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Sammanfattning 

Examensarbete i Företagsekonomi C vid Södertörns Högskola. 

Handledare: Jurek Millak 

Författare: Anastasiya Aletto och Lotta Sjölind 

Titel: Värdering av förvaltningsfastigheter, - en jämförelse mellan Sverige och Storbritannien. 

 

Harmonisering av redovisningsprinciper mellan länder inom EU har försökt uppnås under lång tid och 

från och med 2005 har det blivit obligatoriskt för noterade företag inom EU att tillämpa IFRS och IAS 

vid årsbokslut. En av IAS standarder är IAS 40 – Förvaltningsfastigheter där företag som innehar 

förvaltningsfastigheter kan välja att värdera sina fastigheter antingen enligt anskaffningsvärdemetoden 

eller verkligtvärdemetoden. Dock väljer de flesta företag att följa IFRS rekommendation, att värdera till 

verkligt värde.  

När företag väljer att värdera enligt verkligtvärdemetoden kan värdering ske antingen internt inom 

företaget eller externt med hjälp av externa värderingsmän. 

 

Syftet med vår studie är att undersöka hur svenska och brittiska företag värderar sina 

förvaltningsfastigheter (internt/externt) och om det råder harmonisering mellan länderna och varför de 

valt att värdera som de gör. 

 

Vår studie innefattar 15 svenska företag och 48 brittiska företag som är noterade på respektive börs och 

redovisar förvaltningsfastigheter i sin årsredovisning. 

Vi har valt att använda oss utav en metodkombination av både kvantitativa och kvalitativa metoder för 

att kunna uppfylla vårt syfte. 

Undersökningen visade att de svenska och brittiska företagen föredrar olika värderingsmetoder när de 

värderar förvaltningsfastigheter. I Storbritannien var det tydligt att den externa metoden föredras medan 

i Sverige var både metoderna populära. Detta pekar på att det inte råder harmonisering vid värdering av 

förvaltningsfastigheterna i Storbritannien och Sverige efter införandet av IAS 40. 

 

 

 

 

Sökord: IAS 40, Förvaltningsfastigheter, Fastighetsvärdering, Redovisningsprinciper, Verkligt värde, 

Anskaffningsvärde, Internvärdering, Externvärdering. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund/Problemdiskussion 

På 1950-talet arbetade AICPA (American Institute of Certified Public Accounting) med att ta fram 

redovisningskonventioner som skulle accepteras av alla länder. De gav i uppdrag till en man med namn 

Maurice Moonitz, professor i redovisning, att formulera ett postulat för redovisningen. Detta ligger i sin 

tur till grund för stor del av dagens redovisningslagstiftning (Engström, 1999). 

En harmonisering av redovisningen har försökt gjorts många gånger långt tillbaka i tiden, alltså att man 

försöker få länder/företag att tillämpa samma regler eller helt försöka upphäva skillnader mellan dem. 

(Nationalencyklopedin, 2013). Det är först nyligen som IASB (International Accounting Standards 

Board) utvecklat redovisningsstandarder som under 2000-talet har blivit den internationella 

redovisningsstandarden IFRS (International Financial Reporting Standards) (IFRS, 2013). 

IASB ansvarar för utvecklandet av god redovisningssed internationellt och RFR (Rådet för Finansiell 

Rapportering) ansvarar för att anpassa och utveckla dessa i Sverige (Arsredovisning, 2009). 

Från och med 2005 har det blivit obligatoriskt för noterade företag i Europeiska Unionen (EU) att 

tillämpa IFRS och IAS (International Accounting Standards) vid upprättande av årsbokslut (FAR, 2007, 

3). Detta har påverkat alla länder i Europa som före 2005 hade olika redovisningspraxis. En av IFRS 

standarder är IAS 40 som behandlar värdering av förvaltningsfastigheter, med förvaltningsfastigheter 

menas fastigheter som innehas för att generera hyresinkomster och/eller värdestegring (IAS 40, p. 5). 

Värdering av förvaltningsfastigheter kan ske antingen genom verkligtvärdemetoden eller med 

anskaffningsvärdemetoden (IAS 40, p. 30). Om ett företag väljer att värdera enligt verkligtvärde 

metoden kan de välja att antingen värdera förvaltningsfastigheterna internt eller externt. Den externa 

värderingen innebär att en oberoende extern part värderar fastigheterna utan eget intresse till skillnad 

från den interna värderingen där företaget själva kan påverka värderingen. På grund av detta anses den 

externa metoden vara mer pålitlig och objektiv. Före det obligatoriska införandet av IAS 40 kunde 

företag inom EU själva välja enligt vilken metod de skulle värdera sina fastigheter. Länderna hade olika 

redovisningsbakgrund och enligt Nobes, professor i redovisning, så fanns det två stora grupper i Europa: 

Den anglosaxiska och den kontinentala. Den anglosaxiska traditionen bygger på rättspraxis och detta 

leder till att det här systemet är mer öppet och informativt än den kontinentala traditionen (Nobes, 

1998).  
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Det skulle vara intressant att se om det finns någon skillnad i hur länderna från dessa grupper har lyckats 

att anpassa sig till IAS 40 trots deras tidigare redovisningspraxis. Sverige tillhörde den kontinentala 

traditionen och hade som praxis att värdera förvaltningsfastigheter till anskaffningsvärde före införande 

av IAS 40, medan Storbritannien tillhörde den anglosaxiska traditionen och redan före införandet av 

IAS 40 värderade fastigheter till det verkliga värdet. Den metod som rekommenderas av IFRS är 

verkligtvärdemetoden för att ge en så rättvis bild av tillångarnas värde som möjligt (IAS 40, p. 32). 

Vi vill i denna studie ta reda på om svenska och brittiska företag tillämpar IFRS regler på samma sätt 

och om det därmed råder harmonisering mellan hur företag i respektive land väljer att värdera sina 

förvaltningsfastigheter efter införandet av IAS 40, internt eller externt? 

1.2 Problemformulering 

Vi har valt att undersöka om svenska och brittiska företag använder sig av intern- eller externvärdering 

när de värderar förvaltningsfastigheter. Varför väljer de att värderar som de gör? Finns det skillnader i 

hur svenska och brittiska företag värderar eller råder det harmonisering? Tillämpar de två länderna IAS 

40 på samma sätt trots olika redovisningsbakgrunder? 

1.3 Syfte 

Syftet med denna studie är att ta reda på om det råder harmonisering vid värdering av 

förvaltningsfastigheter i Storbritannien och Sverige efter införandet av IAS 40. Vi vill undersöka om 

företagen väljer att värderar förvaltningsfastigheter internt eller externt och varför de väljer att värdera 

som de gör. 

1.4 Avgränsning 

Vi har valt att begränsa oss till Sverige och Storbritannien. Vi valde Storbritannien eftersom att de 

använde sig av redovisningsprincipen UK GAAP (Generally Accepted Accounting Principles) före 

införandet av IFRS samt att Storbritannien är ett land som använder sig av de anglosaxiska 

redovisningsnormerna (PWC, 2013), (Nobes, 1998). Sverige däremot drar mer mot det kontinentala 

hållet samt använde sig tidigare av Swedish GAAP (KPMG, 2005), (Fagerström och Lundh, 2006). Vi 

vill därför se om de två länderna väljer att tillämpa IAS 40 - Förvaltningsfastigheter på olika sätt på 

grund av sin redovisningsbakgrund.  

 I de två länderna har vi valt att titta närmare på företag inom fastighetsbranschen. Vi har valt alla 

fastighetsföretag som är börsnoterade i respektive land. I Sverige finns det 15 företag som är noterade på 

NASDAQ OMX STO (Nasdaq OMX STO, 2013). I Storbritannien finns det 48 företag som är noterade 

på London Stock Exchange (London Stock Exchange, 2013). 
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Vi har även valt att avgränsa oss till en av IAS standarderna, nämligen IAS 40 – Förvaltningsfastigheter 

då det är en standard där företag själva kan välja hur de ska tillämpa den. Antingen att värdera 

förvaltningsfastigheter internt eller med hjälp av externa värderingsmän (IAS 40, p. 32). 
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1.5 Disposition 

Arbetet består av sex kapitel. 

Kapitel två behandlar studiens upplägg, vilken metod som har valts och varför. Vi går även igenom de 

olika begreppen validitet, reliabilitet samt framför vår hypotes. 

I det tredje kapitlet går vi igenom olika teorier som finns inom redovisningen samt väljer att utgå från 

några av dessa. Här går vi även igenom vad IFRS arbetar med samt innehållet i IAS 40. Slutligen tar vi 

upp tidigare artiklar som har skrivits inom ämnet. 

I Kapitel fyra framför vi all den empiri som vi har insamlat under studiens gång och uppsatsen avslutas 

med kapitel fem och sex där vi analyserar och drar slutsatser utifrån vår insamlade data. (Se modell 1). 

I slutet på arbetet finns våra referenser samt bilagor. 

 

Modell 1. Uppsats disposition (egen modell). 
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2. Metod 

2.1 Upplägg 

För att undersöka hur svenska och brittiska företag värderar sina förvaltningsfastigheter har vi valt att 

använda oss av en metodkombination, där både kvantitativa och kvalitativa metoder används. 

Materialet vi har använt oss utav kommer främst från sekundära källor så som företagens 

årsredovisningar, vetenskapliga artiklar, facklitteratur samt internet. 

Först och främst har vi läst vetenskapliga artiklar för att se vad som tidigare har skrivits inom ämnet för 

att ha en utgångspunkt att gå efter. Sedan har vi undersökt vad som är positivt och negativt med 

internvärdering och externvärdering utifrån agentteorin och objektiv teori. 

Vi har även gjort en historisk överblick av IFRS och de redovisningsstandarder som användes i Sverige 

och Storbritannien före införandet av IFRS. Detta för att kunna se om de eventuella skillnaderna i 

värderingen av förvaltningsfastigheter beror på de standarder som länderna använde sig av tidigare.  

Vi samlade in vår empiri genom att titta på årsredovisningar från de olika företagen för att se hur just de 

valt att tillämpa IAS 40. Studien omfattar 15 svenska företag och 48 brittiska företag som alla redovisar 

förvaltningsfastigheter i sin årsredovisning. Vi har valt alla de företag som är noterade på respektive 

börs för att kunna göra en bra och omfattande analys. Vi har valt att titta på den senaste 

årsredovisningen hos respektive företag för att få så aktuella siffror som möjligt, för samtliga valda 

företag är detta årsredovisningen för 2012. 

Vi har även genomfört en intervju med en fastighetsekonom på Fastighetsägarnas branschorganisation 

för att ta reda på varför han tror att företag väljer att värdera som de gör. 

2.2 Datainsamlingsmetod 

2.2.1 Metodkombination 

Med metodkombination menas att man använder sig av både kvalitativa och kvantitativa metoder. Det 

positiva med metodkombination är att vi får ökad träffsäkerhet, alltså att vi undersöker samma problem 

men tar hjälp av olika metoder för att ”lösa” detta problem samt att vi får en mer fullständig bild. Med 

fullständig bild menas att användning av flera metoder kompletterar varandra och ger en mer omfattande 

beskrivning av ämnet (Denscombe, 2009, 150-157). 

Vi har i vår studie valt att lägga störst vikt på den kvantitativa metoden som innebär att undersökningen 

är färdigstrukturerad redan i teori- och problemformuleringsfasen och att empirisk och kvantifierbar data 

samlas in. Utgångspunkten är att det finns en objektiv verklighet som man genom kvantitativ forskning 

på olika sätt försöker mäta för att få information om denna verklighet. Denna metod innebär att man 
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samlar in en mängd data som sedan analyseras med hjälp av statistiska metoder (Bryman & Bell, 2005, 

85-88). 

För att stämma av vårt resultat och för att öka träffsäkerheten har vi även valt att utföra en intervju med 

en person som är väl insatt i ämnet. Denna intervju är av kvalitativ karaktär där vi tolkar och analyserar 

de svar vi får (Denscombe, 2009, 157). 

Vi kommer även att använda oss av en testbar hypotes för att analysera det insamlade materialet. 

 

 

 

Modell 2. Metodkombination (egen modell). 

 

 

2.2.2 Tillvägagångssätt 

Efter vår avgränsning började vi leta efter de företag som var relevanta för vår studie. Detta gjorde vi 

genom att gå in på respektive börs i de två länderna, London Stock Exchange och NASDAQ OMX STO 

där vi sökte på företag inom fastighetsbranschen. Vi fick då fram en lista på alla dessa företag men efter 

att ha undersökt alla företags årsredovisningar visade det sig att inte alla redovisade 

förvaltningsfastigheter i balansräkningen. Dessa företag valdes då bort. Utifrån detta fick vi fram 15 

svenska företag och 48 brittiska.  

Vårt nästa steg var att undersöka årsredovisningarna mer ingående, vi letade i företagens 

redovisningsprinciper samt noter för att hitta information om hur de valt att värdera fastigheterna, 

externt eller internt. 

För att lättare kunna utläsa resultatet gjorde vi en sammanställning över hur de olika företagen valt att 

värdera. 

För att stämma av våra resultat valde vi även att genomföra en mejlintervju med Mats Gustafsson som 

arbetar som fastighetsekonom på branschorganisationen Fastighetsägarna. 

Eftersom intervjun är ett komplement till vår insamlade data konstruerades intervjufrågorna allt 

eftersom arbetet med studien fortlöpte. Intervjufrågorna uppkom i takt med att studien skrevs för att 

bekräfta eller dementera frågor som uppkom eller för att finna svar på frågor som inte gick att finna på 
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annat sätt . T.ex. fråga 6: Vilken värdering föredrar externa intressenter? uppkom eftersom vi ville få en 

åsikt från en expert inom ämnet. (Se bilaga 3). 
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2.2.3 Hypotesprövning 

Med hypotesprövning menas att man med hjälp av ett urval gör antaganden om hela populationen.  

Hypotesprövning innebär att man formulerar en nollhypotes (H0) och en mothypotes (H1) för att se 

huruvida ens empiri stödjer ens antaganden. Nollhypotesen är ett antagande och mothypotesen är ett 

alternativ till nollhypotesen. Antingen förkastar man nollhypotesen eller ej. Om man inte förkastar 

nollhypotesen accepteras denna (Körner & Wahlgren, 2005, 122-123). 

Det finns alltid en risk att nollhypotesen förkastas när den är sann eller att den accepteras när den är 

falsk. Denna risk kallas signifikansnivå och den som utför hypotesprövningen bestämmer själv hur hög 

denna signifikansnivå ska vara. Den vanligaste nivån är 5 % vilket även vi har valt. (Körner & 

Wahlgren, 2005, 122-123). 

För att kunna utföra en hypotesprövning kommer vi ta hjälp av -metoden. Denna metod innebär att 

man jämför den insamlade datan med det man förväntade sig att hitta. 

 

Hypotes: 

 

H0 = Det råder harmonisering på hur svenska och brittiska företag värderar. 

 

H1 = Det råder inte harmonisering på hur svenska och brittiska företag värderar. 

 

2.2.4 Sekundärdata 

Med sekundärdata, även kallad andrahandskälla, menas att datainsamlingen sker med hjälp av redan 

tillgänglig information så som databaser, facklitteratur och årsredovisningar (Holme & Solvang, 1997, 

130-138). I denna studie kommer vi främst att använda oss av sekundärdata. 

2.2.5 Primärdata 

Vi kommer även att använda oss av primärdata, så kallade förstahandskällor då vi gör vår intervju. Med 

primärdata menas vetenskaplig information i original. Primärkällor anses vara mer tillförlitliga än 

sekundärkällor (Holme & Solvang, 1997, 132-137). 

2.2.6 Urval 

I vår studie kommer vi att ta med hela populationen, börsnoterade företag som redovisar 

förvaltningsfastigheter i respektive land. I och med detta ökar både validiteten och reliabiliteten. 
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2.3 Säkerhet vid informationsinsamling 

2.3.1 Validitet 

Med validitet menas om studien mäter det den är avsedd att mäta. Validiteten avgörs i slutsatserna då vi 

kan se om det vi har kommit fram till hänger ihop med det vi avsedde att mäta. Vi har försökt få så hög 

validitet som möjligt genom att endast fokusera på det ämne som vi avser att undersöka (Bryman & 

Bell, 2005, 48-50). Studiens validitet ökar ytterligare eftersom vi har använt oss utav en 

metodkombination (Denscombe, 2009, 186). Då vår främsta datainsamlings källa är företagens egna 

årsredovisningar anses även dessa ha hög validitet då både företagens styrelse samt revisorer har 

godkänt dess innehåll. 

2.3.2 Reliabilitet 

Med reliabilitet menas studiens pålitlighet, skulle vi få samma resultat om vi gjorde en ny undersökning 

vid en senare tidpunkt (Bryman & Bell, 2005, 50-52). Då vi har gjort vår undersökning vid en och 

samma tidpunkt och samlat in data från ett och samma år anser vi att vår studie har hög reliabilitet 

eftersom vi skulle få samma resultat om vi använde oss av samma insamlade data. Företag kan inte byta 

värderingsmetod från år till år (IAS 40, p. 31). Däremot kan företag byta mellan internvärdering och 

externvärdering mellan olika år och på så sätt kan studien få ett annat resultat vid en senare mätning. 

2.3.3 Källkritik 

Vi anser att de flesta av våra källor har hög auktoritet då vi använder oss av kända organisationer så som 

IFRS och FAR, tidigare studier samt artiklar som är skrivna av sakkunniga inom ämnet. 

Dock så är källorna som kommer från företagens årsredovisningar subjektiva då det är företaget själva 

som har utfört årsredovisningen, men eftersom både företagets styrelse samt revisorer har godkänt 

årsredovisningen anser vi att det som står i dem är objektivt. 

Vid intervjuer är det viktigt att vara medveten om effekten intervjuaren själv har på respondenten. Vi 

har valt att göra intervjun via mejl på grund av tidsbrist hos respondenten och kan därmed inte själva 

analysera respondenten vid svarstillfället utan får förlita oss på det respondenten svarar. Eftersom 

intervjun vi har utfört är med en sakkunnig, opartisk person inom ämnet anser vi att det inte finns någon 

anledning för denna att vinkla svaren. Därför bedömer vi att även denna källa är objektiv. Svaren som 

ges i intervjun är respondentens egna åsikter, detta kommer tydligt framgå i vår empiri. 
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3. Teoretisk referensram 

3.1 Internationell redovisningspraxis 

Den brittiske forskaren Christopher Nobes har i sina studier argumenterat för att olika länder har olika 

redovisningsbakgrunder. Han menar att det finns två huvudgrupper inom internationell 

redovisningspraxis, den anglosaxiska och den kontinentala traditionen. Dessa två traditioner har olika 

sätt att se på syftet med redovisningen. En av de viktigaste anledningarna är företagets huvudsakliga 

finansieringskälla, det vill säga om företaget är finansierat med upplånat kapital eller med aktiekapital 

(Artsberg, 2005, 89). 

3.1.1 Anglosaxisk tradition 

Storbritannien, Irland, USA och Australien är de länderna som tillhör den anglosaxiska traditionen. 

Enligt Nobes har dessa länder starkt eget kapital där företagarnas huvudsakliga finansieringskälla är 

aktieägarna. Eftersom aktieägarna är viktiga aktörer på aktiemarknaden och företagen har en stor mängd 

externa ägare så är det viktigt att de, ägarna, får rätt information från företagen genom olika finansiella 

rapporter och kan då bedöma riskerna. Därför är ett av de viktigaste syftena i den anglosaxiska 

traditionen att ge relevant information till aktieägare och investerare (Nobes, 1998).  

En annan viktig aspekt av den anglosaxiska traditionen är att den bygger på rättspraxis och detta leder 

till att det här systemet är mer öppet och informativt än den kontinentala traditionen (Artsberg, 2005, 

89). 

3.1.2 Kontinental tradition 

De flesta icke anglosaxiska länder i EU tillhör den kontinentala traditionen. Dessa länder är mest 

finansierade av upplånad kapital från banker och staten. Därför är inte de finansiella rapporterna lika 

viktiga då bankerna och staten har en nära relation med företagen och kan få all information de behöver 

direkt (Nobes, 1998). 

Kontinental tradition härstammar från den romerska rätten och till skillnad från den anglosaxiska 

traditionen är den mer reglerad då den är dominerad av skatteregler (Nobes, 1998).  

Sverige är ett av de länder som tillhör den kontinentala traditionen (Engström, 2009). 
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3.2 Agentteorin 

Agentteorin uppstod under 1970-talet och anses vara en deskriptiv teori, det vill säga syftet med teorin 

är att beskriva och förklara händelser. Teorin utgår från antaganden om att aktörerna på marknaden är 

nyttomaximerare (Artsberg, 2005, 85). I vår uppsats kommer vi att behandla agentteorin som handlar 

om avtal mellan företaget och en anställd ledning. 

I agentteorin utgår man ifrån att agenten, den anställda ledningen, är obenägen att ta risker och att den 

vill bli kompenserad för sitt arbete. För att kunna motivera agenten att ta risker och göra ett bra jobb så 

ingår företaget ett avtal med agenten där agentens lön består både av en fast lön och en rörlig lön som är 

baserad på företagets resultat. 

Eftersom alla aktörerna på marknaden är nyttomaximerare så kommer agenten, enligt agentteorin, att ha 

incitament att höja företagets resultat för att få så hög lön som möjligt genom att använda sig av olika 

vinstmanipuleringstekniker (Sundgren, Nilsson och Nilsson, 2009, 44-45). 

Detta kan vara en anledning till varför företagen skulle vara motiverade att värdera fastigheterna internt. 

Om företagen väljer att värdera fastigheterna internt kan ledningen påverka resultatet genom att värdera 

fastigheterna så högt som möjligt. 

3.3 Objektiv teori 

”Den objektiva teorin benämns objektiv av den anledningen att den tar frågan om vad redovisning skall 

användas till för givet” (Bengtsson, 2005). 

Objektiv redovisningsteori i detta sammanhang handlar om att förvaltningsfastigheternas värde baseras 

på olika värderingar som är utförda av externa oberoende parter. 

Syftet med objektiv teori är att vara relevant, verifierbar, neutral och kvantifierbar (Bengtsson, 2005). 

Alla dessa egenskaper är viktiga för externa intressenter då det påverkar deras ekonomiska beslut. 

Därför är det viktigt att alla dessa egenskaper är objektiva. Bengtsson, lektor i företagsekonomi, menar 

att opartiska mätningar är mer korrekta eftersom extern part inte har någon egen vinning på att 

felvärdera fastigheterna (Bengtsson, 2005). 

Denna teori skulle kunna vara en motivation till varför företagen väljer att värdera sina fastigheter 

externt. Den externa värderingen är opartisk och därmed mer korrekt enligt denna teori. De företag som 

värderar externt kanske gör det för att kunna få en neutral bedömning och därmed får en mer rättvis 

värdering på fastigheterna. 
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3.4 Försiktighetsprincipen 

Med försiktighetsprincipen menas att alla värderingar ska göras med försiktighet och får inte bygga på 

alltför osäkra antaganden. Tillgångar ska inte värderas för högt och skulder ska inte värderas för lågt 

(Sundgren, Nilsson och Nilsson, 2009, 57-58). Försiktighetsprincipen har länge präglat redovisningen i 

Sverige (Engström, 2009). Bo Nordlund, redovisnings- och värderingsspecialist på fastigheter, menar i 

sin artikel ”IFRS och värdering av förvaltningsfastigheter” att IFRS och IAS 40 inte tar hänsyn till 

denna princip då det råder stor osäkerhet vid värderingar av fastigheter (Nordlund, 2005). 

3.5 IFRS kvalitativa egenskaper 

3.5.1 Begriplighet 

Informationen som ges i årsredovisningen ska vara begriplig för läsaren, men samtidigt utgår IFRS ifrån 

att läsaren ska vara insatt inom ämnet och har som skyldighet att själv skaffa sig den kunskap som krävs 

för att förstå de finansiella rapporterna (Sundgren, Nilsson och Nilsson, 2009, 53). 

3.5.2 Relevans 

Informationen som lämnas i årsredovisningen ska vara relevant för läsaren på så sätt att den ska kunna 

påverka läsarens beslutsfattande. Informationen ska vara antingen bekräftande eller korrigerande. 

Läsaren ska få ut något av att läsa informationen (Sundgren, Nilsson och Nilsson, 2009, 54). 

3.5.3 Tillförlitlighet 

Informationen som lämnas ska ej innehålla fel eller vara vinklad på något sätt. Årsredovisningen ska 

vara neutral och ha hög validitet. Läsaren ska alltså kunna räkna med att informationen är tillförlitlig 

(Sundgren, Nilsson och Nilsson, 2009, 54-55). 

3.5.4 Jämförbarhet 

Läsaren ska kunna jämföra ett företags årsredovisningar mellan olika år samt jämföra olika företag med 

varandra (Sundgren, Nilsson och Nilsson, 2009, 55). 

3.6 Värdering av förvaltningsfastigheter före införandet av IAS 40. 

3.6.1 Sverige 

ÅRL (Årsredovisningslagen) och RR (Redovisningsrådet) bestämde hur förvaltningsfastigheter skulle 

värderas i Sverige. Värdering av förvaltningsfastigheter skulle ske enligt Redovisningsrådets 

rekommendation, RR 24, till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar och 

eventuell nedskrivning (RR 24, p. 4). 
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3.6.2 Storbritannien 

I Storbritannien var det Financial Reporting Council som styrde hur förvaltningsfastigheter skulle 

värderas och redovisas före införandet av IAS 40. Enligt SSAP (Statement of Standard Accounting 

Practice) No.19 skulle förvaltningsfastigheter redovisas till marknadsvärde i balansräkningen (SSAP, 

1981). 

3.7 Värdering av förvaltningsfastigheter efter införandet av IAS 40. 

3.7.1 IAS 40 

IAS 40 är en internationell standard som rör förvaltningsfastigheter och har som syfte att ”ange hur 

förvaltningsfastigheter ska behandlas i redovisningen samt vilka upplysningar som krävs” (FAR, 2007, 

618). Alla börsnoterade bolag som innehar förvaltningsfastigheter måste följa denna standard. Enligt 

IAS 40 definieras förvaltningsfastigheter som: "Förvaltningsfastigheter är fastigheter (mark eller en 

byggnad eller del av en byggnad eller båda) som innehas (av ägaren eller av leasingtagaren genom ett 

finansiellt leasingavtal) för att generera hyresinkomster eller värdestegring eller båda " (IAS 40, p. 5). 

Den första värderingen av förvaltningsfastigheter ska ske enlig anskaffningsvärdemetoden (inköpspriset 

minus alla kostnader som är direkt kopplade till köpet). Därefter kan företagen välja att värdera 

förvaltningsfastigheter antingen enligt anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade avskrivningar 

eller enligt verkligt värde. De flesta företag i Storbritannien och Sverige väljer att värdera enligt 

verkligtvärdemetoden. 

När företag väljer att redovisa utifrån verkligtvärdemetoden ska värderingen antingen göras internt av 

företaget själva eller av externa oberoende värderingsmän (IAS 40, p 32). 

3.8 Värderingsmetoder 

3.8.1 Intern- eller externvärdering 

Inför varje årsbokslut, eller i vissa fall delårsbokslut ska en värdering av hela fastighetsbeståndet göras. 

Detta kan göras både internt inom företag eller genom att låta en extern part utföra värderingen.  

Enligt IAS 40 uppmuntras företag till att använda sig av externa värderare (IAS 40, p. 40). Det är bara 

auktoriserade värderare som har rätt att utföra extern- och i vissa fall internvärdering av fastigheter 

(Aspect, 2013). 

Det är viktigt att den som värderar fastigheten inte har något ekonomiskt intresse eller har en direkt 

relation med företaget eller fastigheten som ska värderas, värderaren ska alltså vara objektiv. (Aspect, 

2013). 



14 
 

3.8.2 Anskaffningsvärdemetoden 

Anskaffningsvärdet är det pris eller belopp i likvida medel som betalats för en tillgång vid 

anskaffningstillfället eller det verkliga värde som erläggs på annat sätt vid förvärv av en tillgång eller 

uppförande av denna (IAS 40, p. 5). Vid förvärvet tas alltid en förvaltningsfastighet upp till 

anskaffningsvärde plus eventuella transaktionskostnader (IAS 40, p 20-21). Efter förvärvet kan 

företagen välja att redovisa förvaltningsfastigheter antingen till anskaffningsvärde eller till verkligt 

värde, dock ska en och samma princip användas på hela fastighetsbeståndet (IAS 40, p. 30). 

3.8.3 Verkligtvärdemetoden 

Efter det första redovisningstillfället kan företag välja att värdera förvaltningsfastigheter till verklig 

värde. Verkligt värde är det beloppet till vilket en tillgång skulle kunna överlåtas mellan kunniga parter 

som är oberoende av varandra och som har ett intresse av att transaktionen genomförs. Vid 

anskaffningstidpunkten är anskaffningsvärde och verkligt värde detsamma men verkligt värde kan 

förändras med tiden (IAS 40, p. 30). Ett företag som redovisar efter verkligtvärdemetoden måste lämna 

upplysningar om hur uppskattningen av verkligt värde har gjorts. När man värderar enligt verkligt värde 

ska man bland annat ta hänsyn till inkomster från löpande hyresavtal och aktuella förhållanden på 

marknaden (IAS 40, p. 40). 
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3.9 Tidigare forskning 

3.9.1 Bo Nordlund, ”Externredovisning: Värdering till verkligt värde – är det alltid att föredra? 

 

2012 skrev Bo Nordlund, redovisnings- och värderingsspecialist på fastigheter, artikeln 

”Externredovisning: Värdering till verkligt värde – är det alltid att föredra?” Där han argumenterar om 

svårigheterna kring värdering till verkligt värde (Nordlund, 2012). 

Nordlund menar att det verkliga värdet är den mest relevanta värderingsmetoden men endast om det 

finns fungerande marknader. Han menar att aktiva marknader med jämförbara priser oftast inte finns i 

praktiken utan att det verkliga värdet bygger på ett stort antal antaganden. Det är en mängd information 

som värderare inhämtar för att kunna göra värderingen till verkligt värde på förvaltningsfastigheter, 

Nordlund skriver följande i sin artikel: 

 

”Relevant information som behövs för att göra en bedömning av verkligt värde avseende exempelvis 

förvaltningsfastigheter är nivåer på marknadshyra, faktisk hyra enligt kontrakt, vakansrisker, värderingsobjektets 

tekniska skick i jämförelse med sålda jämförbara objekt på marknaden, information om tillskott och avgång i 

fastighetsbeståndet på relevant marknad, planlösningar i värderingsobjektet i jämförelse med sålda jämförbara objekt, 

marknadens direktavkastningskrav, avkastningskrav för lånat och eget kapital, marknadsmässiga och faktiska 

belåningsgrader, marknadsmässiga bedömningar avseende nivåer på drift- och underhållsbetalningar för ett specifikt 

objekt i jämförelse med faktiska sådana utbetalningar, underliggande >>priser<< på fastighetstillgångar i situationer 

när >>fastighetsöverlåtelser<< skett i form av aktieöverlåtelser etcetera.” 

 

Här kan vi se att det är mycket information som krävs vid värdering av förvaltningsfastigheter och det är 

mycket som kan bli ”fel” vid värderingarna. Nodlund menar även att det finns stora skillnader mellan 

fastigheter som verkar vara relativt lika. Han skriver även om att det krävs en mängd justeringar mellan 

”jämförbara” sålda objekt och det objekt som ska värderas. Han menar slutligen att om antalet 

transaktioner på marknaden går ned kommer fastighetsvärderingarna bli ännu svårare eftersom det då 

finns färre jämförbara objekt (Nordlund, 2012). 

3.9.2 Daniel Bergstrand, ”Stor risk att lita blint på redovisade värden” 

 

Daniel Bergstrand som är Chefredaktör på tidningen Fastighetsnytt skrev 2008 artikeln ”Stor risk att lita 

blint på redovisade värden” som handlar om att man inte alltid kan lita på fastighetsvärderingar utan att 

man måste veta vilken information som ligger bakom värderingarna. 

I artikeln skriver Bergstrand att värdering till verkligt värde inte alltid är så ”verkligt” som man hoppats 

på. Värderingar till verkligt värde har en tendens att inte vara så exakta som önskas av marknaden. 

Tobias Kaj som är fastighetsanalytiker på Handelsbanken Capital Markets menar att den värdering 
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fastighetsföretagen gör av sitt fastighetsbestånd handlar om en ”skenbar exakthet”. Kaj menar vidare att 

det är omöjligt för externa värderare att känna till alla brister och vilket skick fastigheterna befinner sig i 

vid varje värdering (Bergstrand, 2008). 

I artikeln skriver även Bergstrand om vad Kaj tycker är negativt med extern- respektive internvärdering. 

Det negativa med internvärdering är att harmoniseringen mellan företag och länder minskar eftersom 

företag kan välja olika värderingsmetoder. Kaj menar även att företag kan skriva upp värdet på 

fastigheterna vid internvärdering för att gynna aktieägarna (Bergstrand, 2008). 

Det negativa med externvärdering är enligt Kaj att beståndet kan felvärderas eftersom det är företagen 

själva som ger information om fastigheterna till värderingsmännen och kan då välja vilken information 

de ska få. Han menar också att de externa värderingsmännen lätt kan påverkas av uppdragsgivarna 

(Bergstrand, 2008).
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4. Empiri 

 
Samtliga utvalda företag är noterade på respektive börs. De svenska företagen är noterade på NASDAQ 

OMX STO och de brittiska på London Stock Exchange. Alla företag redovisar enligt IFRS och innehar 

förvaltningsfastigheter/investment property i sina årsredovisningar. Både de brittiska och svenska 

företagen redovisar sina förvaltningsfastigheter efter verkligtvärdemetoden (förutom ett brittiskt företag 

som värderar enligt anskaffningsvärdemetoden). 

Däremot väljer företagen själva om de vill värdera fastigheterna internt eller med hjälp av oberoende 

externa värderingsmän. 

4.1 Svenska företag 

I Sverige finns det 15 börsnoterade företag som redovisar förvaltningsfastigheter i sina årsredovisningar. 

Bland dessa har sju företag valt att basera verkligt värde på fastigheterna utifrån externa värderingar. De 

åtta företag som har valt att värdera fastigheterna internt har däremot även valt att göra en 

externvärdering på delar av, eller hela beståndet, för att säkerställa den interna värderingen. Wallenstam 

AB har däremot valt att endast internvärdera sina fastigheter som sedan fastställs av styrelsen. (Se bilaga 

1). 

 

Land Internt Externt Totalt 

Sverige 8 7 15 

 

Tabell 1. Antal svenska företag som väljer internvärdering respektive externvärdering 

 

4.2 Brittiska företag 

Storbritannien har 48 företag som är noterade på börsen och som redovisar investment properties i sin 

årsredovisning. Hela 42 företag väljer att ta hjälp av externa värderare för att beräkna verkligt värde på 

fastigheter och endast sex väljer att värdera internt. (Se bilaga 2). 

 

Land Internt Externt Totalt 

Storbritannien 6 42 48 

 

Tabell 2. Antal brittiska företag som väljer internvärdering respektive externvärdering 
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Av de företag som har valt extern värdering finns det fyra företag där styrelsen värderar en del av 

beståndet, men vi anser att detta är en så pass liten del av företagets totala bestånd så vi har delat in 

dessa fyra företag under: Företag som använder sig av externa värderare. 

Bland de sex företag som värderar internt är det fyra företag där endast styrelsen värderar fastigheterna. 

Ett företag låter externa värderare värdera 25 % av beståndet och det sista företaget som värderar internt 

har använt sig av anskaffningsvärdemetoden. Det företag som använt sig av anskaffningsvärdemetoden 

anser att anskaffningsvärdet överrensstämmer med det verkliga värdet. (Se bilaga 2) 

4.3 Sammanställning 
 

Land Internt Externt Totalt 

Sverige 8 7 15 

Storbritannien 6 42 48 

Totalt 14 49 63 
 

 

Tabell 3. Antal svenska och brittiska företag som väljer internvärdering respektive externvärdering 

 

 

 

Land Internt Externt Totalt 

Sverige 53,30% 46,70% 100% 

Storbritannien 12,50% 87,50% 100% 

 
Tabell 4. Andel svenska och brittiska företag som väljer internvärdering respektive externvärdering 

 

 
 

 
 
Diagram 1. Andel svenska företag som väljer internvärdering respektive externvärdering 
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Diagram 2. Andel brittiska företag som väljer internvärdering respektive externvärdering 

 

4.4 Intervju med Mats Gustafsson på Fastighetsägarna 

Mats Gustafsson är Fastighetsekonom på Fastighetsägarnas regionala organisation MittNord. 

Fastighetsägarna är en medlemsbaserad intresse- och branschorganisation som arbetar för en fungerande 

fastighetsmarknad. Deras medlemmar består av fastighetsägare med hyresrätter och/eller bostadsrätter 

(Fastighetsägarna, 2013). 

Enligt Tomas Ernhagen, Chefekonom på Fastighetsägarna är Mats Gustafsson den person i 

organisationen som kan fastighetsvärdering bäst. 

Fråga 1, Vilka faktorer gör att företag väljer att värdera internt? 

Mats svar: Antagligen väljs internvärderingar för att det är billigare. Vidare förfogar man ju över 

resultatet vid en internvärdering på ett annat sätt än vid en extern värdering. 

 

Fråga 2, Vilka faktorer gör att företag väljer att värdera externt? 

Mats svar: Det krävs väl om man ska vara med i t.ex. Svensk Fastighetsindex, Vidare ger det en större 

trovärdighet. 

 

Fråga 3, Vad är positivt respektive negativt med internvärdering? 

Mats svar: Positivt: Lägre kostnader, värderingskompetens i företaget och god kunskap om det egna 

beståndet. Negativt: Trovärdigheten och mindre marknadskännedom än externa värderare. 
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Fråga 4, Vem/vilka är det som gör internvärderingen? 

Mats svar: Vet ej, men jag utgår ifrån att det är olika i olika företag. 

 

Fråga 5, Vad är positivt respektive negativt med externvärdering? 

Mats svar: Positivt: Trovärdigheten och större marknadskännedom än interna värderare. 

Negativt: Högre kostnader och sämre kunskap om varje enskilt företags bestånd.  

 

Fråga 6, Vilken värdering föredrar externa intressenter? 

Mats svar: Min bedömning är att externa intressenter föredrar externa värderingar, eftersom det 

förhoppningsvis borgar för en objektivitet. 

 

Fråga 7, Varför väljer vissa företag som värderar internt att även låta en del av beståndet 

externvärderas? 

Mats svar: Antagligen vill man kontrollera att de interna värderingarna är rimliga. Man behöver en 

second opinion. 

 

4.5 Hypotesprövning 
 

H0 = Det råder harmonisering på hur svenska och brittiska företag värderar. 

 

H1 = Det råder inte harmonisering på hur svenska och brittiska företag värderar. 

 

Formel: 

 

  =  ∑     där, E =     

 

 

O = Det observerade värdet 

E = Det förväntade värdet 

R = Raden 

C = Kolumnen 

n = Antal observationer 

 

För att räkna ut det förväntade värdet har vi multiplicerat radsumman med kolumnsumman och dividerat 

detta med totala antalet observationer. 

 

Ex: (14×15)/63 = 3,33 
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  Sverige  Sverige Storbritannien Storbritannien 

  Observerat värde Förväntat värde Observerat värde Förväntat värde 

Internt 8 3,33 6 10,67 

Externt 7 11,67 42 37,33 

Summa 15 15 48 48 

 
Tabell 5. Hypotesprövning, observerat respektive förväntat värde för Sverige och Storbritannien 

 

 
2

obs = (8 - 3,33) 
2 

/ 3,33 + (7 - 11,67) 
2 

/ 11,67 + (6 – 10,67) 
2 

/ 10,67 + (42 – 37,33) 
2 

/ 37,33 

 
2

obs = 11,05 

 

Frihetsgrader (fg) = (2-1) × (2-1) = 1 

 

Signifikansnivå = 5 % 

 

fg 5% 1% 0,10% 

1 3,84 6,63 10,83 

2 5,99 9,21 13,82 

3 7,81 11,34 16,27 

 

Tabell 6. 
2
-fördelning. (Körner, Svante & Wahlgren, 2005, 195) 

 
2

krit  = 3,84 

 

Om 
2

obs > 
2

krit förkastas nollhypotesen. 
 

Slutsats: Vi förkastar nollhypotesen eftersom 11,05 > 3,84. 

 

(Vi förkastar även nollhypotesen på 0,1 % signifikansnivå, 11,05 > 10,8). 

 

 

Vi har alltså jämfört våra observerade värden med de förväntade värdena. Om nollhypotesen hade varit 

sann hade de förväntade värdena och de observerade värdena varit nästan identiska. 

I och med att vi förkastar nollhypotesen accepterar vi mothypotesen. Det råder alltså inte harmonisering 

på hur svenska och brittiska företag värderar.
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5. Analys och reflektioner 

I vår undersökning har vi lagt stor vikt på att ta reda på om der råder harmonisering vid värdering av 

förvaltningsfastigheter i Storbritannien och Sverige efter införandet av IAS 40. Med harmonisering 

menas att både Storbritannien och Sverige skulle välja samma metod (intern/extern) efter införandet av 

IAS 40. I vår undersökning visade det sig att de svenska företagen som redovisar förvaltningsfastigheter 

i sin årsredovisning väljer olika värderingsmetoder. I Sverige valde 53,3 % av de undersökta företagen 

att värdera internt och 46,7 % valde att värdera externt. Det framgår inte tydligt vilken metod som 

föredras av svenska fastighetsbolag men den interna metoden överväger något.  

I Storbritannien däremot valde endast 12,5 % av företagen att värdera internt och majoriteten, 87,5 % 

föredrar den externa metoden, (se tabell 4). Denna skillnad kan bero på en mängd olika faktorer som 

vidare kommer att diskuteras. 

En av dessa faktorer är att Sverige och Storbritannien använde sig av två olika redovisningspraxis före 

införandet av den numera obligatoriska standarden IAS 40. I Storbritannien redovisades 

förvaltningsfastigheterna till verkligt värde även före införandet av IAS 40, de har alltså använt sig av 

verkligtvärdemetoden länge och behövde inte ändra metod efter införandet av den nya standarden. 

Nordlund argumenterar för att verkligtvärdemetoden är den metod som bör föredras då den är mer 

tillförlitlig- Dock menar han att det kan det vara svårt att värdera enligt denna metod om den inte finns 

en fungerande marknad för varje specifikt objekt. 

Sverige hade en annan redovisningspraxis när det gällde värdering av förvaltningsfastigheter. Enligt 

Redovisningsrådets rekommendation, RR 24 skulle fastigheter värderas till anskaffningsvärdet och 

svenska företag har nu valt att följa IFRS rekommendationer och värderar nu förvaltningsfastigheter till 

verkligt värde efter 2005.  

 

Engström skriver i sin artikel att svensk redovisningspraxis är påverkad av den kontinentala traditionen 

genom att tillgångarna värderas försiktigt, detta kan ha bidragit till att svenska företag föredrar den 

interna metoden något mer än den externa. Dock så är det är tydligt att det inte råder harmonisering i 

Sverige eftersom företagen väljer både intern- och externvärdering när det värderar fastigheterna till 

verkligt värde. I Sverige var försiktighetsprincipen en av de viktigaste redovisningsprinciperna före 

2005 och detta kan vara en del av svensk ”företagskultur” och det kan vara därför många företag i 

Sverige väljer att värdera externt för att på så sätt få en extern åsikt om värdet på fastigheten. Samtidigt 
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väljer många företag i Sverige den interna värderingen så att de själva kan bestämma och kontrollera 

värderingen av fastigheterna. 

 

Det finns flera olika anledningar till varför företagen väljer att värdera internt respektive externt.  

Båda metoderna har för- och nackdelar, enligt Tobias Kaj, fastighetsanalytiker på Handelsbanken 

Capital Markets, är riskerna med intern värdering att ledningen kan anpassa värderingen efter sina 

behov och på så sätt höja resultatet. Denna synpunkt kan stödjas med agentteorin där den anställda 

ledningens lön består av en fast del och en rörlig del som beror på resultatet och detta kan göra att 

ledningen har incitament att använda olika tekniker för att höja resultatet och på så sätt få högre lön. 

Mats Gustafsson, Fastighetsekonom på Fastighetsägarna, delar denna åsikt och påpekar att många 

företag väljer denna metod på grund av att den är billigare. En annan risk med den interna värderingen 

är att det inte finns någon direkt metod för värderingen och det minskar i sin tur harmoniseringen i hur 

olika företag värderar sina fastigheter internt och att det finns mindre marknadskännedom bland de 

interna värderarna än de externa. 

Den externa metoden anses dock vara mer ”rättvis” enligt den objektiva teorin där Bengtsson i sin studie 

argumenterar för att de opartiska mätningarna är mer korrekta då de är mer begripliga, relevanta, 

jämförbara och tillförlitliga, precis i linje med IFRS kvalitativa egenskaper. Mats Gustafsson säger att 

den externa metoden ger större trovärdighet. 

I Storbritannien föredras denna metod och en av anledningarna till varför det är så kan vara att ett av de 

viktigaste syftena i den anglosaxiska traditionen är att ge relevant information till aktieägare och 

investerare. Enligt Artsberg är den anglosaxiska traditionen mer öppet och informativ så företagen vill 

ge en mer korrekt bild av fastigheternas värde genom att göra en extern värdering. Gustafsson håller 

med Artsberg och säger att den externa metoden föredras bland de externa intressenterna eftersom den 

är mer objektiv. 

Dock håller inte Tobias Kaj med om att den externa metoden är mer objektiv. Han menar att det 

negativa med extern värdering är att uppdragstagarna, de externa värderingsmännen, får information 

från uppdragsgivarna och utifrån denna information görs värderingarna. Uppdragsgivarna väljer alltså 

själva vilken information de vill lämna ut och på så sätt kan de påverka värderingarna till sin fördel. 
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6. Slutsatser 

Syftet med denna studie var att ta reda på om det råder harmonisering vid värdering av 

förvaltningsfastigheter i Storbritannien och Sverige efter införandet av IAS 40. Vi ville undersöka om 

företagen väljer att värderar förvaltningsfastigheter internt eller externt och varför de väljer att värdera 

som de gör 

Undersökningen visade att de svenska och brittiska företagen föredrar olika värderingsmetoder när de 

värderar förvaltningsfastigheter. I Storbritannien var det tydligt att den externa metoden föredras medan 

i Sverige var både metoderna populära. Dock var den interna metoden något vanligare. Detta pekar på 

att det inte råder harmonisering vid värdering av förvaltningsfastigheterna i Storbritannien och Sverige 

efter införandet av IAS 40 som också stöds med vår hypotesprövning där vi accepterade mothypotesen 

som löd: Det råder inte harmonisering på hur svenska och brittiska företag värderar. 

Anledningen till varför företagen väljer att värdera internt eller externt är oklart då detta kan bero på en 

mängd olika saker. Vi har dock kommit fram till att de flesta förvaltningsfastigheter i Storbritannien 

värderas externt och i Sverige är både den interna och den externa metoden populära.  

De flesta brittiska företag föredrar den externa värderingen och detta kan förklaras med att 

Storbritannien präglas av den anglosaxiska redovisningstraditionen. Enligt denna tradition är det viktigt 

att vara öppen och informativ och ge den korrekta, rättvisa informationen till aktieägarna och potentiella 

investerare. De externa intressenterna föredrar den externa värderingen på grund av dennes objektivitet 

och trovärdighet. 

I Sverige är båda metoderna populära men den interna metoden föredras med en liten marginal. Detta 

kan bero på att svenska företag inte har haft som tidigare praxis att värdera förvaltningsfastigheter till 

verklig värde och det råder inte harmonisering av vilken värderingsmetod som väljs i Sverige. Dock att 

den interna värderingen föredras av svenska företag kan förklaras av att svenska företag själva vill 

bestämma och kontrollera värderingen av fastigheter, det är också billigare att värdera internt. 

Slutligen kan vi konstatera att majoriteten av de brittiska företagen som innehar förvaltningsfastigheter 

väljer att använda sig av externa värderingsmän medan de svenska företagen väljer båda 

värderingsmetoderna. Det råder alltså inte harmonisering mellan hur svenska och brittiska företag 

värderar sina förvaltningsfastigheter. 
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Bilaga 1 

Svenska företag 

Företag Intern- eller externvärdering 

Fastighets AB Balder Internt 

Catena AB Externt 

Castellum Aktiebolag Internt 

Fabege AB Externt 

Fast Partner AB Externt 

Heba Fastighets Aktiebolag Externt 

Hufvudstaden AB Internt 

Klövern AB Internt 

Kungsleden AB Internt 

Atrium Ljungberg AB Internt 

Wallenstam AB Internt 

Wihlborgs Fastigheter AB Externt 

Corem Property Group AB Internt 

Diös Fastigheter AB Externt 

AB Sagax Externt 
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Bilaga 2 

Brittiska företag 

Företag Intern- eller externvärdering 

British Land Company plc Externt 

Caledonian Trust Externt 

Capital & Counties Properties plc Externt 

Capital shopping centres group plc Externt 

Cardiff Property Externt 

CLS Holdings Externt 

Daejan Holdings Externt 

Derwent London plc Externt 

Eastern European Property fund Externt 

Grainger plc Externt 

Great Portland Estates plc Externt 

Hammerson plc Externt 

Hansteen Holdings Externt 

Helical Bar plc Externt 

Highcroft Investments Externt 

Invesco property income trust LTD Externt 

Land securities group plc Externt 

Local shopping REIT plc Internt  

Londonmetric property plc Externt 

Macau property opportunities fund Externt 

McKay securities Externt 

Mountview estates Externt 

Mucklow (A&J) Group Externt 

Pactolus Hungarian property Internt 

Palace capital plc Internt 

Panther securities Internt 

Primary health properties Externt 

Quintain estates & development Externt 

Safeland plc Externt 

Segro plc Externt 

Shaftesbury plc Externt 

Songbird estates Externt 

Standard life investment property inc trust Externt 

Tamar European industrial fund ltd Externt 

Terrace hill group Externt 
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Town centre securities Externt 

Treveria plc Internt 

Unite group Externt 

Warner estate holdings plc Externt 

Workspace group plc Externt 

Wynnstay properties Externt 

Big yellow group Externt 

Inland homes plc Internt 

Isis property trust Externt 

Safestore holdings plc Externt 

Serviced office group Externt 

St. Modwen properties Externt 

Stewart & Wight Externt 
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Bilaga 3 

Intervjufrågor med Mats Gustafsson. 

1, Vilka faktorer gör att företag väljer att värdera internt? 

2, Vilka faktorer gör att företag väljer att värdera externt? 

3, Vad är positivt respektive negativt med internvärdering? 

4, Vem/vilka är det som gör internvärderingen? 

5, Vad är positivt respektive negativt med externvärdering? 

6, Vilken värdering föredrar externa intressenter? 

7, Varför väljer vissa företag som värderar internt att även låta en del av beståndet externvärderas? 

 


