

värderingsmetoder.   

Då vi även har med externa värderingsbolag i vår studie finns det ytterligare anledning att 

använda en kvalitativ metod. Detta då de värderingsmetoder de externa värderingsbolagen 

använder sig av inte framgår i deras årsredovisningar. För att få fram information om de 

                                                           
17

 Holme, I., Solvang, B., Forskningsmetodik om kvalitativa och kvantitativa metoder, upplaga 2, Lund: 

Studentlitteratur, 1997 
18

 Ibid. 
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externa värderingsbolagens metoder har kvalitativ data i form av enkäter samt en intervju 

samlats in.  

Denna studie har en kvalitativ ansats. Studien innehar en viss bredd, men framförallt går den in 

på djupet gällande respektive bolags värderingsmetoder. Med grund i detta anser vi att en 

kvalitativ metod lämpar sig bäst för denna studie. 

 

2.2 Undersökningspopulation 

Undersökningspopulationen i denna studie är svenska fastighetsbolag som är noterade på 

Nasdaq OMX Stockholm. Vilka dessa bolag är finner man i OMX Stockholm Real Estate GI.19 De 

bolag som i mars 2012 tillhör OMX Real Estate GI är: 

● Atrium Ljungberg ● Diös Fastigheter ● Hufvudstaden ● Wallenstam 

● Brinova ● Fabege ● JM ● Wihlborgs 

● Castellum ● Fastighets Balder ● Klövern  

● Catena ● FastPartner ● Kungsleden  

● Corem Property Group ● HEBA ● Sagax  

 

 

2.2.1 Undersöknings urval 

Då vi valt att studera noterade bolags värdering av förvaltningsfastigheter är ett krav att 

företagets fastigheter klassificeras som förvaltningsfastigheter. På grund av detta har följande 

bolag exkluderats från studien: 

● JM, innehar inte förvaltningsfastigheter och följer inte IAS 40.20    

                                                           
19

 OMX Stockholm Real Estate GI, Nasdaq OMX Nordic, 2012, 

http://www.nasdaqomxnordic.com/index/index_info?Instrument=SE0004383172, (hämtad 2012-05-13)  
20

 JM, Årsredovisning 2011, publicerad 2012-03-26 kl. 14:26 

http://www.nasdaqomxnordic.com/index/index_info?Instrument=SE0004383172
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Då standarden IAS 40 implementerades år 2005 har vi i denna studie begränsat vårt urval till de 

bolag som haft verksamhet under hela år 2005. Vilket innebär att följande bolag har 

exkluderats: 

● Fastighets AB Balder, bolaget startades vid halvårsskiftet år 2005.21 

 

Då vi även kommer studera bolagen år 2005 måste de börsnoterats senast det året. På grund av 

detta har följande bolag exkluderats från studien: 

● Catena, noterades på Stockholmbörsen den 26 april år 2006.22   

● Corem property group, noterades på Nasdaq OMX Stockholm den 24 juni år 2009.23 

● Diös fastigheter AB, noterades på Nasdaq OMX Stockholm år 2006.24 

● Sagax, noterades på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm den 8 oktober år 2007.25 

 

För att kunna göra en djupare undersökning av bolagen har vi även valt att begränsa oss till de 

åtta största fastighetsbolagen. Vi har därför endast med bolag i studien som har ett 

fastighetsbestånd till ett bokfört värde på minst 10 miljarder. Därmed har följande bolag 

exkluderats: 

● Brinova, 86 fastigheter till ett värde på 3,8 miljarder år 2011.26 

● FastPartner, 107 fastigheter till ett värde på 6 miljarder år 2011.27 

● HEBA, 60 fastigheter till ett värde på 4,2 miljarder år 2011.28 

 

                                                           
21

 Fastighets AB Balder, Om Balder, 2012, http://www.balder.se/om-foeretaget/om-balder.aspx, (hämtad 2012-03-

19)  
22

 Catena Fastigheter, Catenas historia, 2012, 

http://www.catenafastigheter.se/Catena/Templates/PageLeftSubMenu____18.aspx, (hämtad 2012-03-19) 
23

 Corem property group, Bokslutskommuniké 2011, publicerad 2012-02-20 kl. 14:00 
24

 Diös fastigheter, Fakta/Historia, 2012, http://www.dios.se/faktahistorik.html, (hämtad 2012-03-19)  
25

 Sagax, Årsredovisning 2010, publicerad 2011-04-14 kl. 16:15 
26

 Brinova, Årsredovisning 2011, publicerad 2012-03-27 kl. 09:00 
27

 FastPartner, Årsredovisning 2011, publicerad 2012-03-26 kl. 12:00 
28

 Heba, Årsredovisning 2011, publicerad 2012-03-30 kl. 11:30 

http://www.balder.se/om-foeretaget/om-balder.aspx
http://www.catenafastigheter.se/Catena/Templates/PageLeftSubMenu____18.aspx
http://www.dios.se/faktahistorik.html
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De bolag som uppfyller kriterierna och har studerats och analyserats i studien är följande: 

● Atrium Ljungberg ● Fabege ● Klövern ● Wallenstam 

● Castellum ● Hufvudstaden ● Kungsleden ● Wihlborgs 

 

2.3 Datainsamling 

För att öka vår kunskap inom ämnet inledde vi studien med att studera IAS 40 samt relevanta 

artiklar och tidigare studier. Nästa steg i processen var att ingående studera fastighetsbolagens 

årsredovisningar med fokus på värderingsprocessen. Denna finns oftast beskriven i en not 

tillhörande bolagets balansräkning. Vanligtvis finns även beskrivningar av värderingsprocessen i 

egna avsnitt i årsredovisningarna, alternativt i förvaltningsberättelsen. Vi beslutade att utgå 

från 2011 års årsredovisningar för att få så aktuell och uppdaterad information som möjligt 

gällande fastighetsbolagens värderingsmetoder. För att komplettera informationen som 

framkommer ur årsredovisningarna samt för att få en djupare inblick gällande bolagens åsikter 

om fastighetsvärdering valde vi sedan att per e-post skicka ut skriftliga frågeformulär till alla 

fastighetsbolag i vår studie. Vi beslutade att använda oss av frågeformulär som skickades per e-

post då vi ansåg att detta skulle ge högst svarsfrekvens. Vi erbjöd även muntliga intervjuer för 

de bolag som föredrog detta. Efter att ha studerat fastighetsbolagens årsredovisningar såg vi att 

majoriteten delvis använde sig av externa värderingsbolag. För att få reda på hur dessa bolag 

går tillväga vid värdering av förvaltningsfastigheter valde vi att skicka ut skriftliga frågeformulär 

även till de externa värderingsbolagen. Detta gjorde vi i första hand för att se om det var någon 

skillnad mellan värderingsmetoderna hos de externa värderingsbolagen jämfört med 

fastighetsbolagen. Precis som till fastighetsbolagen erbjöd vi muntliga intervjuer till de externa 

värderingsbolagen, vilket resulterade i en muntlig intervju. För att se om det skett någon 

förändring och utveckling över tiden hos fastighetsbolagen har vi valt att även studera år 2005, 

då IAS 40 infördes, samt år 2008, som ligger mitt emellan åren 2005 och 2011.  För att få en 

tydlig överblick över bolagen dessa år valde vi att sammanställa tabeller, baserade på 

information i årsredovisningarna för respektive år samt bolag.  
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2.3.1 Primärdata och sekundärdata 

I denna uppsats har data inhämtats från både primära och sekundära källor. Primärdata är data 

insamlad direkt från förstahandskällan, exempelvis intervjuer. När det gäller sekundärdata sker 

insamlingen från så kallade andrahandskällor, det vill säga informationen har tolkats och skrivits 

av andra, exempelvis årsredovisningar.  Då primärdata samlas in direkt från källan har den en 

hög tillförlitlighetsgrad och föredras ofta framför sekundärdata. Fördelen med sekundärdata är 

att den oftast är mer lättåtkomlig.29 Den information vi fått från den enkätundersökning som 

genomförts i denna studie samt den intervju som utförts representerar den primärdata som 

använts. Enkätundersökningen har skett i form av frågeformulär med öppna svarsalternativ, där 

respondenten fritt fått besvara frågorna. Frågeformulären har skickats per e-post till 

respondenterna. Vi har även erbjudit intervjuer till de respondenter som föredragit detta 

framför att besvara frågorna skriftligen. Detta har vi gjort för att öka svarsfrekvensen. Våra 

respondenter består av kunniga personer inom området fastighetsvärdering hos de olika 

fastighetsbolagen(exempelvis analyschef, ekonomi- och finansdirektör) samt värderare hos de 

externa värderingsbolagen. I övrigt använde vi oss endast av sekundärdata såsom 

årsredovisningar samt IFRS regelverk. Vi har valt att framförallt lägga stor fokus på 

fastighetsbolagens finansiella rapporter då mycket av den information som ges är relevant för 

denna studie.  

 

2.3.2 Källkritik 

Huvudkällan för datainsamling har i denna studie varit årsredovisningar. Man bör dock vara 

uppmärksam gällande årsredovisningar då bolagen själva upprättat dem. Bolagen kan 

exempelvis utelämna viss information som de vill undanhålla från användarna. Alla bolag i vår 

studie har haft revisorer som granskat deras årsredovisningar, vilket gör att tillförlitligheten 

gällande utformandet av årsredovisningen till viss mån ökar. Vi har själva uppmärksammat att 

                                                           
29

 Holme, I., Solvang, B., Forskningsmetodik om kvalitativa och kvantitativa metoder, upplaga 2, Lund: 

Studentlitteratur, 1997 
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fastighetsbolagens värderingsmetoder inte är lika detaljerat beskrivna i årsredovisningen hos 

alla bolag. Detta kan ses som ett tecken på att vissa bolag vill undanhålla information från 

användarna. Anledningen till att värderingsmetoderna är olika detaljerat beskrivna 

framkommer inte, varpå vi anser att man även måste vara kritisk till det som står/inte står i 

bolagens årsredovisningar. När det gäller de skriftliga frågeformulären bör man ha i åtanke att 

frågorna tolkas och besvaras olika beroende på respondenten. Vissa respondenter tenderar att 

lämna så lite information som möjligt, vilket kan innebära att de utelämnar relevant 

information som kunde ha haft påverkan på studien och dess resultat. Även de skriftliga svaren 

kan precis som årsredovisningarna vara vinklade, detta utifrån respondentens åsikter. Man 

måste även ta i beaktning att respondentens åsikter kanske inte helt stämmer överens med 

bolagets ståndpunkter. Att vi inte fick spela in den intervju som hållits med Duncan Sunter, utan 

endast skriftligen antecknat bör tas i beaktning. Detta då ett visst bortfall av information kan 

uppstå. 

 

2.4 Reliabilitet och validitet 

För att säkerställa reliabiliteten har vi i första hand utgått från publika årsredovisningar för 

respektive bolag. Årsredovisningar har en hög reliabilitetsgrad då den information som ges är 

densamma oberoende av läsaren. Gällande vår enkätundersökning har reliabiliteten inte en lika 

hög grad. Eftersom respondenterna har svarat skriftligt på frågorna kan de dels ha misstolkat 

frågorna samt även utelämnat viss information. Utifrån de svar vi fått från fastighetsbolagen 

kan vi urskilja en viss skillnad i hur ingående frågorna har besvarats av olika respondenter. Vi 

anser att de enkäter som besvarats av de externa värderingsbolagen har en högre grad av 

reliabilitet jämfört med svaren vi fått från fastighetsbolagen. Detta eftersom de externa 

värderingsbolagen har svarat mer ingående och detaljerat på de frågor som ställts. Dock 

minskas graden av reliabilitet även här då enkäten besvarats skriftligt och det finns utrymme för 

misstolkningar av både respondenterna och av oss. Den muntliga intervjun som hållits med 
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Duncan Sunter anser vi ha en högre grad av reliabilitet än enkäterna då intervjun skett muntligt 

med möjlighet att ställa kompletterande frågor.   

Att vi fått svar på våra frågeställningar genom den data som samlats in och analyserats tyder på 

att studien har en hög grad av validitet. Detta representerar den interna validiteten.  Då det är 

en kvalitativ undersökning är det svårare att få en hög grad extern validitet. Eftersom 

undersökningsurvalet är relativt litet blir det svårare att dra generella slutsatser som även gäller 

i andra situationer.30 Utifrån studiens frågeställningar och syfte är undersökningsurvalet 

representativt och ökar därmed validiteten. Vi anser därför att studien även har en viss extern 

validitet, trots att vi inte kan dra generella slutsatser som gäller för alla fastighetsbolag. 

Slutsatserna som dras utifrån denna studie gäller således endast bolagen som studien avser. 

 

  

                                                           
30

 Arbnor, I., Bjerke, B., Företagsekonomisk metodlära, Lund: Studentlitteratur, 1994 
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3 Teoretisk referensram 

Följande avsnitt kommer behandla de teorier, standarder och värderingsmetoder som är 

relevanta för denna studie. Avsnittet avslutats med en sammanfattning av referensramen. 

3.1 Institutionell teori 

Institutionell teori fokuserar på hur redovisningsnormer växer fram och utvecklas.31 Det är en 

deskriptiv teori som försöker beskriva samt förklara den utveckling som pågår. Institutioner är 

ett sammanfattande begrepp för en uppsättning gemensamma föreställningar om hur 

verkligheten ser ut.32 Teorin menar att organisationer påverkas av sin omgivning samt av andra 

organisationer. Eftersom organisationer på olika sätt försöker efterlikna varandra blir de 

isoforma, vilket innebär att de agerar på liknande sätt.33  Företagens olika val inom redovisning 

görs alltså inte enbart utifrån företagets egna åsikter och värderingar utan påverkas i stor 

utsträckning av omgivningen och därmed andra företag. Omgivningen blir i och med detta 

institutionaliserad. Ju högre institutionaliseringsgraden är desto mindre möjlighet har 

företagsledningen att fatta beslut som gynnar den egna nyttan.34  Institutionell teori kan 

förklara varför man vid värdering av tillgångar använder sig av olika värderingsmetoder istället 

för en konsekvent redovisningslösning. En förklaring till detta är att tiden och omgivningen är 

föränderlig och att redovisningslösningar därför måste anpassas och utvecklas. Man ser en 

tydlig förändring inom redovisningen vad gäller värderingsfrågan. Detta ser man genom att allt 

fler balansräkningsposter värderas till verkligt värde, som exempelvis förvaltningsfastigheter.35 

Institutionell teori är, som vi tidigare nämnt, en deskriptiv teori. Den talar mycket om 

isomorfism, det vill säga att organisationer och bolag tar efter varandra och blir likformiga. 

                                                           
31

 Artsberg, K. Redovisningsteori – policy och – praxis, Malmö: Liber ekonomi, 2005 
32

 Bengtsson, B., Redovisningens värderelevans i svenska fastighetsbolag före och efter införandet av IAS 40, Åbo: 
Åbo akademis förlag, 2008 
33

 Abrahamsson, B., Andersen, J., Organisation - att beskriva och förstå organisationer, upplaga 4, Malmö: Liber, 

2005 
34

 Powell, W., DiMaggio, P., The new institutionalism in organizational analysis, Chicago: University of Chicago 

Press, 1991 
35

 Artsberg, K. Redovisningsteori – policy och – praxis, Malmö: Liber ekonomi, 2005 
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Teorin menar att även om bolag ursprungligen skiljer sig åt kommer de med tiden att efterlikna 

varandra mer och mer. Ett exempel på detta kan vara att fastighetsbolag till en början 

värderade förvaltningsfastigheter på olika sätt men ju längre tiden går desto mer likartade blir 

deras metoder. De anammar andra fastighetsbolags tillvägagångssätt vid värderingen, vilket 

innebär att bolagen blir isoforma.   

 

3.2 IASB:s föreställningsram 

Syftet med finansiella rapporter är att tillhandahålla information om ett företags finansiella 

ställning och resultat samt om förändringar i den ekonomiska ställningen.  Den information 

man får ut från de finansiella rapporterna är användbar för olika användare som underlag för 

deras beslut i ekonomiska frågor. IASB:s föreställningsram hanterar begrepp och grundprinciper 

för utformning av finansiella rapporter avsedda för externa användare. Syftet med 

föreställningsramen är att vägleda användare och utformare vid framställande av finansiella 

rapporter.36 I IASB:s föreställningsram finns olika kvalitativa egenskaper inom redovisningen 

som tillämpas vid utformning av finansiella rapporter. De fyra viktigaste kvalitativa 

egenskaperna är begriplighet, jämförbarhet, relevans och tillförlitlighet.37  

 

3.2.1 Begriplighet 

Informationen som lämnas i de finansiella rapporterna måste vara lättbegriplig för användarna. 

Dock förutsätts att användarna har grundläggande kunskap om affärsverksamhet, ekonomi och 

redovisning eller att de vid avsaknad skaffar sig den kunskap som krävs. Information som anses 

                                                           
36

 International Accounting Standards Board, Föreställningsram för utformning av finansiella rapporter, FAR 

Komplett, 2001, http://www.farsrskomplett.se.till.biblextern.sh.se/, (hämtad 2012-05-17)  
37

 Sundgren, S., Nilsson, H., Nilsson, S., Internationell redovisning – teori och praxis, Lund: Studentlitteratur, 2009 

http://www.farsrskomplett.se.till.biblextern.sh.se/
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vara relevant för de finansiella rapporterna får inte utelämnas enbart av det skälet att den kan 

vara alltför svår för vissa användare att förstå.38 

 

3.2.2 Jämförbarhet 

För att man skall kunna jämföra finansiella rapporter dels över tiden och dels mellan företag är 

en förutsättning att liknande händelser redovisas på ett likformigt sätt. Detta skall göras 

kontinuerligt i ett och samma företag samt även i olika företag.39 Anledningen till detta är att 

användarna ska få möjlighet att bilda sig en uppfattning om trender i företagets resultat och 

ställning över tiden samt även kunna jämföra olika företags finansiella rapporter med avseende 

på finansiell ställning och resultat samt förändringar i finansiell ställning. Kravet på 

jämförbarhet innebär bland annat att användarna skall informeras om de redovisningsprinciper 

som tillämpats då de finansiella rapporterna upprättats, eventuella ändringar av principer samt 

effekter av dessa ändringar. Detta för att användarna ska kunna identifiera skillnader mellan 

tillämpade redovisningsprinciper i företaget över tiden samt företag emellan.40  

 

3.2.3 Relevans 

För att användarna skall kunna använda informationen i de finansiella rapporterna som 

beslutsunderlag krävs det att de uppgifter som ges är relevanta. Informationen anses vara 

relevant om den påverkar användarnas beslut genom att underlätta bedömningen av 

inträffade, aktuella och framtida händelser. Information anses även vara relevant om ett 

                                                           
38

 International Accounting Standards Board, Föreställningsram för utformning av finansiella rapporter, FAR 

Komplett, 2001, http://www.farsrskomplett.se.till.biblextern.sh.se/, (hämtad 2012-05-17) 
39

 Sundgren, S., Nilsson, H., Nilsson, S., Internationell redovisning – teori och praxis, Lund: Studentlitteratur, 2009 
40

 International Accounting Standards Board, Föreställningsram för utformning av finansiella rapporter, FAR 

Komplett, 2001, http://www.farsrskomplett.se.till.biblextern.sh.se/, (hämtad 2012-05-17) 

http://www.farsrskomplett.se.till.biblextern.sh.se/
http://www.farsrskomplett.se.till.biblextern.sh.se/
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utelämnande eller en felaktighet kan påverka de beslut som användaren fattar på basis av 

informationen i de finansiella rapporterna.41 

 

3.2.4 Tillförlitlighet 

För att information skall vara användbar måste den vara tillförlitlig. Information är tillförlitlig 

om den inte innehåller väsentliga felaktigheter och inte är vinklad. Ibland kan information vara 

relevant men så osäker att de finansiella rapporterna riskerar att bli vilseledande om 

informationen läggs till grund för att redovisa poster i balans- och resultaträkningen. För att de 

finansiella rapporterna skall vara tillförlitliga uppstår det alltså ibland konflikter med 

relevanskriteriet.42 Utför man en värdering baserad på uppskattade framtida kassaflöden är ett 

problem att informationen inte alltid är tillförlitlig. Användarna får bra möjlighet att bedöma 

tillförlitligheten i redovisningen genom utförliga upplysningskrav.43 

 

3.2.5 Koppling till vår studie 

Det är viktigt att IASB:s föreställningsram med dess kvalitativa egenskaper tillämpas i företags 

redovisning. Detta gäller även för fastighetsbolag. Ett fastighetsbestånds värde redovisas som 

en anläggningstillgång i företagens balansräkning. Det är av stor vikt att det värde 

fastighetsbeståndet redovisas till är tillförlitligt. Användarna av företagens årsredovisningar 

måste kunna lita på att det värde som fastigheterna har i balansräkningen stämmer och har 

beräknats på ett tillförlitligt sätt. Användarna ska även kunna förstå hur värderingen gått till. 

Metoderna och tillvägagångssätten ska på ett begripligt sätt redogöras i årsredovisningarna. På 

det sättet kan användarna själva se att de redovisade värdena är tillförlitliga. Informationen 

                                                           
41

 International Accounting Standards Board, Föreställningsram för utformning av finansiella rapporter, FAR 

Komplett, 2001, http://www.farsrskomplett.se.till.biblextern.sh.se/, (hämtad 2012-05-17) 
42

 Ibid. 
43

 Sundgren, S., Nilsson, H., Nilsson, S., Internationell redovisning – teori och praxis, Lund: Studentlitteratur, 2009 

http://www.farsrskomplett.se.till.biblextern.sh.se/
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som ges i årsredovisningarna skall vara relevant för användarna. All relevant information 

angående förvaltningsfastigheter och dess värdering skall finnas med i de finansiella 

rapporterna. Värderingen till verkligt värde ska ske på ett likformigt sätt i alla fastighetsbolag så 

att bolagen på ett enkelt sätt kan jämföras sinsemellan. De fyra viktigaste kvalitativa 

egenskaperna i IASB:s föreställningsram (begriplighet, jämförbarhet, relevans och tillförlitlighet) 

har koppling till vår studie och är därmed relevant.  

 

3.3 IAS 40 förvaltningsfastigheter 

 IAS 40 anger hur noterade bolag ska värdera förvaltningsfastigheter i koncernredovisningen. 

Vid förvärvstillfället ska alla förvaltningsfastigheter värderas till anskaffningsvärdet.44 Efter 

första redovisningstillfället väljer företagen att värdera förvaltningsfastigheterna till antingen 

anskaffningsvärdet eller verkligt värde. Den värderingsmetod som företaget valt skall tillämpas 

på samtliga förvaltningsfastigheter.45 Företaget måste enligt punkt 75 i IAS 40 lämna 

upplysningar, bland annat om vilken metod de har valt samt hur de har tillämpat den.46 

Företaget behöver även, vid val av verkligt värdemetoden, redovisa en avstämning för 

förvaltningsfastigheternas värden vid periodens början och slut.47 Vid val av 

anskaffningsvärdemetoden behöver även uppgifter om bland annat fastigheternas verkliga 

värde lämnas, exempelvis i en not.48 

 

3.3.1 Anskaffningsvärdemetoden 

Värdering enligt anskaffningsvärdemetoden innebär att tillgången värderas till 

anskaffningsvärdet och skrivs sedan av enligt plan. IAS 40 definierar anskaffningsvärdet som 

                                                           
44

 IAS 40, punkt 20 
45

 IAS 40, punkt 30 
46

 IAS 40, punkt 75 
47

 IAS 40, punkt 76 
48

 IAS 40, punkt 79 
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”det belopp i likvida medel som erläggs eller det verkliga värdet för annan ersättning som 

lämnas vid förvärv av en tillgång vid tidpunkten för dess förvärv eller uppförande, eller, i 

tillämpliga fall, det belopp som hänförs till denna tillgång vid första redovisningstillfället i 

enlighet med de särskilda kraven i andra standarder”.49 Väljer företaget att värdera enligt 

anskaffningsvärdemetoden ska detta ske i enlighet med de krav som återfinns i IAS 16.50  Där 

framkommer det att förvaltningsfastigheten ska redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag 

för ackumulerade avskrivningar och eventuell ackumulerad nedskrivning.51 Det belopp som ska 

skrivas av ska fördelas systematiskt över tillgångens nyttjandeperiod.52 Den avskrivningsmetod 

som används ska återspegla hur tillgångens framtida ekonomiska fördelar väntas bli förbrukade 

av företaget.53 Tillgångens restvärde, nyttjandeperiod samt avskrivningsmetod ska omprövas 

årligen.54 

 

3.3.2 Verkligt värdemetoden 

Enligt denna metod ska förvaltningsfastigheterna värderas till dess verkliga värde. IAS 40 

definierar verkligt värde som ”det belopp till vilket en tillgång skulle kunna överlåtas mellan 

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

genomförs”.55 Det verkliga värdet ska stämma överens med marknadsvärdet som gäller på 

bokslutsdagen.56 I IAS 40 framkommer det att ”det verkliga värdet återspeglar, bland annat, 

inkomster från löpande hyresavtal och rimliga antaganden om hur kunniga parter skulle 

bedöma utvecklingen av nivån på framtida hyresavtal mot bakgrund av rådande 

förutsättningar. Det återspeglar också, på motsvarande sätt, eventuella utbetalningar (inklusive 

hyresbetalningar och andra utbetalningar) som kan förväntas avseende fastigheten. Vissa av 
                                                           
49

 IAS 40, punkt 5 
50

 IAS 40, punkt 56 
51

 IAS 16, punkt 30 
52

 IAS 16, punkt 50  
53

 IAS 16, punkt 60 
54

 IAS 16, punkt 56 & 61 
55

 IAS 40, punkt 5 
56

 IAS 40, punkt 38 
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dessa utbetalningar återspeglas på skuldsidan medan andra är hänförliga till utbetalningar som 

inte redovisas i de finansiella rapporterna förrän vid en senare tidpunkt (exempelvis periodiska 

utbetalningar såsom variabla avgifter)”.57 Värdering enligt denna metod är mer komplicerad än 

anskaffningsvärdemetoden då marknaden är föränderlig. Det enklaste och mest tillförlitliga 

sättet att fastställa en förvaltningsfastighets verkliga värde är då det finns en aktiv marknad där 

förutsättningarna och fastigheterna är likartade.58 När det verkliga värdet inte går att fastställa 

på ett tillförlitligt sätt ger IAS 40 följande rekommendationer: ”I avsaknad av aktuella priser på 

en aktiv marknad enligt beskrivningen i punkt 45, beaktar företaget uppgifter av skilda slag, 

inklusive  

a. aktuella priser på en aktiv marknad för fastigheter av annat slag, i annat skick och med 

annat läge (eller som omfattas av avvikande hyresavtal eller andra avtal), vilka justerats 

med hänsyn till dessa skillnader, 

b. senaste priser för liknande fastigheter på mindre aktiva marknader efter det att 

justeringar gjorts för att beakta eventuella förändringar i ekonomiska förutsättningar, 

som skett sedan de senaste transaktionerna, och 

c. Nuvärdet av uppskattade framtida betalningsströmmar. Sådana uppskattningar baseras 

på villkoren i befintliga hyresavtal och andra avtal och (om möjligt) på externa faktorer 

såsom aktuella marknadshyror för liknande fastigheter med samma läge och i samma 

skick. Som diskonteringssats används en räntesats som återspeglar marknadens 

bedömning av osäkerheten i storleken på, och tidpunkten för, framtida betalningar”.59 

Vid tillämpningen av punkterna ovan måste företagen göra egna bedömningar vilket i sin tur 

leder till att värderingarna av förvaltningsfastigheterna kan skilja sig åt mellan företagen.60    
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 För att komma fram till det verkliga värdet använder företagen sig av olika värderingsmodeller. 

Dessa benämns ortsprismetoden och kassaflödesmetoden.  

3.3.2.1 Ortsprismetoden 

Ortsprismetoden används för att få fram ett tillförlitligt värde I form av marknadsvärdet. Denna 

metod innebär att man bedömer fastigheters värde utifrån aktuella priser för liknande 

fastigheter. Med liknande fastigheter menar man fastigheter som finns på samma eller liknande 

orter, är i samma skick och har liknande avtal. För att kunna fastställa marknadsvärdet är det 

bra att de liknande fastigheterna finns på en aktuell marknad då även tidsperspektivet kan 

spela roll som vid exempelvis inflation. Ju större likheterna mellan fastigheterna är desto lättare 

är det att få en korrekt värdering. Om det förekommer skillnader bör det tas i beaktning och 

justeras vid värderingen till verkligt värde. Ortsprismetoden är fördelaktig att använda när det 

finns en aktiv marknad med liknande fastigheter så att man enkelt kan fastställa 

marknadsvärdet. En nackdel med denna metod är att det kan vara svårt att uppskatta de 

justeringar som behövs göras när värderingsobjektet och jämförelseobjektet skiljer sig åt i olika 

hänseenden såsom exempelvis läge och standard.61  

3.3.2.2 Kassaflödesmetoden 

När ortsprismetoden inte kan användas bör man istället använda kassaflödesmetoden. Denna 

metod innebär att man beräknar nuvärdet genom att diskontera framtida kassaflöden.62 

Diskonteringsräntan man använder sig av ska återspegla osäkerheten i de framtida 

betalningarnas storlek och tidpunkten för dessa. Diskonteringsräntan kan vara svår att komma 

fram till då man inte med säkerhet kan veta dess värde.  Förutom diskonteringsräntan påverkar 

ett flertal parametrar och antaganden beräkningen vid användandet av kassaflödesmetoden. 

Exempel på dessa är avkastningskrav, driftnetto och inflationsantagande. En fördel med 

kassaflödesmetoden är att det inte behöver finnas en aktiv marknad med liknande objekt att 
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jämföra med. Nackdelen är således att det är svårt att komma fram till ett korrekt nuvärde då 

man endast kan uppskatta de framtida betalningsströmmarna.  

Inom denna metod använder man sig av en kassaflödeskalkyl för att fastställa nuvärdet. Se ett 

exempel på formeln för kassaflödeskalkylen nedan. 

Kassaflödeskalkyl 

Figur 1: Kassaflödeskalkyl
63

  

Kalkylen baseras på villkor i befintliga hyresavtal samt bedömningar av exempelvis 

marknadsmässig hyra, vakansnivå, drift- och underhållskostnadsnivå. Den kalkylränta samt 

restvärde som antas i kalkylen ska vara marknadsanpassade.64   
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3.4 Sammanfattning teoretisk referensram 

Institutionell teori är en deskriptiv teori som förklarar och beskriver hur organisationer och 

redovisningsnormer utvecklas. Isomorfism är ett centralt begrepp inom denna teori. Med 

isomorfism menar teorin att bolag inom samma verksamhetskategori med tiden efterliknar 

varandra och blir mer likformiga. Även omgivningen påverkar, vilket i sin tur också leder till att 

bolag inom samma verksamhetskategori blir isoforma. Ju högre institutionaliseringsgraden är 

på den marknad där bolaget agerar desto mindre möjlighet får företagsledningen att fatta 

beslut som gynnar den egna nyttan. Detta eftersom alla bolag agerar på liknande sätt när 

institutionaliseringsgraden är hög. 

IASB:s föreställningsram har fyra huvudsakliga kvalitativa egenskaper: begriplighet, 

jämförbarhet, relevans och tillförlitlighet. De kvalitativa egenskapernas syfte är att vägleda 

användare och utformare vid framställande av finansiella rapporter. Den information som ges i 

de finansiella rapporterna ska gå att förstå och vara relevant. Läsarna skall även kunna lita på 

att informationen som ges är riktig. För att företag inom samma verksamhetskategori skall 

kunna jämföras med varandra är det viktigt att bolagens finansiella rapporter utformas på 

liknande sätt. Detta gör även att företag kan jämföras över tiden.  

Enligt standarden IAS 40 kan förvaltningsfastigheter redovisas antingen enligt 

anskaffningsvärdemetoden(med det verkliga värdet i en not) eller enligt verkligt värdemetoden. 

Alla bolag i vår studie värderar sitt fastighetsbestånd till verkligt värde. Vid värdering till verkligt 

värde kan man använda sig av två olika metoder. Dessa är ortsprismetoden och 

kassaflödesmetoden. Ortsprismetoden innebär att man jämför likartade transaktioner på 

snarlika marknader för att på så sätt kunna fastställa fastighetens verkliga värde. 

Kassaflödesmetoden innebär att man beräknar fastighetens nuvärde genom en 

kassaflödeskalkyl där man diskonterar framtida betalningsströmmar.  
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4 Empiri 

Detta avsnitt innefattar studiens empiriska data. Här beskrivs de åtta analysobjekten och deras 

värderingsmetoder samt de sju externa värderingsbolagen och deras tillvägagångssätt vid 

värdering av förvaltningsfastigheter. De enkäter som skickats ut och besvarats av 

fastighetsbolagen har även sammanställts i detta avsnitt. Avslutningsvis har även tre tabeller 

upprättats för åren 2005, 2008 och 2011.  

4.1 Analysobjekt 

I denna studie beskrivs och analyseras åtta noterade fastighetsbolag. Den information som 

använts för att beskriva bolagens värderingsmetoder är inhämtad från respektive bolags 

årsredovisning år 2011.  För två av fastighetsbolagen, Fabege och Wihlborgs, är även 

beskrivningen av bolagens värderingsmetoder kompletterad med information från 

respondenterna som besvarat enkäten. 

 

4.1.1 Atrium Ljungberg 

Atrium Ljungberg bildades i oktober år 2006 genom ett samgående mellan LjungbergGruppen 

och Atrium fastigheter. LjungbergGruppen börsnoterades år 1994 och sedan 

sammanslagningen år 2006 har Atrium Ljungberg funnits börsnoterade på Nasdaq OMX 

Stockholm.65  Deras fastighetsbestånd bestod år 2011 av 54 fastigheter till ett totalvärde på 

cirka 21,9 miljarder kronor. De finns på flera olika tillväxtorter runtom i Sverige, dessa är 

Stockholm, Malmö, Uppsala, Östersund, Halmstad och Västerås.66 
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4.1.1.1 Värderingsmetod 

Atrium Ljungbergs värdering av förvaltningsfastigheter sker huvudsakligen internt. Det 

värderingssystem som används är inköpt av Forum Fastighetsekonomi som ansvarar för att 

modellen kontinuerligt uppdateras för att säkerställa en korrekt nuvärdesberäkning.67  

Värderingen baseras på en kassaflödeskalkyl med ett individuellt bedömt avkastningskrav för 

respektive fastighet. Avkastningskravet fastställs genom ortsprismetoden, vilket innebär att 

information inhämtas från genomförda likvärdiga transaktioner på likvärdiga marknader. 

Avkastningskravet används sedan för att fastställa det verkliga värdet genom en 

nuvärdesberäkning under kalkylperioden samt genom en nuvärdesberäkning av restvärdet vid 

kalkylperiodens slut. Normalt uppgår kalkylperioden till 5 - 10 år, men i vissa fall kan den vara 

längre beroende på kontraktssituationen. Varje fastighets intjäningsförmåga bedöms 

individuellt. Intäkterna under kalkylperioden utgörs av avtalade hyresnivåer fram till dess att 

hyresavtal upphör eller ska omförhandlas. Hyresintäkterna efter kalkylperioden beräknas till 

den marknadshyra som gäller i dagsläget. Drift- och underhållskostnader bedöms utifrån 

bolagets verkliga kostnader och anpassas efter fastighetens ålder och skick.68  

Projektfastigheter värderas utifrån genomfört projekt med avdrag från kvarstående investering 

samt eventuellt riskpåslag på avkastningskravet.69 

Byggrätter och mark värderas utifrån ett bedömt marknadsvärde per kvadratmeter och 

omfattar endast fastställda byggrätter enligt godkända detaljplaner.70 

För att säkerställa att värderingen är rättvisande och korrekt externvärderas varje år en del av 

fastighetsbeståndet (64 % av det totala värdet år 2011). På så sättet säkerställs den internt 

genomförda värderingen. Externvärderingen utfördes år 2011 av Forum Fastighetsekonomi, 
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CBRE och Savills. Utöver det har de antaganden om hyresnivåer och avkastningskrav som 

använts vid den interna värderingen (år 2011) kvalitetssäkrats av Forum Fastighetsekonomi.71  

 

4.1.2 Castellum 

Castellum bildades år 1994 och har sedan år 1997 varit noterade på börsen. Castellum har sex 

helägda dotterbolag. Dessa är Aspholmen fastigheter AB, Briggen, Brostaden, Corallen, Eklandia 

Fastighets AB och Harry Sjögren AB. Dotterbolagen är verksamma på Castellums fem olika 

tillväxtregioner, vilka är Storgöteborg, Öresundsområdet, Storstockholm, Mälardalen och Östra 

Götaland. Castellum hade år 2011 ett fastighetsbestånd på 617 fastigheter till ett värde av cirka 

33,8 miljarder.72  

4.1.2.1 Värderingsmetod 

Castellum värderar samtliga förvaltningsfastigheter internt. Värderingen baseras på en 10-årig 

kassaflödesmodell. Utgångspunkten för värderingen är en individuell bedömning för varje 

fastighet av dels den framtida intjäningsförmågan och dels marknadens avkastningskrav. 

Fastighetsbeståndets verkliga värde beräknas som summa nuvärde av driftsöverskott minskat 

med återstående investeringar på igångsatta projekt under de närmaste nio åren samt 

nuvärdet av bedömt restvärde år 10. Restvärdet år 10 utgörs av summa nuvärde av 

driftsöverskott under återstående ekonomisk livslängd. Till detta läggs det bedömda 

marknadsvärdet av obebyggd mark och byggrätter.73  

Avkastningskrav och antaganden beträffande den framtida reala tillväxten är de tyngst vägande 

värdedrivande faktorerna i Castellums värderingsmodell. Avkastningskravet är den vägda 

kostnaden för lånat och eget kapital. Kostnaden för lånat kapital utgår från marknadsmässig 

ränta på lån. Kostnaden för eget kapital utgår från den ”riskfria räntan” motsvarande lång 
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statsobligationsränta med tillägg för ”riskpremie”. Riskpremien är individuell för varje 

investering och beror på investerarens uppfattning om framtida risk och potential. 

Avkastningskravet på eget kapital är individuellt för varje fastighet och baseras på antagande 

om realränta, inflation samt riskpremie. Riskpremien är individuell för varje fastighet och kan 

delas upp i två delar – generell respektive individuell risk. Den generella risken är ett tillägg för 

att en fastighetsplacering inte är likvid i samma utsträckning som en obligation samt att 

tillgången är beroende av den allmänna ekonomiska utvecklingen. Den individuella risken är 

specifik för varje fastighet och utgör en sammanvägd bedömning av olika faktorer såsom 

exempelvis fastighetskategori, orten där fastigheten är belägen, dess tekniska standar och 

kontraktssammansättningen. Avkastningen på totalt kapital beräknas genom att 

avkastningskravet på eget kapital samt lånekostnaden vägs samman utifrån kapitalstruktur. 

Avkastningskravet på totalt kapital används för att diskontera det bedömda 10-åriga framtida 

kassaflödet. Det framräknade avkastningskravet kalibreras därefter mot marknadens 

avkastningskrav.74 

Igångsatta projekt värderas enligt samma princip, men med avdrag för återstående 

investering.75 

För att säkerställa värderingen externvärderas varje år en del av fastighetsbeståndet. Den 

externa värderingen påvisar att den internt utförda värderingen är korrekt. År 2011 har 

fastigheter motsvarande 51 % av det totala beståndets värde externvärderats av NAI Svefa.76 

 

4.1.3 Fabege 

Fabege var fram till maj år 2005 verksamt under namnet Wihlborgs Fastigheter. Dagens Fabege 

har samma organisationsnummer som Wihlborgs Fastigheter hade och kan därför härleda sitt 
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ursprung till den byggnadsfirma som bildades i Malmö år 1924. Fabege är sedan år 2005 

noterat på Nasdaq OMX Stockholm. Deras huvudmarknader är Stockholms innerstad, 

Hammarby sjöstad och Solna. År 2011 hade bolaget ett fastighetsbestånd på totalt 97 

fastigheter till ett värde av cirka 29,2 miljarder.77 

4.1.3.1 Värderingsmetod 

Samtliga fastigheter i Fabeges fastighetsbestånd externvärderas av oberoende värderingsmän. 

Under år 2011 värderades fastigheterna av Newsec Analys AB, vars värderare är auktoriserade 

av Sektionen för Fastighetsekonomi. Till värderarna lämnar Fabege uppgifter om gällande och 

kommande hyreskontrakt, löpande drift- och underhållskostnader samt bedömda investeringar 

utifrån underhållsplaner och kommande bedömda vakanser.78  

Fastighetsvärderingen baseras på kassaflödesanalyser, där driftsöverskotten nuvärdesberäknas 

under en fem- eller tioårig kalkylperiod samt restvärdet på fastigheten vid kalkylperiodens slut. 

Långsiktig vakans bedöms utifrån läge och skick. Värderarnas bedömning av utbetalningar för 

drift och löpande underhåll har gjorts med utgångspunkt i erfarenheter av jämförbara objekt 

samt erhållen information från Fabege gällande historiska kostnader. Tomträttsavgäld beräknas 

enligt avtal alternativt mot bedömd marknadsmässig avgäld om avgäldstiden löper ut under 

kalkylperioden. Kalkylräntan utgör ett nominellt räntekrav på totalt kapital före skatt. 

Räntekravet är baserat på erfarenhetsmässiga bedömningar av marknadens förväntningskrav 

för likartade objekt. Kalkylräntan för Fabeges fastighetsbestånd baseras på den nominella 

räntan för 5-åriga statsobligationer med ett tillägg för fastighetsrelaterad risk. Riskpåslaget är 

individuellt och beror bland annat på hyresgästens stabilitet och kontraktslängd. Restvärdet 

utgörs av tomträttens/fastighetens marknadsvärde vid kalkylperiodens slut och bedöms utifrån 

det prognostiserade driftnettot för första året efter kalkylperioden.79  

                                                           
77

 Fabege, Detta är Fabege, 2012, http://www.fabege.se/sv/Om-Fabege/Strategisk-inriktning/, (hämtad 2012-04-
02) 
78

 Fabege, Årsredovisning 2011, publicerad 2012-03-07 kl. 08:00 
79

 Ibid. 

http://www.fabege.se/sv/Om-Fabege/Strategisk-inriktning/


 

 

28 

 

 

Fastigheternas förväntade framtida kassaflöde under vald kalkylperiod beräknas enligt 

följande:80 

+ Hyresinbetalningar 

- Driftkostnader (inklusive fastighetsskatt och tomträttsavgäld) 

- Underhållskostnader 

= Driftsöverskott 

- Avdrag för investeringar 

= Kassaflöde 

 

Vid varje kvartal genomförs även interna värderingar avdelar av beståndet samt en intern 

översiktlig värdebedömning av hela beståndet. Internvärderingen görs enligt samma metodik 

som externvärderingen.81 

Enligt en affärsutvecklare på Fabege ser det praktiska tillvägagångssättet ut som följande. De 

samlar först in information om de faktorer som påverkar kassaflödet (hyresintäkter 

driftkostnader, fastighetsskatt, tomträttsavgäld, arrenden samt kommande investeringsbehov) 

och kompletterar ofta med besiktning om det är länge sedan det skett. De intervjuar även 

fastighetsförvaltaren för att få en bild av marknadshyror, pågående förhandlingar och 

uthyrningar samt bedömer vad ett marknadsmässigt direktavkastningskrav kan vara för den 

specifika fastigheten.82 

  

4.1.4 Hufvudstaden  

År 1915 bildades Fastighetsaktiebolaget Hufvudstaden av bland annat Ivar Kreuger. Sedan år 

1938 har bolaget varit noterade på Stockholms fondbörs, numera Nasdaq OMX Stockholm. 

Hufvudstaden hade år 2011 ett fastighetsbestånd bestående av 30 fastigheter till ett värde på 
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cirka 22,3 miljarder. Fastighetsbeståndet är helt kommersiellt och består främst av kontors och 

butiks fastigheter i Stockholms och Göteborgs mest centrala delar.83 

4.1.4.1 Värderingsmetod 

Hufvudstaden värderar hela sitt fastighetsbestånd internt. Värdering sker genom att varje 

enskild fastighets verkliga värde bedöms. Bedömningen görs enligt en variant av 

ortsprismetoden som kallas för nettokapitaliseringsmetoden. Metoden innebär att marknadens 

avkastningskrav sätts i relation till fastigheternas driftnetto. Bedömningen av avkastningskraven 

är baserad på inhämtad information om marknadens förräntningskrav på köp och försäljningar 

av jämförbara fastigheter i likartade lägen. Har det gjorts få eller inga affärsavslut i fastighetens 

delområde, analyseras transaktioner i anslutande område. Även affärer som inte kommit till 

avslut ger vägledning om marknadens avkastningskrav. Hänsyn har även tagits till olika 

fastighetstyper, teknisk standard och byggnadskonstruktion. Avkastningskraven som används 

vid värderingen varierar mellan olika regioner och olika delområden inom regionerna. 

Informationen avstäms med värderings- och rådgivningsföretag. Driftnettot baseras på 

marknadsanpassade hyresintäkter. Hyresintäkterna marknadsanpassas genom att befintliga 

hyror justeras med nytecknade och omförhandlade hyresavtal samt med hänsyn till förväntad 

hyresutveckling. Intäkterna reduceras för en bedömd långsiktig hyresvakansgrad. Vakansgraden 

baseras på fastighetsbeståndets verkliga utfall över en konjunkturcykel samt förväntad 

uthyrningssituation för den enskilda fastigheten.84  

För att säkerställa att den interna värderingen är korrekt har Hufvudstaden valt att externt 

värdera en del av sitt fastighetsbestånd. År 2011 externvärderades fastigheter motsvarande 

55% av fastighetsbeståndets totala värde. De externa värderingarna inhämtades från två 

värderingsföretag, Newsec Advice AB och Forum Fastighetsekonomi AB.85 
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4.1.5 Klövern 

År 2002 delades IT-bolaget Adcores verksamhet upp och ändrade namn till Klövern AB. Bolaget 

ändrade då inriktning från IT till fastigheter. Klövern noterades på börsens O-lista år 2003.86 Vid 

utgången av år 2011 hade bolaget ett fastighetsbestånd på 255 fastigheter till ett värde av cirka 

14,9 miljarder. Dessa fastigheter är utspridda på tio svenska städer, bland annat Norrköping, 

Linköping och Örebro.87  

4.1.5.1 Värderingsmetod 

Klövern värderar sina förvaltningsfastigheter enligt kassaflödesmetoden, vilket innebär att 

framtida kassaflöden prognostiseras. Varje kvartal värderas samtliga fastigheter, varav 25% 

utförs av externa värderare och resten genom interna värderingar. De externa värderingarna 

har utförts av DTZ Sweden och Savills.88 

Klöverns värderingsmodell:89 

+ Hyresinbetalningar 

- Driftutbetalningar  

= Driftöverskott 

- Avdrag för investeringar 

= Fastighetens kassaflöde 

 

Fastighetens kassaflöde diskonteras till nuvärde varje år med kalkylräntan/diskonteringsräntan. 

Finns det byggrätter och obebyggd mark adderas det värdet till nuvärdet. Klövern använder sig 

av en kalkylperiod på normalt 5 år.90 

Driftutbetalningarna består av utbetalningar för fastighetens normala drift inklusive 

fastighetsskatt, reparation och underhåll, tomträttsavgälder samt fastighetsadministration.91 
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Fastigheternas direktavkastningskrav har bedömts utifrån varje fastighets unika risk och kan 

delas upp i två delar, en generell marknadsrisk och en specifik fastighetsrisk. Marknadsrisken är 

kopplad till den allmänna ekonomiska utvecklingen och påverkas bland annat av investerarnas 

prioritering mellan olika tillgångsslag och finansieringsmöjligheter. Den specifika 

fastighetsrisken påverkas av fastigheternas läge, typ av fastighet, standarden på lokalerna, 

kvaliteten på installationerna, tomträtt, typ av hyresgäst och kontraktens beskaffenhet.92   

 

4.1.6 Kungsleden 

Efter 90-talets bankkris startades Kungsleden (år 1994) som en temporär krislösning för att 

förvalta Gota bank AB:s pantvårdsfastigheter. Kungsleden blev börsnoterade år 1999.93 Deras 

fastighetsbestånd uppgick år 2011 till 636 fastigheter (varav 312 är delägda till 50 % via Hemsö) 

till ett värde på cirka 26,1 miljarder. Kungsledens fastigheter finns utspridda på 143 kommuner i 

Sverige. 50 % av fastighetsbeståndet finns i kommuner med mindre än 100 00 invånare.94   

4.1.6.1 Värderingsmetod 

För att komma fram till det verkliga värdet på fastighetsbeståndet använder Kungsleden sig av 

interna värderingar som genomförs löpande och delvis av externa värderingar. De externa 

värderingarna görs i syfte för att kvalitetssäkra och verifiera de interna värderingarna. Under 

2011 har Newsec utfört värderingen av de publika fastigheterna och DTZ av de kommersiella 

fastigheterna.95  

Kungsleden använder sig av en värderingsmetod som i grunden är en variant av 

ortsprismetoden. De avkastningskrav som har tillämpats i värderingen har bestämts utifrån 

Kungsledens kunskap om genomförda affärer på de marknader där de är verksamma och 
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budgivningar där Kungsleden har deltagit. Värderingarna utgår ifrån nuvarande 

intjäningskapacitet där man även tar hänsyn till ett bedömt långsiktigt uthålligt kassaflöde 

genom att kassaflödet normaliseras under prognosperioden. Icke marknadsmässiga hyror 

anpassas till bedömda marknadsmässiga hyror när kontrakten löper ut eller omförhandlas och 

avvikande drift- och underhållsbetalningar normaliseras.96  

Som ytterligare en grund för värderingen till verkligt värde upprättas en kassaflödesvärdering 

för varje fastighet. Detta sker genom en nuvärdesberäkning av fastigheternas beräknade 

kassaflöde under prognosperioden samt nuvärdet av marknadsvärdet vid kalkylperiodens slut, 

det så kallade restvärdet. Nuvärdesberäkningen upprättas på en prognosperiod om fem år.97 

 

4.1.7 Wallenstam 

Wallenstam grundades av Lennart Wallenstam år 1944 och har varit börsnoterat sedan 1984.98 

Deras fastighetsbestånd bestod vid utgången av år 2011 av 300 fastigheter till ett värde av cirka 

26,3 miljarder. Wallenstam är aktiv på marknaden i Stockholm, Göteborg och Helsingborg. 

Wallenstams fastigheter är främst bostadsfastigheter samt även i Göteborg kommersiella 

fastigheter.99   

4.1.7.1 Värderingsmetod 

Wallenstam har ett internt värderingsteam som sköter värderingen av deras 

förvaltningsfastigheter. Vid värdering av fastigheter till verkligt värde använder Wallenstam sig 

av en kassaflödesmodell. De använder då olika avkastningskrav för olika typer av fastigheter 

och områden. En sådan värdering innebär att varje enskild fastighets driftnetto divideras med 
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avkastningskravet för den aktuella fastigheten.  Avkastningsvärdet jämförs sedan med aktuell 

prisstatistik för liknande objekt. Avviker avkastningsvärdet från ortspris så görs lägestillägg.100   

Fastigheter som genomgår en omfattande ombyggnad värderas till värdet före ombyggnaden. 

En omvärdering till marknadsvärde görs när byggnaden färdigställts eller när avgörande 

förutsättningar som hyresnivå med säkerhet kunnat fastställas.101 

Vid den interna värderingen görs en analys av hyresnivåer, kontraktslängd, vakans- respektive 

hyresutveckling samt en analys av befintliga hyresgäster. Wallenstam gör även bedömningar av 

fastigheternas specifika förutsättningar avseende bland annat skick och läge.102  

Wallenstams värderingsmodell:103 
+ Hyresvärde 
- Generell vakans om 3 % i det kommersiella beståndet 
- Driftkostnader inklusive fastighetsskatt, exklusive administration 
= Driftnetto 
/ Avkastningskravet för fastigheten 
= Fastighetens avkastningsvärde brutto 
- Två årshyror för outhyrda ytor 
- Planerade investeringar samt större reparationer 
+/- Nuvärdet av tillfälliga tillägg/avdrag 
+ Lägestillägg 
= Fastighetens bedömda marknadsvärde  

 

4.1.8 Wihlborgs 

Wihlborgs grundades ursprungligen år 1924 av byggmästare O. P Wihlborg. År 2005 

separerades fastigheterna i Stockholm och Öresundsregionen. Öresundsbeståndet placerades i 

ett nybildat bolag som behöll namnet Wihlborgs Fastigheter. Den 23 maj samma år noterades 

Wihlborgs Fastigheter AB på Stockholmsbörsens O-lista. År 2011 hade de 277 fastigheter till ett 
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värde av cirka 18 miljarder. Fastighetsbeståndet finns på utvalda delmarknader i Malmö, Lund, 

Helsingborg och Köpenhamn.104 

4.1.8.1 Värderingsmetod 

Wihlborgs svenska fastighetsbestånd har vid årsskiftet värderats externt av Aspect 

auktoriserade värderare på Malmöbryggan Fastighetsekonomi AB och Savills Sweden AB. 

Löpande under året sker värderingen internt. Vid värderingen tillämpas en kombination av 

kassaflödesmetoden och ortsprismetoden där analyser av genomförda transaktioner på 

berörda delmarknader utnyttjas för att kalibrera parametrarna i kassaflödesmetoden. 

Marknadsvärdet bedöms motsvara det avkastningsvärde som beräknas ur (i normalfallet) 5– 

åriga kassaflödesanalyser. Som underlag för värderingarna har Wihlborgs bland annat använt 

kvalitetssäkrad kontrakts- och fastighetsrelaterad information, uppgifter som hämtats ur 

offentliga källor och relevant marknadsinformation.105  

Pågående nybyggnadsprojekt värderas som om objektet vore färdigställt, minskat med 

budgeterad återstående projektkostnad. För obebyggda fastigheter och förädlingsobjekt 

uppskattas ett nybyggnadsvärde i en framtida markanvändning, med beaktande av sanerings- 

och exploateringskostnad, baserat på gällande planförutsättningar och prisnivåer för liknande 

sålda objekt. Fastighetsvärdena påverkas av de antagna marknadsparametrarna som 

används.106   

En analytiker på Wihlborgs anger att de vid värderingen går tillväga på följande sätt. Genom 

kontinuerlig bevakning utav den svenska ekonomin och fastighetsmarknaden och genom 

kontakt med olika marknadsaktörer skaffar de sig kännedom om bland annat ekonomisk 

utveckling, marknadshyror, vakansutveckling, direktavkastningskrav med mera. Vid varje 
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årsskifte låter de göra en extern värdering av hela sitt fastighetsbestånd medan de under 

kvartalen primärt hanterar värderingsarbetet internt.107 

 

4.2 Sammanfattning av fastighetsbolagens svar 

Vi har nedan sammanställt de svar vi fått från de frågeformulär vi skickat till fastighetsbolagen. 

De fastighetsbolag som svarat och därmed berörs av detta är Atrium Ljungberg, Fabege, 

Hufvudstaden, Klövern och Wihlborgs. Bortfallet är således Castellum, Kungsleden och 

Wallenstam. Frågeformuläret återfinns i bilaga 1 (sid VI) och fullständiga svar finns i bilaga 3 (sid 

VIII - XIII). 

Fördelar med värdering till verkligt värde: lönsamma projekt ses direkt i resultatet, rättvis och 

korrekt bild av fastigheters värde vid redovisningstillfället samt speglar värdet vid en eventuell 

försäljning, underlättar jämförelse av olika fastighetsbolag. 

Nackdelar med värdering till verkligt värde: svängningarna i värdet kan bli stora under kort tid, 

kräver många parametrar, tidskrävande process samt större kostnad om värdering även sker 

externt. 

Fördelar med värdering enligt anskaffningsvärdemetoden: minskar administrationen samt 

enkelt att redovisa.  

Nackdelar med värdering enligt anskaffningsvärdemetoden: balansräkningen speglar inte det 

faktiska värdet, svårt att få fram uppgifter om anskaffningsvärdet då förvärvet skett för länge 

sedan, inte alltid rättvisande bild av fastighetens egentliga värde samt administrativt krävande 

med komponentavskrivningar. 

Förändringar som införandet av IAS 40 inneburit: mer fokus kring fastigheternas verkliga värde i 

hela organisationen, fastigheterna är numera bokade till marknadsvärde och förändringar i 
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marknadsvärdena får direkt genomslag på resultaträkning och nyckeltal, större fokus på 

bolagets värderingsprocess, läggs mer tid och pengar på extern och intern värdering än tidigare, 

fastigheterna värderas varje kvartal samt projektvinster och andra värdeskapande aktiviteter 

har direkt blivit synliga i finansiella rapporter. 

Fördelar med ortsprismetoden: (inget av bolagen angav några fördelar med ortsprismetoden, 

vilket kan bero på att de flesta huvudsakligen använder kassaflödesmetoden). 

Nackdelar med ortsprismetoden: svårt att få fram likvärdiga transaktioner på vissa marknader. 

Fördelar med kassaflödesmetoden: kan finjustera beräkningssättet på ett bra sätt, bra 

bedömning över vad priset för fastigheten kommer bli vid en faktisk transaktion, tvingar 

värderaren att gå igenom en mängd data för fastigheten och göra detaljerade kalkyleringar 

vilket ger en bra inblick i det specifika objektet, bra bild över de närmaste årens kassaflöden och 

därigenom direktavkastningen för fastigheten, bra och rättvisande bild av fastigheternas värde 

samt i princip marknadspraxis och flertalet noterade bolag redovisar på detta sätt. 

Nackdelar med kassaflödesmetoden: flertalet av parametrarna som används i beräkningarna är 

bedömningar vilket gör att ett marknadsvärde kan variera något beroende på värderare. 

 

4.3 Externa värderingsbolag 

Den information som använts för att beskriva de externa bolagens värderingsmetoder är 

inhämtad frän de svar vi fått på de frågeformulär som skickats ut samt intervjun med Duncan 

Sunter på CBRE. Frågeformuläret återfinns i bilaga 2 (sid VII) och svaren på dessa i bilaga 4 (sid 

XIV – XVII). Den fullständiga intervjun med Duncan Sunter återfinns i bilaga 5 (sid XVIII). 
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4.3.1 CBRE 

CBRE är världens största fastighetsrådgivare och finns representerade i över 60 länder. I Sverige 

har CBRE cirka 50 medarbetare på sina två kontor som finns belägna i Stockholm och 

Göteborg.108 Företaget grundades i San Fransisco efter en jordbävning år 1906. CBRE 

tillhandahåller ett komplett utbud av fastighetsrelaterade tjänster till hyresgäster, ägare, 

långivare och investerare för kommersiella fastigheter. Tjänsterna innefattar bland annat 

rådgivning inom detaljhandel, logistik och fastighetsvärdering. 109  Atrium Ljungberg är ett av de 

fastighetsbolag som har valt att värdera en del av sitt fastighetsbestånd externt med hjälp av 

CBRE.  

4.3.1.1 Värderingsmetod 

För att få information om hur CBRE går till väga vid värdering av förvaltningsfastigheter till 

verkligt värde har Duncan Sunter som är head of valuation på CBRE intervjuats. Den fullständiga 

intervjun återfinns i bilaga 5 (sid XVIII). 

CBRE använder sig huvudsakligen av en kassaflödesmetod vid värdering av 

förvaltningsfastigheter till verkligt värde. De använder sig oftast av en kassaflödeskalkyl med en 

10 årig kalkylperiod. För att säkerställa värderingen som framkommit genom kassflödeskalkylen 

använder sig CBRE även av ortsprismetoden. Det vill säga de kontrollerar och jämför liknande 

försäljningar som skett vid samma tidpunkt på liknande marknader.   

Kassaflödesmetoden används främst vid värdering av kontor och bostadsfastigheter. Är det 

projektfastigheter som skall värderas använder CBRE oftast ortsprismetoden.  Dock kan det 

vara svårt att hitta försäljningar av likande objekt att jämföra med då projektfastigheter inte är 

färdigställda. CBRE tillämpar då olika metoder för att säkerställa att värderingen av 

projektfastigheterna är korrekt. Den vanligaste av dessa är att man tar marknadsvärdet då 

fastigheten är färdigställd minus de kvarvarande kostnaderna.   
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De fördelar som Duncan ser med kassaflödesmetoden är att den på ett bra sätt kan spegla hur 

hela intäkterna ser ut. Nackdelen med kassaflödesmetoden är enligt Duncan att det är svårt att 

kontrollera att kalkylen är korrekt, då man exempelvis gör antaganden om att hyresintäkterna 

betalas i förskott och att kostnaderna betalas i efterskott. En fördel som Duncan ser med 

ortsprismetoden är att den är enklare att använda om det finns korrekt information, till 

exempel att jämförelseobjekten stämmer överens med de objekt man värderar. En nackdel som 

Duncan ser med ortsprismetoden är att fastigheter ofta säljs som bolag, vilket gör det svårt att 

få fram själva fastighetens värde.  

Vid värderingen begär CBRE in en del uppgifter från det fastighetsbolag de utför värderingen åt. 

Dessa uppgifter är bland annat hyreslistor, hyreskontrakt, faktiska kostnader för de senaste tre 

åren, investeringar för kommande år samt capex för tidigare och kommande år. CBRE 

kontrollerar uppgifterna och utför sedan värderingen. Vid värderingen antar och beräknar CBRE 

vissa variabler såsom bland annat kalkylränta, långsiktig vakansgrad och inflationsgrad.  

 

4.3.2 DTZ Sweden AB 

DTZ är ett internationellt företag och har i Sverige 85 konsulter på sina kontor i Stockholm, 

Göteborg, Malmö och Norrköping.110 DTZ Sweden har sitt ursprung i företagen VärderingsHuset 

AB och Sweden Property KB som båda startade i början av 1980-talet. År 1995 inledde DTZ 

samarbete med dessa två företag. Samarbetet ledde senare till att bolagen slogs ihop under 

namnet DTZ Sweden AB.111 DTZ bedriver fastighetsrådgivnings-verksamhet och tillhandahåller 

tjänster till fastighetsägare, investerare och hyresgäster. Tjänsterna innefattar bland annat 

värdebedömningar, analyser vid köp och försäljningar och utveckling av fastigheter. 112  DTZ 

Sweden AB har anlitats av bland andra Kungsleden och Klövern för extern värdering av en del 

av deras fastighetsbestånd. 
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4.3.2.1 Värderingsmetod 

Vid värdering av förvaltningsfastigheter till verkligt värde använder DTZ sig normalt av en 

kassaflödesbaserad analys. Framtida intäkter och kostnader prognostiseras samt kapitaliseras 

efter ett avkastningskrav som analyserats från genomförda transaktioner.113  

Den person som svarat på våra frågor arbetar som ”head of valuation” på DTZ. Denna person 

anser att fördelen med denna metod är att det går att bedöma framtida förändringar samt att 

det ger en god bild av kassaflödet under de närmsta åren. Att vid värderingen enbart förlita sig 

på historiska affärer är något som denna person inte anser är tillräckligt. Det är allra viktigast 

att ha kännedom om marknaden samt dess aktörer och veta hur de resonerar och varför.114 

Värderingen går till på så sätt att objektet först och främst besiktigas och sedan inhämtas 

information från kunden. Efter detta utför DTZ en analys av marknadshyror för olika lokaler 

samt en analys av genomförda transaktioner där avkastningskrav styr. Kassaflödesanalysen 

genomförs sedan. Där matas faktiska förhållanden om hyror, drift mm in och vid 

kontraktstidens utgång justeras marknadshyror och vakanser utifrån 

marknadsförutsättningar.115   

DTZ använder sig vid värdering till verkligt värde av samma värderingsmetod oavsett vilket 

bolag/kund de utför värderingen åt.116  

 

4.3.3 Forum Fastighetsekonomi AB 

Forum Fastighetsekonomi AB är ett konsultföretag som erhåller en mängd tjänster inom det 

fastighetsekonomiska området. Deras centrala inriktning är dock fastighetsvärdering. Forum 

Fastighetsekonomi AB startades år 1961. Deras huvudkontor finns beläget i Stockholm, men de 
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är även verksamma på andra orter i Sverige. Företaget består av 30 konsulter, varav drygt 20 är 

auktoriserade fastighetsvärderare.117 Atrium Ljungberg och Hufvudstaden är två fastighetsbolag 

som valt att externt värdera en del av sitt fastighetsbestånd med hjälp av Forum 

Fastighetsekonomi AB. Atrium Ljungberg har även av Forum Fastighetsekonomi AB köpt den 

värderingsmodell de använder sig av vid sin interna värdering. 

4.3.3.1 Värderingsmetod 

De svar vi fått på frågeformuläret har en anställd som arbetar som fastighetsvärderare på 

Forum Fastighetsekonomi besvarat.118  

Då förvaltningsfastigheter ska värderas till verkligt värde använder Forum Fastighetsekonomi 

sig av en kassaflödesmetod. Fördelen som de ser med denna metod är möjligheterna att beakta 

olika kända betalningsströmmar i en nära framtid. Nackdelen som de ser är att det kan bli för 

matematiskt när det i slutändan handlar om en bedömning av hur marknaden resonerar.119 

Vid värderingen bedöms marknadsvärdet med en marknadsanpassad flerårig 

avkastningsanalys. Det vill säga en analys av förväntade framtida betalningsströmmar där alla 

indata (såsom hyror, vakans/hyresrisk, drift- och underhållskostnader, fastighetsskatt, 

direktavkastningskrav, kalkylränta med mera) får värden som överensstämmer med de 

bedömningar marknaden kan antas göra under rådande marknadssituation. Som grund för 

bedömningarna om marknadens direktavkastningskrav med mera ligger ortsprisanalyser av 

gjorda jämförbara fastighetsköp. 120  

Forum Fastighetsekonomi använder sig av samma värderingsmetod oavsett vilket bolag/kund 

de utför värderingen åt.121 
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4.3.4 Malmöbryggan Fastighetsekonomi AB 

Bryggan Fastighetsekonomi består av fyra fristående företag varav ett är Malmöbryggan 

Fastighetsekonomi AB. Malmöbryggan Fastighetsekonomi AB bildades år 1997 och har i 

dagsläget fem anställda. Av de fem anställda är tre auktoriserade fastighetsvärderare. För sina 

kunders räkning genomför Malmöbryggan fortlöpande värderingar som underlag för finansiell 

rapportering och i anslutning till transaktioner.122 Wihlborgs har valt att anlita Malmöbryggan 

Fastighetsekonomi AB för att externt värdera en del av sitt fastighetsbestånd.  

4.3.4.1 Värderingsmetod 

Malmöbryggan Fastighetsekonomi AB använder kassaflödesmetoden vid värdering av 

förvaltningsfastigheter till verkligt värde. Fördelarna de ser med att använda 

kassaflödesmetoden vid värdering är att det är rationellt, konsekvent och stämmer överens 

med fastighetsbolagen/marknadens sätt att räkna. Nackdelarna med metoden är att det kan bli 

stelbent och att den har svagare anknytning till faktisk marknadsinformation om genomförda 

transaktioner.123 

Värderingen går till så att fastighetsbolaget, vilken värderingen utförs åt, tillhandahåller 

indatafiler med information om värderingsobjekt och hyreskontrakt. Dessa indatafiler tankas 

efter en kvalitetsgranskning in i Malmöbryggans databasbaserade värderingsverktyg (IPA). Med 

hjälp av värderingsverktyget skapas sedan individuella värderingskalkyler för varje enskilt 

värderingsobjekt. De parametrar och antaganden som krävs är härledda genom 

Malmöbryggans analyser av marknaden.124 
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 Bryggan, Malmö, 2012, http://www.bryggan.se/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Itemid=32, 

(hämtad 2012-04-18) 
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 Bilaga 4, 8.4.3 Malmöbryggan Fastighetsekonomi AB, sid XV - XVI 
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4.3.5 NAI Svefa 

År 1995 bildades NAI Svefa ur statliga lantmäteriet.125 Idag är NAI Svefa ett av Sveriges största 

fastighetskonsultbolag. De finns på 18 olika orter runt om i landet och har 130 anställda.126 

Bolaget erbjuder tjänster inom bland annat analys, värdering, fastighetsinformation, uthyrning 

och fastighetsutveckling.127 När det gäller fastighetsvärdering har NAI Svefa fler än 70 värderare 

som arbetar med alla typer av objekt såsom till exempel kommersiella fastigheter och 

specialfastigheter.128 NAI Svefa har anlitats av bland andra Castellum för att externt värdera en 

del av deras fastighetsbestånd. 

4.3.5.1 Värderingsmetod 

NAI Svefa har tyvärr inte besvarat vårt frågeformulär, vilket medför att vi inte har någon 

information om deras värderingsmetod och hur de går tillväga vid värdering av 

förvaltningsfastigheter. 

 

4.3.6 Newsec AB 

Newsec grundades år 1994 och är idag ett av Europas mest anlitade fastighetskonsultbolag 

inom affärsområdena fastighetsrådgivning, transaktioner och asset management. De har över 

500 anställda i sex olika länder.129 En del av affärsområdet fastighetsrådgivning är 

fastighetsvärdering. Inom detta område har Newsec fler än 70 medarbetare och har därmed 

den största värderingsenheten i norra Europa. De erbjuder fastighetsvärdering inför förvärv, 
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 NAI Svefa, Våra tjänster - myndigheter, 2012, http://www.naisvefa.se/sv/Vara-tjanster/Myndigheter/, (hämtad 

2012-04-18) 
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 NAI Svefa, Om NAI Svefa, 2012, http://www.naisvefa.se/sv/NAI-Svefa/, (hämtad 2012-04-18) 
127
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 Newsec, Newsecs historia, 2012, http://www.newsec.se/Om-Newsec/Newsecs-historia/, (hämtad 2012-04-18) 
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http://www.naisvefa.se/sv/Vara-tjanster/
http://www.naisvefa.se/sv/Vara-tjanster/Vardering/
http://www.newsec.se/Om-Newsec/Newsecs-historia/


 

 

43 

 

bokslut och lånefinansiering.130  Kungsleden, Hufvudstaden och Fabege är några av de bolag 

som valt att använda sig av Newsec AB för att externt värdera en del av sitt fastighetsbestånd. 

4.3.6.1 Värderingsmetod 

Newsec AB har tyvärr inte besvarat vårt frågeformulär, vilket medför att vi inte har någon 

information om deras värderingsmetod och hur de går tillväga vid värdering av 

förvaltningsfastigheter. 

 

4.3.7 Savills 

Savills grundades i England år 1855 och gick då under namnet Savill and Son. Under 1970-talet 

döptes företaget om till Savills.131 I Sverige erbjuder Savills värderingsrådgivning och 

konsulttjänster för kommersiella fastigheter och bostads- och hyresfastigheter. Alla Savills 

värderare är auktoriserade.132 Wihlborgs, Klövern och Atrium Ljungberg är några av de företag 

som använder sig av Savills för att externt värdera en del av deras fastighetsbestånd.  

4.3.7.1 Värderingsmetod 

Savills använder både kassaflödesmetoden och ortsprismetoden vid värdering av 

förvaltningsfastigheter till verkligt värde. En nackdel som de ser med ortsprismetoden är att 

den är svår att använda då antalet jämförande objekt oftast är begränsad. Fördelen med 

kassaflödesmetoden är att den känns trygg då kassaflödet simuleras och ett avkastningskrav 

sätts. Avkastningskravet sätts i utgångspunkt från tidigare genomförda transaktioner som 
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(hämtad 2012-04-18) 

http://www.newsec.se/Analys_vardering/Fastighetsvardering/
http://www.savills.se/om-savills/history.aspx
http://www.savills.se/tjanster/vardering/vardering-och-analys.aspx


 

 

44 

 

analyserats samt genom att alltid vara nära marknaden och höra hur olika investerare 

resonerar.133 

Värderingen går till så att fastighetsbolaget, vilket värderingen utförs åt, skickar in indata 

(hyreslista, drift- och underhållskostnader, budget/resultaträkning). Savills tar fram fakta om 

fastigheten, FDS, planer, registerkartor samt kontrollerar eventuella miljöföroreningar. Efter att 

de lagt in kontraktsinformation och all annan ekonomisk data i en värderingsmodell besiktigas 

fastigheten. Besiktning sker även av ett urval lokaler, samtliga vakanta lokaler, allmänna ytor 

och driftsutrymmen. Sedan görs kassaflödeskalkylen klar, det vill säga marknadshyror åsätts, 

eventuella investeringar läggs in med mera. Savills letar även efter jämförbara transaktioner i 

sin transaktionsdatabas, där de har registrerat alla transaktioner av kommersiella fastigheter. 

De försöker även samla extra information (utöver priset och priset i kr/kvm) när de registrerar 

transaktionerna för att få en uppfattning om intäkter, kostnader och avkastningskrav på de 

sålda fastigheterna. Det finns även i grunden en marknadsanalys på den aktuella orten. Det är 

inte alltid fastighetsbolagen har med det i ett värderingsutlåtande, men för att kunna utföra 

värderingen bör man ha en uppfattning om: befolkning, befolkningstillväxt, arbetstillfällen, 

arbetslöshet, inkomster, utbildningsnivå, tillgång och efterfrågan på fastighetsmarknaden 

generellt på orten samt ungefärliga hyresnivåer och vakansgrader.134   

Savills ville poängtera att även om en fastighet är en så kallad förvaltningsfastighet bör man 

alltid fundera på om användningssättet är det bästa eller om det går att förändra, bygga till, 

bygga om och på så sätt skapa ett mervärde. Det kan finnas outnyttjade byggrätter som också 

har ett värde.135  
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4.4 Jämförande studie åren 2005, 2008 och 2011 

För att enkelt kunna jämföra bolagen i vår studie har vi valt att sammanställa tabeller. Vi har 

valt ut ett antal variabler som vi anser är av vikt för vår undersökning. Variablerna är 

värderingsmetod, real tillväxt/inflationsantagande, intern/extern värdering, orealiserade 

värdeförändringar och direktavkastning. För att även få ett jämförande perspektiv över tiden 

har vi valt att studera åren 2005, 2008 och 2011. Genom tabellerna får man en uppfattning om 

de skillnader och likheter som finns, dels mellan bolagen samt även sett över tiden.  Variablerna 

är inhämtade från bolagens årsredovisningar för åren 2005, 2008 och 2011. De orealiserade 

värdeförändringarna i tabellerna nedan är beräknade i procent av totala fastighetsbeståndet. 

Beräkningen har gått till på följande sätt: orealiserade 

värdeförändringar/förvaltningsfastigheternas bokförda värde. Detta har gjorts för att ge en mer 

rättvisande bild samt underlätta vid jämförelse. Bolagens direktavkastning sätts olika beroende 

på fastighetstyp och läge. I tabellen nedan visas bolagens genomsnittliga direktavkastning.  
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4.4.1  År 2005  

Tabell 1: År 2005
136
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 Egenupparbetad tabell, baserad på 2005 års årsredovisningar för respektive bolag.  

 

Atrium 
Ljungberg 

Castellum Fabege Hufvudstaden Klövern Kungsleden Wallenstam Wihlborgs 

Värderings-
metod 

Kassaflödes-
metoden 

Kassaflödes-
metoden 

Kassaflödes-
metoden 

Ortspris-
metoden 

Kassaflödes-
metoden 

Ortspris-
metoden 

Kassaflödes-
metoden 

(delvis 
ortpris-

metoden) 

Kombination av 
kassaflödes-

metoden och 
ortsprismetoden 

Real tillväxt/ 
Inflations- 
Antagande 

2% 1,5% 2% ------------- 2% --------- 2% 2% 

Intern/ 
Extern 

värdering 

Intern 100% 
(delvis 
extern) 

Intern 100% 
(delvis 

extern 53%) 
Extern 

Intern 100% 
(delvis extern 

30%) 

Intern 75% 
(delvis 

extern 25%) 

Intern 100% 
(delvis 

extern 70%) 
Intern Extern  

Orealiserade 
Värdeförän-

dringar 
8,3% 4,0% 4,0% 7,4% 2,2% 4,4% 11,1% 4,0% 

Direkt-
avkastning 

6,5% 8,5% 6,7% 5,7% 9,63% 6,7% 5,0% 6,6% 
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4.4.2 År 2008 

Tabell 2: År 2008
137
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 Egenupparbetad tabell, baserad på 2008 års årsredovisningar för respektive bolag. 

 

Atrium 
Ljungberg 

Castellum Fabege Hufvudstaden Klövern Kungsleden Wallenstam Wihlborgs 

Värderings-
metod 

Kassaflödes-
metoden 

(delvis 
ortspris-

metoden) 

Kassaflödes-
metoden 

Kassaflödes-
metoden 

Ortspris-
metoden 

Kassaflödes-
metoden 

Ortspris-
metoden 

Kassaflödes-
metoden 

(delvis 
ortspris-

metoden) 

Kombination av 
kassaflödes-
metoden och 

ortsprismetoden 

Real tillväxt/ 
Inflations- 
antagande 

 
1,5% 2% -------- 2% ------- 

  

Intern/ 
Extern 

värdering 

Intern 100% 
(delvis extern 

35%) 

Intern 100% 
(delvis 

extern 51%) 
Extern 

Intern 100% 
(delvis extern 

22%) 

Intern 75% 
(delvis 

extern 25%) 

Intern 100% 
(delvis 

extern 90%) 
Intern Extern  

Orealiserade 
Värdeförän-

dringar 
-6,3% -4,3% -5,2% -8,5% -6,7% -0,7% -1,4% -3,2% 

Direkt-
avkastning 

5,9% 7,4% 6% 5,1% 7,1% 6,5% 5,2% 6,5% 
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4.4.3 År 2011 
 

Tabell 3: År 2011
138
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 Egenupparbetad tabell, baserad på 2011 års årsredovisningar för respektive bolag. 

 

Atrium 
Ljungberg 

Castellum Fabege Hufvudstaden Klövern Kungsleden Wallenstam Wihlborgs 

Värderings-
metod 

Kassaflödes-
metoden 

(delvis 
ortspris-

metoden) 

Kassaflödes-
metoden 

Kassaflödes-
metoden 

(delvis 
ortspris-

metoden) 

Ortspris-
metoden 

Kassaflödes-
metoden 

Ortspris-
metoden 

(delvis 
kassaflödes-

metoden) 

Kassaflödes-
metoden 

(delvis 
ortspris-

metoden) 

Kombination av 
kassaflödes-
metoden och 

ortsprismetoden 

Real tillväxt/ 
Inflations- 
Antagande 

 
1,5% 2% ---------- 2% 

2,5% 
(2%)  

2,5% 
(2%) 

Intern/ 
Extern 

värdering 

Intern 100% 
(delvis 

extern 64%) 

Intern 100% 
(delvis extern 

51%) 
Extern 

Intern 100% 
(delvis extern 

55%) 

Intern 75% 
(delvis 

extern 25%) 

Intern 100% 
(delvis 

extern 91%) 
Intern 

Extern 100% 
(löpande intern) 

Orealiserade 
Värdeförän-

dringar 
2,4% 0,5% 3,7% 5,6% 2,9% 2,7% 3,2% 2,5% 

Direkt-
avkastning 

5,8% 7,2% 5,7% 4,8% 7,1% 7,2% 5,7% 5,8% 
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5 Analys 

I detta avsnitt analyseras den empiriska data som samlats in och redogjorts i det förra avsnittet. 

Analysen avslutas med en redogörelse av studiens koppling till den institutionella teorin. 

5.1 Värderingsmetoder fastighetsbolag 

Genom att studera bolagens årsredovisningar kompletterat med de svar vi fått på 

frågeformulären får vi en bild av hur bolagen har gått tillväga vid värderingen av deras 

förvaltningsfastigheter. De flesta bolagen i vår studie använder sig av kassaflödesmetoden vid 

bedömningen av marknadsvärdet. Endast ett fåtal av bolagen använder ortsprismetoden. 

Vanligast är dock att bolagen utgår från en kassaflödesmetod och kompletterar denna med 

ortsprismetoden.   

 

5.1.1  Kassaflödesmetoden 

De bolag som utgår från kassaflödesmetoden vid värdering till verkligt värde är Atrium 

Ljungberg, Castellum, Fabege, Klövern, Wallenstam och Wihlborgs. Wihlborgs skiljer sig dock 

från de andra då de tillämpar en kombination av kassaflödesmetoden och ortsprismetoden. 

Inom kassaflödesmetoden använder man sig av en kassaflödeskalkyl för att fastställa det 

verkliga värdet. Kalkylperioden som används i kassaflödeskalkylen är normalt mellan 5 till 10 år 

för alla bolag i vår undersökning. Några av bolagen anger dock i sin årsredovisning att 

kalkylperioden kan variera beroende på exempelvis kontraktsituationen. Vid användande av 

kassaflödeskalkylen görs bedömningar angående bland annat avkastningskrav, inflation, 

långsiktig vakansgrad samt framtida kostnader och intäkter. Hur bolagen går tillväga för att göra 

dessa bedömningar skiljer sig åt. För att komma fram till avkastningskravet för olika fastigheter 

använder Atrium Ljungberg, Fabege, Wihlborgs och Wallenstam sig av ortsprismetoden. Det vill 

säga att sålda jämförbara objekt analyseras för att på så sätt fastställa avkastningskravet för 

olika fastigheter. Wihlborgs har valt att även inkludera en riskpremie, som är individuell för 

varje fastighet, vid beräkningen av avkastningskravet. Castellum och Klövern använder sig inte 
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av ortsprismetoden för att fastställa avkastningskravet. Castellum bedömer avkastningskravet 

som den vägda kostnaden för lånat och eget kapital. Kostnaden för lånat kapital utgår från den 

marknadsmässiga räntan på lån. Vid beräkning av kostnaden för eget kapital utgår man från en 

riskfri ränta justerad med en riskpremie som dels består av en generell marknadsrisk och en 

individuell risk. Klöverns beräkning påminner om Castellums då de beräknar avkastningskravet 

ur varje fastighets unika risk. Denna risk består precis som hos Castellum av två olika delar, den 

generella marknadsrisken och den specifika fastighetsrisken. När det gäller antagande om 

inflation följer de flesta av bolagen riksbankens prognoser, vilket motsvarar ett långsiktigt 

inflationsmål på 2%. Kungsleden och Wihlborgs valde att under kalkylperioden även följa 

riksbankens kortsiktiga prognos, vilket innebar en inflation på 2,5% under år 2013 och år 2014. 

Castellum skiljer sig från de andra bolagen när det gäller inflationsantagande då valt att anta en 

inflation på 1,5%.  När det gäller långsiktig vakansgrad samt framtida kostnader och intäkter är 

alla bedömningar individuella för respektive bolag. Detta då alla fastigheterna är olika.  

 

5.1.2 Ortsprismetoden 

Två av bolagen i vår studie använder sig av ortsprismetoden vid värdering av 

förvaltningsfastigheter till verkligt värde. Dessa är Hufvudstaden och Kungsleden. Förutom dem 

använder sig, som vi nämnt tidigare, även Wihlborgs delvis av ortsprismetoden. Inom 

ortsprismetoden fastställer bolagen avkastningskravet utifrån bedömningar om hur marknaden 

ser ut samt antaganden om kommande försäljningar och köp. Som vi tidigare nämnt adderar 

även Wihlborgs en riskpremie till avkastningskravet. Metoden Hufvudstaden använder sig av 

kallas nettokapitaliseringsmetod. Den innebär att avkastningskravet sätts i relation till 

fastigheternas driftsnetto för att fastställa verkligt värde. Kungsleden använder sig av en variant 

av ortsprismetoden där de även upprättar en kassaflödesberäkning för att säkerställa det 

verkliga värdet. 
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5.1.3 Intern/Extern värdering 

De flesta av bolagen i vår studie värderar sina fastigheter internt. Wallenstam har valt att 

endast värdera sina fastigheter internt då de anser att deras interna värderingsteam utför 

tillförlitliga värderingar. Atrium Ljungberg, Castellum, Hufvudstaden, Klövern och Kungsleden 

värderar sina fastighetsbestånd internt, men har valt att även anlita externa värderingsbolag. 

De externa värderingsbolagen har som uppgift att värdera en del av bolagens 

fastighetsbestånd. Atrium Ljungberg, Castellum, Hufvudstaden och Kungsleden använder den 

externa värderingen för att säkerställa att den interna värderingen är tillförlitlig och korrekt. 

Klövern skiljer sig från de andra bolagen då de valt att externt värdera 25% av 

fastighetsbeståndet. Resterande 75% av förvaltningsfastigheterna värderar de internt. Atrium 

Ljungberg har för sin interna värdering köpt in ett värderingssystem från Forum 

Fastighetsekonomi, vilka ansvarar för att systemet uppdateras kontinuerligt. Fabege och 

Wihlborgs fastighetsbestånd värderas av externa värderingsbolag. För att säkerställa 

värderingsbolagens resultat har Wihlborgs valt att löpande under året internt värdera sina 

fastigheter.  

Nedan visas ett korsdiagram över fastighetsbolagens värderingsmetoder samt om de använder 

intern/extern värdering av fastighetsbeståndet. Bolagens placeringar i diagrammet nedan är 

baserade på uppskattning av den information vi utläst ur deras årsredovisningar. Var på axeln 

intern/extern värdering bolagen placeras baseras på hur stor andel av fastighetsbeståndet 

bolagen värderar på respektive sätt (procentandelarna återfinns i tabellen på sid 48). Gällande 

axeln kassaflödesmetod/ortsprismetod har bolagen placerats utifrån, av oss gjorda, 

uppskattningar angående deras värderingsmetoder. Korsdiagrammet avser förhållandena år 

2011.  
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Figur 2: Värderingsmetod kontra intern/extern värdering år 2011
139

 

I figur 2 ser man, som vi även nämnt tidigare, att de flesta av bolagen i denna studie utgår från 

en kassaflödesmetod vid värdering av fastighetsbeståndet. Hufvudstaden är det bolag som 

utskiljer sig från de övriga sju bolagen i vår studie då de tillämpar ortsprismetoden i större 

utsträckning än de övriga bolagen. Castellum och Klövern använder enbart 

kassaflödesmetoden. Resterande fem bolag (Atrium Ljungberg, Fabege, Kungsleden, 

Wallenstam och Wihlborgs) tillämpar delvis båda metoderna vid värderingen. Atrium 

Ljungberg, Fabege och Wallenstam utgår från kassaflödesmetoden och kompletterar med 

ortsprismetoden. Kungsleden utgår från ortsprismetoden och kompletterar med 
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 Egenupparbetad figur, baserad på den empiriska data vilken är inhämtad från 2011 års årsredovisningar för 

respektive bolag. 
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kassaflödesmetoden. Wihlborg tillämpar en kombination av de båda metoderna. När det gäller 

intern och extern värdering är Fabege och Wallenstam de bolag som skiljer sig från de andra. 

Fabege är det enda bolaget som värderar hela sitt fastighetsbestånd externt medan 

Wallenstam är det enda bolaget som enbart värderar internt. Vanligast är att bolagen värderar 

fastighetsbeståndet internt vid årsbokslut, samt att de låter en del av fastighetsbeståndet 

värderas externt för att på så sätt säkerställa den interna värderingen. Något ytterligare som 

framkommer ur figur 2 är att inget av bolagen utför värderingen av fastighetsbeståndet enbart 

externt samtidigt som de tillämpar ortsprismetoden.  

 

5.1.4 Orealiserade värdeförändringar och direktavkastning 

När fastighetsbolagen vid årsboksluten värderar sitt fastighetsbestånd uppstår orealiserade 

värdeförändringar som redovisas i bolagens resultaträkning. Storleken på de orealiserade 

värdeförändringarna beror på hur mycket fastigheternas nuvarande värde skiljer sig från det 

bokförda värdet föregående år. Har marknadsvärdet för fastigheten ökat blir de orealiserade 

värdeförändringarna positiva och har marknadsvärdet minskat blir de således negativa. För att 

kunna jämföra företagens orealiserade värdeförändringar har vi räknat ut dessa i procent av 

fastighetsbeståndets totala värde. Ju högre procentsatsen är desto större är skillnaden från 

föregående år.  

Direktavkastning är en viktig parameter vid värdering av förvaltningsfastigheter till verkligt 

värde. Därför vill vi även analysera hur direktavkastningen skiljer sig åt mellan 

fastighetsbolagen. Direktavkastningen är som vi nämnt tidigare driftnetto relaterat till 

fastighetens marknadsvärde. 

 Nedan visas ett diagram över fastighetsbolagens orealiserade värdeförändringar i relation till 

direktavkastning år 2011.  
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Figur 3: Orealiserade värdeförändringar i relation till direktavkastning år 2011
140

  

Figur 3 visar att sex av de åtta bolagen (Atrium Ljungberg, Fabege, Klövern, Kungsleden, 

Wallenstam och Wihlborgs) som är med i studien ligger i ungefär samma spann vad gäller 

orealiserade värdeförändringar. De har orealiserade värdeförändringar mellan 2,4% – 3,7%. De 

två bolag som urskiljer sig något gällande orealiserade värdeförändringar är Castellum och 

Hufvudstaden. Castellum har en väldigt låg procent orealiserade värdeförändringar på 0,5%. 

Hufvudstaden har den högsta procenten orealiserade värdeförändringar på 5,6%. När det gäller 

direktavkastning skiljer sig bolagen inte lika mycket åt. Tre av bolagen (Castellum, Klövern och 

Kungsleden) har den högsta direktavkastningen på 7,1% – 7,2%. Strax därunder på 5,7% – 5,8% 

återfinns ytterligare fyra bolag (Atrium Ljungberg, Fabege, Wallenstam och Wihlborgs). 

Hufvudstaden skiljer sig även här ifrån de övriga bolagen. De har den lägsta direktavkastningen 

på 4,8%.  Något som man även kan utläsa i diagrammet är att högre direktavkastningen oftast 

resulterar i lägre orealiserade värdeförändringar. 
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 Egenupparbetad figur, baserad på den empiriska data vilken är inhämtad från 2011 års årsredovisningar för 

respektive bolag. 
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5.2 Analys av svaren från fastighetsbolagen 

Vi har skickat ut ett frågeformulär med frågor angående IAS 40 och fastighetsvärdering till de 

åtta fastighetsbolagen i vår studie. Av dessa åtta bolag fick vi svar från fem (Atrium Ljungberg, 

Fabege, Hufvudstaden, Klövern och Wihlborgs), det vill säga en svarsfrekvens på 62,5%. Tre av 

bolagen (Castellum, Kungsleden och Wallenstam) har inte svarat på dessa frågor och vi har 

således ett bortfall på 37,5%. 

Fastighetsbolagen anser att införandet av IAS 40 har medfört en del förändringar för bolagen. 

Den största förändringen som IAS 40 medfört är att bolagen numera lägger större fokus kring 

förvaltningsfastigheter och dess värderingsprocess. De lägger ned både mer tid och pengar för 

att på ett korrekt sätt värdera sina förvaltningsfastigheter. Förändringar i marknadsvärdet har 

numera direkt genomslag på resultaträkning och nyckeltal och blir därmed mer tydligt i de 

finansiella rapporterna. 

De bolag som svarat på vårt frågeformulär är mestadels positiva till att förvaltningsfastigheter 

värderas till verkligt värde jämfört med anskaffningsvärdet. De anser att värdering av 

förvaltningsfastigheter till verkligt värde ger en rättvisande bild av fastigheternas värde samt 

gör det lättare att jämföra olika fastighetsbolag. Den vanligaste nackdelen jämfört med 

anskaffningsvärdemetoden är enligt bolagen att värdering enligt verkligt värdemetoden är mer 

tidskrävande och kostsam. Även om fastighetsbolagen anser att det är enklare att redovisa 

enligt anskaffningsvärdemetoden är de mer negativt inställda till den metoden då den inte 

speglar förvaltningsfastigheternas verkliga värde.  

De flesta fastighetsbolagen använder sig av kassaflödesmetoden vid värdering av 

förvaltningsfastigheter till verkligt värde. Flertalet av bolagen kompletterar dock 

kassaflödesmetoden med ortsprismetoden. Fördelarna som bolagen ser med 

kassaflödesmetoden är att den ger en bra och rättvisande bild av fastigheternas värde, framtida 

kassaflöden samt priset vid en eventuell transaktion. Dessutom kan kassaflödesmetoden ses 

som marknadspraxis då flertalet noterade bolag redovisar enligt den metoden. En nackdel kan 

dock vara att det uppskattade verkliga värdet kan variera beroende på värderaren. Detta 
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eftersom värdering enligt kassaflödesmetoden innefattar flertalet uppskattningar och 

bedömningar. Endast ett av bolagen (Atrium Ljungberg) angav en nackdel med 

ortsprismetoden. Denna var att det kan vara svårt att få fram likvärdiga transaktioner att 

jämföra med på vissa marknader. Inget av bolagen angav någon fördel med ortsprismetoden. 

Att nästan inga bolag angav fördelar och nackdelar med ortsprismetoden kan bero på att de 

flesta bolagen huvudsakligen använder kassaflödesmetoden och således endast angav för och 

nackdelar med den metoden. 

Utifrån de svar vi fått på de enkäter vi skickat ut till fastighetsbolagen ser vi att de flesta är 

positiva till införandet av IAS 40 och värdering till verkligt värde.  

 

5.3 Värderingsmetoder externa värderingsbolag 

Fastighetsbolagen anlitar delvis externa värderingsbolag vid värderingen av deras 

förvaltningsfastigheter. Då det fastighetsbestånd som de externa värderingsbolagen värderar 

inte är deras så framgår inte värderingsmetoderna i deras årsredovisningar. För att få reda på 

hur de externa värderingsbolagen går tillväga vid värderingen till verkligt värde har vi därför 

skickat ut frågeformulär till dessa. Av de sju externa värderingsbolag som ingår i vår studie har 

fem besvarat våra frågor (CBRE, DTZ, Forum Fastighetsekonomi AB, Malmöbryggan 

Fastighetsekonomi AB och Savills), varav CBRE var genom en muntlig intervju. Detta motsvarar 

en svarsfrekvens på 71,4%. Två av de externa bolagen (NAI Svefa och Newsec) har inte svarat 

på frågeformulären och representerar därmed vårt bortfall på 28,6%.  

Samtliga externa värderingsbolag som är med i vår studie, och som har besvarat 

frågeformuläret, använder samma metod oavsett vilket fastighetsbolag de utför värderingen åt. 

Alla de bolag som har svarat använder sig av en kombination av kassaflödesmetoden och 

ortsprismetoden vid värderingen av förvaltningsfastigheter till verkligt värde.  

Fördelarna med kassaflödesmetoden, enligt de flesta, är att den på ett bra sätt speglar det 

framtida kassaflödet. Malmöbryggan ser även kassaflödesmetoden som fördelaktig då de flesta 
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andra fastighetsbolag värderar enligt denna metod, vilket ökar jämförbarheten bolagen 

emellan. De nackdelar som framkommer med kassaflödesmetoden är att det kan vara svårt att 

kontrollera att kalkylen är korrekt, då den delvis är baserad på antaganden, samt att den kan bli 

för stelbent och matematisk. 

En fördel som framkom med ortsprismetoden är att den är enklare att använda om det finns 

korrekt information, det vill säga om jämförelseobjekten stämmer överens med 

värderingsobjekten. De nackdelar som togs upp var att det oftast inte finns tillräckligt med 

jämförande objekt. Detta kan exempelvis bero på att fastigheter ofta säljs som bolag vilket gör 

det svårt att få fram fastigheternas värde. 

Som vi tidigare nämnt tillämpar samtliga externa värderingsbolag i vår studie en kombination av 

de två metoderna. De utgår ifrån en kassaflödesanalys och använder sig av ortsprismetoden för 

att fastställa avkastningskravet och andra parametrar i beräkningen. CBRE använder sig av 

ortsprismetoden för att säkerställa värderingen de gjort via kassaflödeskalkylen. 

Alla de externa värderingsbolagen får in så kallad indata från det fastighetsbolag de utför 

värderingen åt. Indata kan bestå av hyreslistor, drift- & underhållskostnader, vakansgrad samt 

fastighetsskatt. Indatan används sedan när bolagen utför sin kassaflödesanalys. Samtliga 

externa värderingsbolag i vår studie har egenuppbyggda modeller som de använder vid 

värderingen. Två av bolagen (DTZ och Savills) utför en besiktning av den fastighet de ska 

värdera. Vid värderingen kontrollerar flera av bolagen även hur förhållandena på marknaden 

ser ut, exempelvis tidigare transaktioner på aktuell och liknande marknader.  

De externa bolagen som svarat på våra frågor använder sig av liknande värderingsmetoder, 

dock anpassade och modifierade versioner.  
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5.4 Jämförande studie åren 2005, 2008 och 2011 

Vi har valt att sammanställa tre tabeller för åren 2005, 2008 och 2011. Detta för att få ett 

tidsperspektiv och analysera om det uppstått några förändringar under dessa år. Vi har valt att 

utgå från år 2005 då IAS 40 infördes och började gälla för alla noterade bolag.  

Nedan visas korsdiagram över värderingsmetod och intern/extern värdering för de tre åren 

2005, 2008 och 2011. Bolagens placeringar i diagrammen är baserade på uppskattning av den 

information vi utläst ur deras årsredovisningar för respektive år. Var på axeln intern/extern 

värdering bolagen placeras baseras på hur stor andel av fastighetsbeståndet bolagen värderar 

på respektive sätt (procentandelarna återfinns i tabellerna på sid 46, 47 och 48). Gällande axeln 

kassaflödesmetod/ortsprismetod har bolagen placerats utifrån, av oss gjorda, uppskattningar 

angående deras värderingsmetoder. 
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Figur 4: Värderingsmetod kontra intern/extern värdering åren 2005, 2008 och 2011
141

  

Alla de åtta fastighetsbolagen i vår studie har under dessa tre år använt sig av samma 

värderingsmetoder som de använde vid införandet år 2005. Dock har bolagen utvecklat och 

förändrat sina värderingsmetoder. Atrium Ljungberg använde sig år 2005 enbart av 

kassaflödesmetoden, men har under senare år valt att även komplettera den med en 

ortsprismetod exempelvis för att fastställa avkastningskravet. Fabege använde sig under åren 

2005 och 2008 endast av kassaflödesmetoden vid värdering till verkligt värde. Som diagrammet 

för år 2011 visar kompletterar de, precis som Atrium Ljungberg, numera kassaflödesmetoden 

med ortsprismetoden. Kungsleden använde sig enbart av ortsprismetoden under både år 2005 

och år 2008, men har nu valt att komplettera med kassaflödesmetoden för att säkerställa de 

värderingar man kommit fram till. Vanligast bland fastighetsbolagen i vår studie är att man 

utgår ifrån en kassaflödesmetod. Dock är det mycket vanligt att denna kompletteras med 

ortsprismetoden. 
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 Egenupparbetad figur, baserad på den empiriska data i tabellerna (sid 46 – 48) vilken är inhämtad från 2005, 

2008 och 2011 års årsredovisningar för respektive bolag. 
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Som man ser i figur 4 har alla bolag i vår studie under de tre åren 2005, 2008 och 2011 

kontinuerligt använt sig av samma variant av värderingsutförande. Det vill säga de använder sig 

kontinuerligt av antingen intern eller extern värdering, alternativt en kombination av dessa. 

Andelen av fastighetsbeståndet som värderas på respektive sätt har dock förändrats över tiden. 

Wallenstam är det enda bolag i vår studie som enbart tillämpar en intern värdering och har 

gjort detta ända sedan införandet av IAS 40 år 2005. Fabege och Wihlborgs skiljer sig från de 

andra bolagen då de använder externa värderingsbolag för att värdera sina fastighetsbestånd. 

Wihlborgs internvärderar dock numera sitt fastighetsbestånd löpande under året för att 

säkerställa den externa värderingen, vilket de inte gjorde år 2005 och år 2008. Klövern skiljer sig 

från de övriga bolagen då de värderar 25% av sitt fastighetsbestånd externt och resterande 

internt. Detta har de gjort under alla de tre åren. Vanligast är, som för resterande bolag (Atrium 

Ljungberg, Castellum, Hufvudstaden och Kungsleden), att man utför värderingen internt men 

anlitar externa värderare för att på så sätt kunna säkerställa de interna värderingarna. Atrium 

Ljungberg, Hufvudstaden och Kungsleden har alla tre sedan år 2005 ökat den andel som 

externvärderas i syfte att kontrollera den interna värderingen. Dock skiljer sig storleken på 

dessa ökningar åt mellan bolagen. Castellum har kontinuerligt sedan år 2005 externvärderat 

drygt 50% av sitt fastighetsbestånd för att säkerställa den interna värderingen. De externa 

värderare som anlitats av fastighetsbolagen skiljer sig dock åt över tiden och även mellan 

bolagen. Flera av fastighetsbolagen har valt att anlita flera externa värderingsbolag för att på 

sätt sprida riskerna för felaktiga värderingar och öka trovärdigheten för den slutgiltiga 

värderingen. Vi har i vår studie sett att vissa externa värderingsbolag anlitas av flera olika 

fastighetsbolag, exempelvis DTZ, Newsec AB och Savills.  

Gällande inflationsantagande följer de flesta bolagen riksbankens prognoser. Castellum brukar 

dock ha en något lägre inflationsantagande än den riksbanken har i sina prognoser. Några av 

fastighetsbolagen anger inte i årsredovisningen vad de antar för framtida inflation.  Detta kan i 

vissa fall bero på att inflation inte är en parameter i deras värderingar, exempelvis om man 

enbart använder sig av ortsprismetod vid värderingen.  Att bolag utelämnar information om 

vilket inflationsantagande de gör, trots att de använder inflation i sina beräkningar, tror vi kan 
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bero på att de använder sig av riksbankens prognoser som de flesta andra och därför tycker att 

det är onödigt att nämna detta i sin årsredovisning. Det skulle även kunna vara så att bolagen 

utelämnar denna information i konkurrenssyfte, det vill säga att de inte vill lämna ut siffror i 

sina beräkningar för andra bolag att kunna få dessa och kopiera. 

För att kunna jämföra de orealiserade värdeförändringarna över tiden och mellan bolagen valde 

vi att räkna ut dessa i procent av totala fastighetsbeståndet. På så sätt får vi en mer rättvisande 

bild då förändringarna inte baseras på kronor och fastighetsbolagens storlek. Generellt ökar 

fastigheter i värde över tiden, vilket vi också ser i fastighetsbolagens finansiella rapporter. Även 

direktavkastningen skiljer sig åt mellan åren och mellan bolagen. Nedan återfinns diagram över 

orealiserade värdeförändringar i relation till direktavkastning för de tre åren 2005, 2008 och 

2011. 
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Figur 5: Orealiserade värdeförändringar i relation till direktavkastning åren 2005, 2008 och 2011
142

  

Alla de åtta bolagen som är med i studien har år 2005 och år 2011 positiva orealiserade 

värdeförändringar. Dessa var dock högre år 2005 än vad de var år 2011. Fyra av 

fastighetsbolagen (Castellum, Fabege, Kungsleden och Wihlborgs) hade år 2005 orealiserade 
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 Egenupparbetad figur, baserad på den empiriska data i tabellerna (sid 46 – 48) vilken är inhämtad från 2005, 

2008 och 2011 års årsredovisningar för respektive bolag. 
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värdeförändringar på mellan 4,0% – 4,4% och två av bolagen (Atrium Ljungberg och 

Hufvudstaden) hade orealiserade värdeförändringar på  7,4% och 8,3%. Klövern hade år 2005 

den lägsta procenten orealiserade värdeförändringar på 2,2%. Wallenstam var det bolag som 

stack ut mest från de andra gällande orealiserad värdeförändringar år 2005 med den högsta 

procentsatsen på 11,1%. De orealiserade värdeförändringarna skiljer sig år 2008 från de övriga 

två åren. Detta då alla de åtta bolagen år 2008 har negativa värden. Något som är viktigt att 

känna till är att detta beror på den globala finanskrisen som uppstod år 2008. Finanskrisen är en 

faktor som bolagen inte kan påverka och denna gjorde så att fastighetsvärdena sjönk 

markant.143 Vi ser även att bolagens orealiserade värdeförändringar skiljer sig från varandra 

detta år, från Kungsleden som har den minsta procentsatsen på -0,7% till Hufvudstaden som 

har den största procentsatsen på -8,5%. År 2011 var det, som vi nämnt tidigare, Hufvudstaden 

med den högsta procenten på 5,6% och Castellum med den lägsta procenten på 0,5% som 

skiljde sig mest från de andra bolagen gällande orealiserade värdeförändringar.  

När det gäller direktavkastningen år 2005 har hälften av bolagen (Atrium Ljungberg, Fabege, 

Kungsleden och Wihlborgs) en direktavkastning på 6,5% – 6,7%. Det bolag som har den lägsta 

direktavkastningen på 5,0% år 2005 var Wallenstam. Klövern var det bolag som stack ut mest 

från de övriga med den högsta direktavkastningen på 9,63%. År 2008 har alla de åtta bolag en 

direktavkastning mellan 5,1% – 7,4%.  Gällande direktavkastningen år 2011 har som vi nämnt 

tidigare hälften av bolagen (Atrium Ljungberg, Fabege, Wallenstam och Wihlborgs) en procent 

på 5,7% – 5,8%, tre av bolagen (Castellum, Klövern och Kungsleden) 7,1% –7,2%. Det bolag som 

stack ut från de andra var Hufvudstaden med den lägsta direktavkastningen på 4,8%. 

År 2005 ser man tydligt att ju högre direktavkastningen är desto lägre blir de orealiserade 

värdeförändringarna och vice versa. Detta år var även skillnaden mellan den högsta och lägsta 

procenten orealiserade värdeförändringar som störst. Likaså för direktavkastningen. År 2008 
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 Nordlund, B., ”Värdering av förvaltningsfastigheter – metoder och antaganden i finansiella rapporter enligt 

IFRS”, Balans, Nr 2 (2009), 33-35, http://www.farsrskomplett.se.till.biblextern.sh.se/?docId=TN000065CE, (hämtad 

2012-05-12) 
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ser man att alla fastighetsbolagen påverkades av den globala finanskrisen. Sjunkande 

marknadsvärden resulterade i negativa orealiserade värdeförändringar som följd. Som man kan 

se i diagrammet ovan var det en bred spridning mellan företagens orealiserade 

värdeförändringar år 2008. Direktavkastningen skiljde sig dock inte åt något nämnvärt. År 2011 

är det tydligt att de flesta bolagen (Atrium Ljungberg, Fabege, Klövern, Kungsleden, Wallenstam 

och Wihlborgs) har liknande procentsatser gällande orealiserade värdeförändringar. De 

orealiserade värdeförändringarna för dessa bolag är mellan 2,4% - 3,7%.  Två av bolagen sticker 

ut åt varsitt håll från de andra bolagen. Dessa är Castellum som har den lägsta orealiserade 

värdeförändringen på 0,5% och Hufvudstaden som har den högsta orealiserade 

värdeförändringen på 5,6%. Direktavkastningskravet skiljde sig precis som år 2008 inte 

nämnvärt från varandra.  Man ser även att år 2011, dock inte lika konstant som år 2005, visar 

på att ju högre direktavkastningen är desto lägre blir de orealiserade värdeförändringarna och 

vice versa.  

 

5.5 Koppling till institutionell teori 

Då Institutionell teori fokuserar mycket på organisationers isomorfism har den en tydlig 

koppling till vår studie. Enligt den institutionella teorin påverkas företag av sin omgivning. Så är 

även fallet för fastighetsbolagen i vår studie. Detta innebär att fastighetsbolagen utför sina 

värderingar av förvaltningsfastigheter på liknande sätt. Bolagen har anammat delar av 

värderingsprocessen från varandra, vilket resulterar i att bolagens metoder till stor del liknar 

varandra. Även omgivningen har inverkan på företag. Användarna av fastighetsbolagens 

årsredovisningar kan påverka bolagens värderingsmetoder då de vill gynna sina intressen. 

Användarna, exempelvis investerare och långivare, har stor betydelse för bolagen vilket gör att 

bolag behöver anpassa sig efter vad dessa anser är av betydelse. Den institutionella teorin 

menar på att företag med tiden efterliknar varandra mer och mer. IAS 40 infördes år 2005 och 

alla noterade fastighetsbolag redovisar sedan dess sina förvaltningsfastigheter till verkligt 

värde. Vid utgångstidpunkten valde alla bolag själva vilken värderingsmetod de skulle använda 
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för att fastställa förvaltningsfastigheternas verkliga värde. Hälften av bolagen i vår studie 

(Atrium Ljungberg, Castellum, Fabege och Klövern) värderade vid införandet av IAS 40 sina 

förvaltningsfastigheter helt enligt kassaflödesmetoden. Två av bolagen (Hufvudstaden och 

Kungsleden) valde att värdera helt enligt ortsprismetoden. Endast Wallenstam och Wihlborgs 

använde vid den tidpunkten både kassaflödesmetoden och ortsprismetoden. Precis som den 

institutionella teorin menar har fastighetsbolagen med tiden efterliknat varandra mer och mer. 

Även om bolagens värderingsmetoder, som vi nämnt ovan, ursprungligen skiljde sig åt har de 

med tiden blivit mer lika varandra, med undantag för enstaka bolag. År 2011 är det endast två 

bolag (Castellum och Klövern) som enbart tillämpar kassaflödesmetoden. Huvudstaden är 

ensam om att endast tillämpa ortsprismetoden. De flesta bolagen i vår studie (Atrium 

Ljungberg, Fabege, Kungsleden, Wallenstam och Wihlborgs) använder numera, i olika stor 

omfattning, en kombination av de två metoderna. Detta kan ses som en typ av isomorfism då 

bolagen med tiden efterliknar varandra mer gällande deras värderingsmetoder. 

Fastighetsbolagen liknar varandra mer och mer i flera hänseenden. Exempelvis har nästan alla 

bolagen valt samma typ av värderingsutförande, det vill säga fastighetsbeståndet värderas 

internt men kompletteras delvis med en extern värdering. I figur 4 (sid 57 och 58) kan man se 

att värderingsutförandet med tiden blivit mer lika varandra för bolagen. Ursprungligen var det 

vanligt att bolagen i större utsträckning antingen värderade förvaltningsfastigheterna internt 

eller externt. Med tiden har dock flera av bolagen valt att komplettera den externa eller interna 

värderingen med motsatt värderingsutförande för att på så sätt säkerställa värderingen. Detta 

kan också ses som ett, något svagare, tecken på isomorfism. Metoderna och tillvägagångssätten 

hos bolagen är utformade på liknande sätt. Vanligtvis utgår de från en kassaflödeskalkyl där 

vissa parametrar såsom avkastningskravet fastställs med hjälp av ortsprismetoden. 

Inflationsantagandet är även en parameter där bolagen gör på liknande sätt, det vill säga de 

följer riksbankens prognoser (med undantag för de som inte har inflation i sina beräkningar 

samt Castellum). Bolagens kassaflödeskalkyler är uppbyggda på liknande sätt och innehåller 

oftast samma variabler. De beräknar oftast nuvärdet/marknadsvärdet av en fastighet genom att 

dividera variabler såsom exempelvis hyra, driftkostnader och underhållskostnader med 
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kalkylräntan. Detta med en kalkylperiod på 5 eller 10 år. Utifrån det vi nämnt ovan anser vi att 

institutionell teori lämpar sig bra i denna studie.   
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6 Slutsats och avslutande diskussion 

I det avslutande avsnittet kommer vi presentera de slutsatser vi kommit fram till utifrån 

analysen. Slutsatsen är baserad på och kopplad till vårt syfte och frågeställningar. Här kommer 

även en avslutande diskussion och förslag till framtida studier tas upp. 

6.1 Slutsats 

Fastighetsbolagen bekräftar via enkätundersökningen det Lorentzon144 tidigare påtalat i sin 

studie. Det vill säga att det finns en del svårigheter med värdering av förvaltningsfastigheter till 

verkligt värde. Dock ses det som en bättre metod, i förhållande till anskaffningsvärdet, då den 

visar fastigheternas faktiska värde. Kassaflödesmetoden är den överlägset vanligaste 

värderingsmetoden bland fastighetsbolagen i vår studie. Dock kompletteras den oftast med 

ortsprismetoden. Fastighetsbolagen och även de externa värderingsbolagen i vår studie anser 

att jämförbarheten ökar mellan bolagen då de flesta använder sig av kassaflödesmetoden vid 

värdering av förvaltningsfastigheter. Detta till skillnad från Lorentzon145 som menar att 

kassaflödesmetoden är en orsak till att jämförbarheten inte ökat. Fastighetsbolagen och de 

externa värderingsbolagen håller dock med både Lorentzon146 och Nordlund147 om att en brist 

med kassaflödesmetoden är att den baseras på flertalet antaganden. Värderingen enligt 

kassaflödesmetoden kan alltså komma att variera beroende på vem som utför värderingen. Vid 

värderingen av förvaltningsfastigheter använder majoriteten av fastighetsbolagen sig av 

externa oberoende värderingsbolag för att säkerställa den interna värderingen. Alla de externa 

värderingsbolagen i vår studie använder sig av liknande tillvägagångssätt vid värdering av 

förvaltningsfastigheter. Deras metoder och tillvägagångssätt påminner även om de metoder 

majoriteten av fastighetsbolagen i vår studie tillämpar. Det vill säga de utgår ifrån en 

kassaflödesmetod och kompletterar med ortsprismetoden.  

                                                           
144

 Lorentzon, J., Att värdera tillgångar – verkligt värde inom skogs- och fastighetsbranschen, Diss. Göteborgs 

Universitet Handelshögskolan, Göteborg: Göteborgs Universitet Handelshögskolan, 2011 
145

 Ibid. 
146

 Ibid. 
147

 Nordlund B., Bedömning av nedskrivningsbehov – fastigheter i redovisningen, Delarbete av doktorsavhandling. 

(Valuation and Performance Reporting in Property Companies According to IFRS, 2008) Kungliga Tekniska 

Högskolan, Stockholm: Kungliga Tekniska Högskolan, 2004  
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Vi har genom att utföra denna studie uppmärksammat att fastighetsbolagens 

värderingsmetoder vid införandet av IAS 40 år 2005 var mer differentierade och 

företagsspecifika. Med tidens gång har dock bolagens värderingsmetoder börjat efterlikna 

varandra mer, det vill säga de har med tiden blivit mer isoforma. Detta är precis det som den 

institutionella teorin menar händer med bolag då de påverkas av sin omgivning. Förutom 

bolagens värderingsmetoder uppmärksammas i denna studie flera tecken på isomorfism. 

Exempel på dessa är bolagens värderingsutförande, inflationsantagande, direktavkastning och 

orealiserade värdeförändringar som alla med tiden blivit mer likartade för bolagen. De signaler 

vi fått på att isomorfism förekommer inom fastighetsbranschen är inte överdrivet tydliga, men 

existerar dock.  

Resultatet och slutsatsen i denna studie är således att det blivit vanligast att vid värdering av 

förvaltningsfastigheter till verkligt värde göra en kassaflödeskalkyl kompletterat med 

jämförelser enligt ortsprismetoden. Detta likväl för fastighetsbolag som externa 

värderingsbolag. Ytterligare en slutsats som vi drar utifrån studien är att isomorfism inom 

fastighetsbranschen, om än i något begränsad omfattning, förekommer. 

 

6.2 Avslutande diskussion 

Upplägget och tillvägagångssättet i denna studie anser vi har varit tillfredsställande. Dock finns 

det vissa saker som kunde gjorts annorlunda. I efterhand har vi, utifrån de svar vi fått från 

respondenterna, insett att frågeformulären kunnat utformas på ett annorlunda sätt. Detta för 

att möjligtvis få mer utförliga svar från respondenterna. Exempelvis hade vi kunnat fråga 

fastighetsbolagen om för- och nackdelar med både kassaflödesmetoden och ortsprismetoden, 

istället för att bara fråga om för- och nackdelar med den metoden de använder. Vi kunde även 

frågat fastighetsbolagen vilken värderingsmetod de använder för att på så sätt få bekräftat att 

det som framkommer i årsredovisningarna är korrekt. Vi tror att vi hade utformat 

frågeformulären annorlunda och ställt andra frågor om vi hade haft den kunskap om 

fastighetsbolagens värderingsmetoder som vi nu innehar. Vi valde att skicka ut frågeformulären 
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så tidigt som möjligt för att ge respondenterna någorlunda svarstid, samt även kunna återsända 

frågeformulären till de bolag som inom en period av två veckor inte besvarat frågorna. Hade vi 

skickat ut frågeformulären vid ett senare skede i studien hade vi troligtvis utformat dem så att 

de på ett bättre sätt kompletterat den information som framkommer i bolagens 

årsredovisningar. Vi har uppmärksammat att respondenterna för fastighetsbolagen svarat olika 

detaljerat på frågorna i vårt frågeformulär. Exempelvis har vissa bolag svarat något restriktivt 

på frågan hur de praktiskt går tillväga vid värderingen av förvaltningsfastigheter till verkligt 

värde. Att de svarat olika detaljerat på frågorna hade vi möjligtvis kunna påverka och förändra 

genom att förbättra utformningen av frågeformulären på det sätt vi nämnt ovan. Dock 

fasthåller vi att det var viktigt att skicka ut frågeformulären i det tidiga stadie som vi gjorde då vi 

till vissa bolag fick skicka dem vid flera tillfällen för att få respons. Vi anser även att den 

utgångspunkt vi hade är relevant, det vill säga att frågeformulären skall innehålla ett fåtal 

frågor på max en sida för att få en hög svarsfrekvens. Vi observerade även att fastighetsbolagen 

i sina årsredovisningar är olika detaljerade i sin beskrivning om hur de går tillväga vid 

värderingen av förvaltningsfastigheter. För att få en mer detaljerad beskrivning, av de bolag 

som är restriktiva i sin beskrivning, inser vi i efterhand att vi kunnat formulera frågorna i 

frågeformulären olika beroende på vilket fastighetsbolag de skickades till.  

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Det finns flera möjligheter till fortsatta studier inom detta område. Exempelvis skulle en studie 

som berör samma analysobjekt kunna utökas i form av en mer ingående studie. En mer 

ingående studie skulle resultera i ännu bättre insikt i fastighetsbolagen och deras 

värderingsmetoder. Eventuellt skulle då fler likheter och skillnader hittas. Dock skulle detta 

kräva intervjuer med alla fastighetsbolag, vilket kan vara svårt att genomföra. Vid en mer 

detaljerad intervju skulle vissa frågor som inte berörts i denna studie kunna besvaras och 

studeras. Det skulle vara intressant att få mer detaljerade uppgifter kring fastighetsbolagens 

värderingsmetoder, exempelvis hur de beräknat olika fastigheters avkastningskrav. Detta är 
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något som inte framkommer i bolagens årsredovisningar och är således information som endast 

framkommer vid intervjuer med fastighetsbolagen.  

Det skulle även vara intressant med en jämförande studie som innefattar noterade 

fastighetsbolag i hela Europa. Dessa bolag ska alla följa IAS 40 vid värdering av 

förvaltningsfastigheter och det skulle vara intressant att jämföra fastighetsbolagens 

värderingsmetoder för att se om dessa skiljer sig åt beroende på vilket land de är verksamma i.  

En studie som innefattar onoterade fastighetsbolag skulle även kunna vara intressant. Genom 

en sådan studie skulle onoterade bolags värderingsmetoder sedan kunna jämföras med 

fastighetsbolagen i denna studie för att se om det finns skillnader och likheter. Då onoterade 

fastighetsbolag inte är tvungna att följa IAS 40 skulle det vara intressant att se om de trots 

detta, precis som de noterade bolagen i denna studie, valt att värdera sitt fastighetsbestånd till 

verkligt värde.  

Då detta är ett stort ämne finns det även möjligheter till ytterligare studier som vi inte nämnt 

ovan.
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Bilaga 1: Frågeformulär fastighetsbolag 

Frågeformulär 

Vilken befattning har Ni inom företaget? 

Värdering enligt IAS 40 

I enlighet med IAS 40 skall värdering av förvaltningsfastigheter antingen göras enligt 

anskaffningsvärdemetoden eller verkligt värdemetoden. Samtliga noterade fastighetsbolag har valt att 

värdera sina förvaltningsfastigheter till verkligt värde. 

1. Vilka fördelar/nackdelar ser ni med värdering av förvaltningsfastigheter till verkligt värde? 

 

2. Vilka fördelar/nackdelar ser ni med värdering enligt anskaffningsvärdemetoden? 

 

3. Har införandet av IAS 40 inneburit några förändringar för er? Vilka är dessa? 

 

Metod vid värdering till verkligt värde 

Valet av metod vid värdering till verkligt värde skiljer sig åt hos de noterade fastighetsbolagen. Vissa av 

bolagen har valt att värdera sina förvaltningsfastigheter enligt kassaflödesmetoden medan andra har 

valt att använda sig av ortsprismetoden. 

4. Hur kommer det sig att ni valt att värdera era förvaltningsfastigheter enligt 

ortsprismetoden/kassaflödesmetoden? 

 

5. Vilka anser ni är fördelarna respektive nackdelarna med den metod ni valt? 

 

6. Hur går ni praktiskt till väga vid värderingen? 

 

7. På vilket sätt påverkar upp och nedgångar på fastighetsmarknaden er värdering av 

förvaltningsfastigheter? 

 

8. Hur hanterar ni de orealiserade värdeförändringar som uppstår vid värderingen? 

Övrigt 

9. Är det något ytterligare ni vill tillägga eller belysa kring värderingen av förvaltningsfastigheter? 
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Bilaga 2: Frågeformulär externa värderare 

Frågeformulär 

Vilken befattning har Ni inom företaget? 

Värdering av förvaltningsfastigheter till verkligt värde 

Flertalet av de noterade fastighetsbolagen har valt att ta hjälp av externa värderare då deras 

förvaltningsfastigheter ska värderas till verkligt värde. Vissa bolag använder sig helt och hållet av 

externa värderare. Andra bolag har valt att värdera en del av sitt fastighetsbestånd hos externa 

värderare för att sedan använda den externa värderingen som en kontroll av deras interna värdering. 

1. Vilken/vilka värderingsmetoder använder ni er av vid värdering av förvaltningsfastigheter till 

verkligt värde? 

 

2. Vilka anser ni är fördelarna respektive nackdelarna med den/de metoder ni valt? 

 

3. Använder ni er av samma värderingsmetoder oavsett vilket bolag/kund ni utför värderingen åt? 

 

Om inte, vad avgör vilken värderingsmetod ni använder? 

 

4. Hur går ni praktiskt till väga vid värderingen? 

 

5. Är det något ytterligare ni vill tillägga eller belysa kring värderingen av förvaltningsfastigheter? 
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Bilaga 3: Svar från fastighetsbolagen 
 

Atrium Ljungberg 

Vilken befattning har Ni inom företaget? 

 Financial controller 

 

1. Vilka fördelar/nackdelar ser ni med värdering av förvaltningsfastigheter till verkligt värde? 

Inga direkta nackdelar, fördelen är att man ser direkt i resultatet om man t ex genomför 

lönsamma projekt. Kan ibland vara vissa problem vid förvärv att få förvärvskostnaden och 

verkligt värde att hänga samman. 

 

2. Vilka fördelar/nackdelar ser ni med värdering enligt anskaffningsvärdemetoden? 

Balansräkningen speglar inte faktiskt värde, fördelen kan vara att den minskar administrationen 

 

3. Har införandet av IAS 40 inneburit några förändringar för er? Vilka är dessa? 

Mer fokus kring fastigheternas verkliga värde i hela organisationen 

 

4. Hur kommer det sig att ni valt att värdera era förvaltningsfastigheter enligt 

ortsprismetoden/kassaflödesmetoden? 

Vi värderar fastigheterna enligt ortsprismetoden men tillämpar en kassaflödesberäkning för att 

hantera de olika parametrarna. Med det menar vi att vi analyserar fastighetspriser, vakanser, 

hyresnivåer på respektive delmarknad för att beräkna fram ett värde på fastigheterna. Vi utgår 

inte från den riskfria räntan och justerar för riskpåslag för att komma till ett avkastningskrav.  

 

5. Vilka anser ni är fördelarna respektive nackdelarna med den metod ni valt? 

Ortsprismetoden grundar sig på likvärdiga transaktioner vilket kan vara svårt att få fram för 

vissa marknader. Fördelen med att använda en kassaflödesmodell är att man kan finjustera 

beräkningssättet på ett bra sätt. 

 

6. Hur går ni praktiskt till väga vid värderingen? 

Vi genomför både externa och interna värderingar av beståndet. Läs sid 122, Not 15 i vår ÅR. 

 

7. På vilket sätt påverkar upp och nedgångar på fastighetsmarknaden er värdering av 

förvaltningsfastigheter? 

Dessa påverkar värdet eftersom vi värderar allt till verkligt värde. 

 

8. Hur hanterar ni de orealiserade värdeförändringar som uppstår vid värderingen? 

Dessa tas upp som en resultatpost i resultaträkningen med justering för uppskjuten skatt. 
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9. Är det något ytterligare ni vill tillägga eller belysa kring värderingen av förvaltningsfastigheter? 

Nej 

 

Fabege 

Vilken befattning har Ni inom företaget? 

Affärsutveckling 

 

1. Vilka fördelar/nackdelar ser ni med värdering av förvaltningsfastigheter till verkligt värde? 

Fördelen ligger ju i namnet, en värdering till verkligt värde ger en bra bild av tillgångens värde 

vid tidpunkten för värderingen och en mer rättvis bild av vad för fastighetsinnehav som finns i 

balansräkningen. Inga direkta nackdelar om man gör kunniga och rimliga antaganden i 

värderingen och har en professionell uppfattning om vad fastigheten är värd. Bedömningen av 

fastigheternas verkliga värden och de detaljerade beräkningar som ligger bakom utgör även en 

viktig del i analysen av befintligt bestånd och ligger till stor grund för vilka finansierings och 

investeringsbeslut som tas. 

 

2. Vilka fördelar/nackdelar ser ni med värdering enligt anskaffningsvärdemetoden? 

Anskaffningsvärdet är kanske mer sant just vid transaktionstidpunkten, men ju längre tid som 

går desto större sannolikhet att tillgångens verkliga värde faktiskt avviker från 

anskaffningsvärde.  

 

3. Har införandet av IAS 40 inneburit några förändringar för er? Vilka är dessa? 

Fastigheterna är numera bokade till marknadsvärde och förändringar i marknadsvärden får 

direkt genomslag på resultaträkning och nyckeltal. 

 

4. Hur kommer det sig att ni valt att värdera era förvaltningsfastigheter enligt 

ortsprismetoden/kassaflödesmetoden? 

Alla förvaltningsfastigheter är värderade enligt kassaflödesmetoden. Denna metod ger en bra 

bedömning över vad priset för fastigheten kommer bli vid en faktisk transaktion. Men jag vill 

nämna att kassaflödesmetoden som används har ett starkt drag av ortsprismetoden i sig – de 

antaganden om avkastningskrav och kalkylräntor som görs blickar ju tillbaka på de på 

delmarknaderna senast genomförda transaktionerna. 

 

5. Vilka anser ni är fördelarna respektive nackdelarna med den metod ni valt? 

En av fördelarna ser ni ovan, under 4. En annan fördel är att en kassaflödesvärdering tvingar 

värderaren att gå igenom en mängd data för fastigheten och göra detaljerade kalkyleringar 

vilket ger en bra inblick i det specifika objektet, alla hus är ju i viss mån unika med olika 

förutsättningar. Dessutom ger det en bra bild över de närmaste årens kassaflöde och därigenom 

direktavkastningen för fastigheten. 
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6. Hur går ni praktiskt till väga vid värderingen? 

Vi samlar in information om de faktorer som påverkar kassaflödet (hyresintäkter, driftkostnader, 

fastighetsskatt, tomträttsavgäld, arrenden samt kommande investeringsbehov) och 

kompletterar vanligen med besiktning om det är länge sen det skett. Intervjuar 

fastighetsförvaltaren för att få en bild av marknadshyror och pågående förhandlingar och 

uthyrningar samt bedömer vad ett marknadsmässigt direktavkastningskrav kan vara för den 

specifika fastigheten. 

 

7. På vilket sätt påverkar upp och nedgångar på fastighetsmarknaden er värdering av 

förvaltningsfastigheter? 

Fastighetens värde påverkas ju av alla faktorerna under punkten 6 ovan. 

 

8. Hur hanterar ni de orealiserade värdeförändringar som uppstår vid värderingen? 

Dessa redovisas i resultatet som orealiserade värdeförändringar 

 

9. Är det något ytterligare ni vill tillägga eller belysa kring värderingen av förvaltningsfastigheter? 

Nej 

 

Hufvudstaden 

Vilken befattning har Ni inom företaget? 

Chef affärsområdet Stockholm 

 

1. Vilka fördelar/nackdelar ser ni med värdering av förvaltningsfastigheter till verkligt värde? 

Det speglar värdet vid en eventuell försäljning. 

 

2. Vilka fördelar/nackdelar ser ni med värdering enligt anskaffningsvärdemetoden? 

Många av våra fastigheter har förvärvats för mycket länge sedan vilket gör det svårt att få fram 

uppgifter på anskaffningsvärdet. Det känns inte heller så relevant nu för tiden. 

 

3. Har införandet av IAS 40 inneburit några förändringar för er? Vilka är dessa? 

Nej 

 

4. Hur kommer det sig att ni valt att värdera era förvaltningsfastigheter enligt 

ortsprismetoden/kassaflödesmetoden?  

Vi har valt båda varianterna för att på bästa sätt få ett riktigt värde vid en eventuell försäljning. 

 

5. Vilka anser ni är fördelarna respektive nackdelarna med den metod ni valt?  

Se ovan 
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6. Hur går ni praktiskt till väga vid värderingen?  

Vi värderar själva samt 2 ggr/år stämmer vi av mot externa värderingar 

 

7. På vilket sätt påverkar upp och nedgångar på fastighetsmarknaden er värdering av 

förvaltningsfastigheter?  

Våra värderingar följer förändringarna på fastighetsmarknaden. 

 

8. Hur hanterar ni de orealiserade värdeförändringar som uppstår vid värderingen?   

De resultatförs 

 

9. Är det något ytterligare ni vill tillägga eller belysa kring värderingen av förvaltningsfastigheter?  

Nej 

 

Klövern 

Vilken befattning har Ni inom företaget?  

 Analyschef 

 

1. Vilka fördelar/nackdelar ser ni med värdering av förvaltningsfastigheter till verkligt värde?  

Ger en bra och rättvisande bild av fastighetsvärdet vid varje redovisningstillfälle. En nackdel är 

att svängningarna i värdet kan bli ganska stora under kort tid. Kräver många parametrar. 

 

2. Vilka fördelar/nackdelar ser ni med värdering enligt anskaffningsvärdemetoden?  

Enkelt att redovisa. Ger inte alltid en rättvisande bild av fastighetens egentliga värde.  

 

3. Har införandet av IAS 40 inneburit några förändringar för er? Vilka är dessa?  

Större fokus på bolagets värderingsprocess. Det läggs mer tid och pengar på extern och 

internvärdering än tidigare 

 

4. Hur kommer det sig att ni valt att värdera era förvaltningsfastigheter enligt 

ortsprismetoden/kassaflödesmetoden?  

Ger en bra och rättvisande bild av fastigheternas värde. Flertalet noterade bolag redovisar på 

samma sätt. 

 

5. Vilka anser ni är fördelarna respektive nackdelarna med den metod ni valt?  

Fördelarna är att det är en vedertagen metod och ger en rättvisande bild. En nackdel kan vara 

att det tar tid och är resurskrävande. 
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6. Hur går ni praktiskt till väga vid värderingen?  

För detaljerad till väga gångs sätt se sid 31-32 i Klöverns årsredovisning. 

 

7. På vilket sätt påverkar upp och nedgångar på fastighetsmarknaden er värdering av 

förvaltningsfastigheter? 

 Flera faktorer kan påverka värdet. Justeringar av avkastningskrav, ökade/minskade hyresnivåer 

och efterfrågan på lokaler. 

 

8. Hur hanterar ni de orealiserade värdeförändringar som uppstår vid värderingen?  

Redovisas i resultaträkningen i resultat före skatt på raden värdeförändringar fastigheter 

 

9. Är det något ytterligare ni vill tillägga eller belysa kring värderingen av förvaltningsfastigheter? 

Nej 

 

Wihlborgs 

Vilken befattning har Ni inom företaget? 

Jag är analytiker och ansvarar bland annat för våra fastighetsvärderingar.  

 

1. Vilka fördelar/nackdelar ser ni med värdering av förvaltningsfastigheter till verkligt värde? 

Vi ser egentligen bara fördelar med att redovisa våra fastigheter till verkligt värde då det ger en 

mer rättvisande bild utav bolaget än vad redovisning enligt anskaffningsmetoden gör. Det är 

viktigt för oss att följa kontinuerligt följa utvecklingen utav våra tillgångar och därför måste vi 

marknadsvärdera våra fastigheter oavsett hur redovisningsmetodiken ser ut. Det negativa är 

såklart att det är en tidskrävande process att kontinuerligt marknadsvärdera ca 250 fastigheter. 

Sker det dessutom externt är det förenat med en större kostnad också. En redovisning enligt 

verkligt värdemetoden underlättar även jämförelse av olika fastighetsbolag. 

 

2. Vilka fördelar/nackdelar ser ni med värdering enligt anskaffningsvärdemetoden? 

Vi anser att det är viktigt att balansräkningen speglar verkligheten och har därför svårt att se 

något positivt med anskaffningsmetoden. För att värdera efter anskaffningsmetoden krävs att 

man gör komponentavskrivningar. För att kunna göra detta skall fastigheten (Byggnaden) 

indelas i olika komponenter. Dessa komponenter skall sedan skrivas av efter olika procentsatser. 

Att hantera och hålla rätt på detta är troligtvis mer administrativt krävande än att 

marknadsvärdera fastigheterna löpande under året. Dessa administrativa insatser ger heller 

ingen positiv output. 
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3. Har införandet av IAS 40 inneburit några förändringar för er? Vilka är dessa? 

Rent praktiskt är skillnaden att vi värderar våra fastigheter varje kvartal istället för som tidigare 

en gång om året. Genom att värdera till verkligt värde har projektvinster och andra 

värdeskapande aktiviteter direkt blivit synliga i våra finansiella rapporter. Tidigare kom dessa 

inte fram förrän vid en fastighetsförsäljning, vilket kanske gjorde att man gärna sålde fastigheter 

med stora övervärden för att snygga upp resultatet istället för att sälja de som på sikt hade liten 

potential. I övrigt vill jag hänvisa till svaren i fråga 1 och 2 

 

4. Hur kommer det sig att ni valt att värdera era förvaltningsfastigheter enligt 

ortsprismetoden/kassaflödesmetoden? 

Vi anser att metoden ger ett rättvisande värde av våra fastigheter. 

 

5. Vilka anser ni är fördelarna respektive nackdelarna med den metod ni valt? 

Metoden är i princip praxis på marknaden idag vilket gör att de flesta aktörer är väl förtrogna 

med den. Nackdelen är såklart att flerparten utav parametrarna som används i beräkningarna är 

bedömningar vilket gör att ett marknadsvärde kan variera något beroende på värderare. Det blir 

allt svårare att analysera affärer i Sverige idag då merparten sker i bolagsform. Det är väldigt 

viktigt att hålla sig uppdaterad om vad som händer på marknaden genom interaktion med olika 

aktörer.  

 

6. Hur går ni praktiskt till väga vid värderingen? 

Genom kontinuerlig bevakning utav den svenska ekonomin och fastighetsmarknaden och genom 

kontakt med olika marknadsaktörer skaffar vi oss kännedom om bland annat ekonomisk 

utveckling, marknadshyror, vakansutveckling, direktavkastningskrav mm. Vid varje årsskifte låter 

vi göra en extern värdering utav hela vårt fastighetsbestånd medan vi under kvartalen primärt 

hanterar värderingsarbetet internt. 

 

7. På vilket sätt påverkar upp och nedgångar på fastighetsmarknaden er värdering av 

förvaltningsfastigheter? 

Då vi skall redovisa våra fastigheter till verkligt värde, det mest sannolika pris vid en försäljning 

på den allmänna fastighetsmarknaden, följer våra fastighetsvärde i stort med den allmänna 

utvecklingen på fastighetsmarknaden. Förändringar i våra redovisade värden slår, i enlighet med 

redovisningsprinciperna, direkt mot vårt resultat. 

 

8. Hur hanterar ni de orealiserade värdeförändringar som uppstår vid värderingen? 

Vi redovisar aktuellt verkligt värde vid varje rapporttillfälle. 

 

9. Är det något ytterligare ni vill tillägga eller belysa kring värderingen av förvaltningsfastigheter? 

Nej  
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Bilaga 4: Svar från externa värderare 
 

DTZ 

Vilken befattning har Ni inom företaget? 

 Head of Valuation 

1. Vilken/vilka värderingsmetoder använder ni er av vid värdering av förvaltningsfastigheter till 

verkligt värde?   

Normalt kassaflödesbaserad analys, där framtida intäkter och kostnader prognostiseras samt 

kapitaliseras efter ett avkastningskrav som analyserats från genomförda transaktioner. 

 

2. Vilka anser ni är fördelarna respektive nackdelarna med den/de metoder ni valt? Fördelen är att 

det går att bedöma framtida förändringar samt att det ger en god bild av kassaflödet under de 

närmsta åren. 

 

3. Använder ni er av samma värderingsmetoder oavsett vilket bolag/kund ni utför värderingen åt?  

Alla behandlas lika. 

Om inte, vad avgör vilken värderingsmetod ni använder? 

 

4. Hur går ni praktiskt till väga vid värderingen? 

 Objektet besiktigas, information inhämtas från kunden, analys görs av marknadshyror för olika 

lokaler, analys av genomförda transaktioner, där avkastningskrav styr. Kassaflödesanalys 

genomförs där faktiska förhållanden om hyror, drift mm matas in och där vi vid kontraktstidens 

utgång justerar marknadshyror och vakanser utifrån marknadsförutsättningar. 

 

5. Är det något ytterligare ni vill tillägga eller belysa kring värderingen av förvaltningsfastigheter?  

Det som är allra viktigast är kännedomen om marknaden samt dess aktörer och veta hur de 

resonerar och varför. Det är helt otillräckligt att bara förlita sig på historiska affärer. 

 

Forum Fastighetsekonomi AB 

Vilken befattning har Ni inom företaget?   

Fastighetsvärderare 

 

1. Vilken/vilka värderingsmetoder använder ni er av vid värdering av förvaltningsfastigheter till 

verkligt värde? 

Kassaflödesmetoden.  
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2. Vilka anser ni är fördelarna respektive nackdelarna med den/de metoder ni valt? 

Fördelarna är möjligheterna att beakta olika kända betalningsströmmar i en nära framtid. 

Nackdelen är att det kan bli för matematiskt när det i slutändan handlar om en bedömning av 

hur marknaden resonerar. 

 

3. Använder ni er av samma värderingsmetoder oavsett vilket bolag/kund ni utför värderingen åt? 

Ja 

Om inte, vad avgör vilken värderingsmetod ni använder? 

 

4. Hur går ni praktiskt till väga vid värderingen? 

Marknadsvärdet bedöms med en marknadsanpassad flerårig avkastningsanalys, dvs. en analys 

av förväntade framtida betalningsströmmar där alla indata (hyror, vakans/hyresrisk, drift- och 

underhållskostnader, fastighetsskatt, direktavkastningskrav, kalkylränta mm) ges värden som 

överensstämmer med de bedömningar marknaden kan antas göra under rådande 

marknadssituation. Som grund för våra bedömningar om marknadens direktavkastningskrav 

mm ligger ortsprisanalyser av gjorda jämförbara fastighetsköp. 

 

5. Är det något ytterligare ni vill tillägga eller belysa kring värderingen av förvaltningsfastigheter? 

Nej 

Malmöbryggan Fastighetsekonomi AB 

Vilken befattning har Ni inom företaget?   

Ägare och VD 

 

1. Vilken/vilka värderingsmetoder använder ni er av vid värdering av förvaltningsfastigheter till 

verkligt värde? 

Kassaflödesmetoden. 

 

2. Vilka anser ni är fördelarna respektive nackdelarna med den/de metoder ni valt? 

Fördelar - rationellt, konsekvent och i överensstämmer med kunden/marknadens sätt att räkna. 

Nackdelar - kan bli stelbent och har svagare anknytning till faktisk marknadsinformation om 

genomförda transaktioner. 

 

3. Använder ni er av samma värderingsmetoder oavsett vilket bolag/kund ni utför värderingen åt? 

Ja 

Om inte, vad avgör vilken värderingsmetod ni använder? 

 

4. Hur går ni praktiskt till väga vid värderingen? 

Metodiken är väl beskriven i Wihlborgs årsredovisning 2011, sid 78-79 under rubrikerna Extern 

marknadsvärdering och Värderingsmetoder. I praktiken tillhandahåller Wihlborgs indatafiler 
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med information om värderingsobjekt och hyreskontrakt som efter en kvalitetsgranskning 

tankas in i vårt databasbaserade värderingsverktyg (IPA). Med hjälp av detta skapas individuella 

värderingskalkyler för varje enskilt värderingsobjekt. De parametrar och antaganden som krävs 

är härledda genom våra analyser av marknaden. 

 

5. Är det något ytterligare ni vill tillägga eller belysa kring värderingen av förvaltningsfastigheter?  

Nej 

 

Savills  

Vilken befattning har Ni inom företaget?   

Auktoriserad värderare 

 

1. Vilken/vilka värderingsmetoder använder ni er av vid värdering av förvaltningsfastigheter till 

verkligt värde? 

Kassaflödesmetoden/nuvärdesmetoden och ortsprismetoden 

 

2. Vilka anser ni är fördelarna respektive nackdelarna med den/de metoder ni valt? 

Ortsprismetoden svår då antalet jämförande objekt oftast är begränsad. Kassaflödesmetoden 

känns trygg, då kassaflödet simuleras och ett avkastningskrav åsätts. Avkastningskravet sätter vi 

i utgångspunkt från tidigare genomförda transaktioner som analyserats samt genom att alltid 

vara nära marknaden och höra hur olika investerare resonerar 

 

3. Använder ni er av samma värderingsmetoder oavsett vilket bolag/kund ni utför värderingen åt? 

Ja 

Om inte, vad avgör vilken värderingsmetod ni använder? 

 

4. Hur går ni praktiskt till väga vid värderingen? 

Kunden skickar in indata (hyreslista, drift- och underhållskostnader, budget/resultaträkning). Vi 

tar fram fakta om fastigheten, FDS, planer, registerkartor samt kontrollerar eventuella 

miljöföroreningar. Efter att ha lagt in kontraktsinformation och annan ekonomisk data i en 

värderingsmodell besiktigas fastigheten. Eftersom vi redan har hunnit sätta oss in i materialet 

kan man ta utestående frågor på plats. Ett urval av lokaler och samtliga vakanta lokaler 

besiktigas. Allmänna ytor och driftsutrymmen besiktigas också. På kontoret görs 

kassaflödeskalkylen klar, d.v.s. marknadshyror åsätts, ev. investeringar läggs in m.m. Samtidigt 

kan man leta jämförbara transaktioner i transaktionsdatabasen. Vi har en intern 

transaktionsdatabas där vi loggar alla transaktioner av kommersiella fastigheter. När vi loggar 

dessa transaktioner försöker vi samla på oss extra information (utöver priset och priset i kr/kvm) 

så att vi även har en uppfattning om intäkter, kostnader och avkastningskrav på de sålda 

fastigheterna. I grunden finns också en ortsanalys (marknadsanalys) på den aktuella orten. Det 
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är inte alltid kunden vill ha detta beskrivet i ett värderingsutlåtande, men för att kunna göra 

värderingen bör man ha en uppfattning om: befolkning, befolkningstillväxt, arbetstillfällen, 

arbetslöshet, inkomster, utbildningsnivå, tillgång och efterfrågan på fastighetsmarknaden 

generellt på orten samt ungefärliga hyresnivåer och vakansgrader.   

 

5. Är det något ytterligare ni vill tillägga eller belysa kring värderingen av förvaltningsfastigheter? 

Även om en fastighet är en så kallad Förvaltningsfastighet bör man alltid fundera på om 

användningssättet är det bästa eller om det går att förändra, bygga till, bygga om och på så sätt 

skapa ett mervärde. Det kan finnas outnyttjade byggrätter som också har ett värde.  
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Bilaga 5: Intervju med Duncan Sunter head of valuation på CBRE 
CBRE värderar fastigheter till verkligt värde som för dem är detsamma som marknadsvärdet. De följer 

IAS 40 och SFI:s riktlinjer vid värderingen. 

CBRE använder sig huvudsakligen av en kassaflödesmetod med en 10 årig kassaflödeskalkyl för att 

värdera kundens fastighetsbestånd. För att säkerställa värderingen använder sig CBRE även av 

ortsprismetoden, det vill säga de kontrollerar och jämför liknande försäljningar som skett vid samma 

tidpunkt på liknande marknader.   

Kassaflödesmetoden används främst vid värdering av kontor och bostadsfastigheter. Gäller det 

projektfastigheter sker värderingen oftast genom ortsprismetoden.  Eftersom fastigheterna inte är 

färdigställda är det svårt att hitta försäljningar av liknande objekt att jämföra med. CBRE använder sig av 

tre olika sätt att kontrollera detta på, exempelvis genom att man tar marknadsvärdet då fastigheten är 

färdigställd minus kvarvarande kostnader.  Specialfastigheter är svåra att göra någon kassaflödeskalkyl 

på då det exempelvis inte finns någon hyra. 

De fördelar som Duncan ser med kassaflödesmetoden är att den på ett bra sätt kan spegla hur hela 

intäkterna ser ut.  Nackdelen som Duncan ser med kassaflödesmetoden är att det är svårt att kontrollera 

att kalkylen är korrekt, detta då man exempelvis gör antaganden om att hyresintäkterna betalas i 

förskott och kostnaderna i efterskott.  

En fördel som Duncan ser med ortsprismetoden är att den är enklare att använda om det hade funnits 

korrekt information, alltså om man verkligen hade kunnat säkerställa likheterna mellan 

värderingsobjekten och jämförelseobjekten. En nackdel med denna metod anser Duncan är att 

fastigheter ofta säljs som bolag vilket gör det svårt att få fram fastighetens värde.  

CBRE använder samma metoder oavsett vem värderingen utförs åt, alltså samma oavsett kund/bolag 

eller landsort/storstad. 

Vid värderingen begär CBRE in en del uppgifter från kunden. Som exempelvis hyreslistor, hyreskontrakt, 

faktiska kostnader för de senaste tre åren, investeringar för kommande år samt capex för tidigare och 

kommande år. CBRE kontrollerar uppgifterna och utför sedan värderingen. Vid värderingen använder 

CBRE sig bland annat av en kalkylränta och långsiktig vakansgrad som de själva räknat ut samt antar en 

inflationsgrad.  

En av de svårigheter som Duncan upplever med värdering vid årsbokslut är att bolagen de utför 

värderingen åt vill ha in värderingen innan den 31 december för att kunna använda denna i 

årsredovisningen. Dock får inte värderingsmännen skriva under och godkänna en värdering som äger 

rum i framtiden. Tidigare var det marknadspraxis och allmänt accepterat att man gjorde så.  


