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Sammanfattning 
 

Examensarbete i företagsekonomi, Södertörns Högskola 

Kandidatuppsats i externredovisning, vårterminen 2015 

Titel Värdering av förvaltningsfastigheter - En studie om verkligt värdes tillförlitlighet 

Författare Madeleine Odell & Therese Sjöström 

Handledare Peter Jönsson 

 

Bakgrund & problem: År 2005 blev det obligatoriskt för svenska börsnoterade 

fastighetsbolag att följa IFRS regelverk och därmed IAS 40. I IAS 40 anges att bolagen kan 

välja mellan att redovisa förvaltningsfastigheter till historiskt anskaffningsvärde eller verkligt 

värde där de flesta valde verkligt värde. Att värdera till verkligt värde kan vara problematiskt 

särskilt då marknaden inte är särskilt aktiv, såsom under finanskrisen 2008.  

Syfte: Uppsatsen syftar till att analysera hur tillförlitlig värdering till verkligt värde är i olika 

konjunkturlägen.  

Urval: I den här uppsatsen har samtliga fastighetsbolag som är listade på Nasdaq OMX 

Nordic Large Cap valts som studieobjekt.  

Metod: I uppsatsen har en kvalitativ metod tillämpats. Undersökningen har skett genom 

semistrukturerade intervjuer samt analys av fastighetsbolagens årsredovisningar. Genom att 

studera realiserad och orealiserade förluster samt vinster på förvaltningsfastigheterna, 

värderingsmodeller och graden av extern värdering är ambitionen att besvara uppsatsens 

syfte. 

Resultat & slutsatser: Vi har kommit fram till att fastighetsbolagen snarare undervärderar än 

övervärderar sina förvaltningsfastigheter oberoende av konjunkturläget och om externa 

värderare används. Det är många faktorer som kan påverka tillförlitligheten av värdering till 

verkligt värde men konjunkturläget verkar inte vara en påverkande faktor. 

Förslag till vidare forskning: Vi tycker att det vore av intresse att utföra en studie där 

företagsspecifika faktorers påverkan på tillförlitligheten i det verkliga värdet undersöks. 

Nyckelord: Finanskrisen 2008, Förvaltningsfastigheter, IAS 40, IFRS 13, Konjunktur, 

Verkligt värde, Värdeförändringar, Tillförlitlighet  
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Definitioner 

EU – Europeiska Unionen 

IAS –  International Accounting Standards 

IAS 40 – Förvaltningsfastigheter 

IASB – International Accounting Standards Board 

IFRS – International Financial Reporting Standards 

IFRS 13 – Värdering till verkligt värde 

SEC - The U.S. Securities and Exchange Commission 
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1. Inledning 

___________________________________________________________________________ 

I det inledande kapitlet ges en introduktion av tillgången förvaltningsfastighet och begreppet 

verkligt värde. Kapitlet fortsätter sedan med en problemdiskussion som mynnar ut i 

uppsatsens problemformulering och syfte.  

___________________________________________________________________________ 

 

1.1 Bakgrund 
 

Tidigare utvecklades redovisningen inom det egna landet vilket ledde till att många olika 

regleringar skapades gällande hur redovisningen skulle utföras. Olikheterna visade sig skapa 

problem när länder ville utbyta samt jämföra finansiell information och det fanns ett behov av 

att redovisningen skulle vara mer jämförbar mellan länder (Marton et al. 2010, s. 2).  

 

Ett steg för att öka jämförbarheten och även kvaliteten inom redovisningen var införandet av 

IFRS i ett flertal länder.  Den självständiga organisationen IASB reglerar IFRS och de företag 

som tillämpar IFRS kan inhämta information från IASBs föreställningsram angående hur 

standarder ska tolkas samt hur olika begrepp definieras (Föreställningsramen). Standarder 

som ges ut av IASB går under benämningen IAS eller IFRS och innehåller gemensamma 

regler och riktlinjer för hur redovisningen ska gå till. Sedan den 1 januari år 2005 har det varit 

obligatoriskt för svenska börsnoterade företag att tillämpa IFRS, detta till följd av ett EU-

beslut år 2002 (Marton et al. 2010, s. 2).  

 

Etableringen av IFRS bidrog med förändringar gällande hur tillgången förvaltningsfastigheter 

skall värderas samt redovisas. Innan 2005 följde företag som innehade förvaltningsfastigheter 

Redovisningsrådets rekommendation RR 24. I rekommendationen anges det att 

förvaltningsfastigheter ska värderas till anskaffningsvärde subtraherat med ackumulerade 

avskrivningar och justering för eventuella upp- eller nedskrivningar samt att upplysning om 

det verkliga värdet ska ske i separat not (RR 24).  

 

Numera, efter införandet av IFRS, får företag välja om de vill redovisa sina 

förvaltningsfastigheter antingen till historiskt anskaffningsvärde eller till verkligt värde, detta 

enligt standarden IAS 40 om förvaltningsfastigheter. Om företagen väljer att redovisa till 
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verkligt värde ska värdet upptas i balansräkningen och värdeförändringar ska gå över 

resultaträkningen (IAS 40). Detta är den största skillnaden gentemot RR 24 då det verkliga 

värdet enbart redovisades i separat not och inte över resultaträkningen. Övervägande har de 

visat sig att de flesta företag, både internationellt och nationellt, valt att redovisa sina 

förvaltningsfastigheter till verkligt värde istället för historiskt anskaffningsvärde (Nordlund 

2008). Det är även den metod som IFRS verkar föredra då det går att byta från 

anskaffningsvärde till verkligt värde men inte åt det motsatta hållet (IAS 40). Anledningen till 

att normgivare föredrar och systematiskt vill ersätta historiska anskaffningsvärdes metoder 

med verkligt värde metoder är för att den senare metoden anses tillföra mer relevans till 

redovisningen och att den därför är att föredra (Nordlund 2008). 
 

För att underlätta tolkningen och användandet av verkligt värde infördes 2013 standarden 

IFRS 13 som behandlar värdering till verkligt värde för tillgångar och skulder. IFRS 13 

tillkom för att bidra med en mer enhetlig syn på verkligt värde och standardens definition av 

begreppet lyder enligt följande: 
 

Det verkliga värdet är det pris som vid värderingstidpunkten skulle erhållas vid 
försäljning av en tillgång eller betalas vid överlåtelsen av en skuld genom en ordnad 
transaktion på huvudmarknaden (eller den mest fördelaktiga marknaden) under aktuella 
marknadsförhållanden (“exit price”). (IAS 40) 

 

Inom standarden beskrivs en värderingshierarki om tre nivåer som vardera innebär att 

värdering till verkligt värde ska ske utifrån en specifik värderingsteknik. Vilken teknik som 

ska användas beror på hur aktiv marknaden är för den tillgång eller skuld som ska värderas 

samt hur mycket observerbar information som finns tillgängligt. Högst prioritet ges till nivå 

ett, då observerbar information finns tillgängligt och lägst prioritet ges till nivå tre, då icke 

observerbar information finns tillgängligt (IAS 40).  

 

1.2 Problemdiskussion 

 

Även fast redovisning till verkligt värde anses tillföra mer relevans till redovisningen finns 

det en del kritik mot metoden. Värdering till verkligt värde är en marknadsbaserad värdering 

som med fördel ska baseras på observerbar information framför icke observerbar information 

(IFRS 13). Gällande förvaltningsfastigheter är ortsprismetoden en värderingsteknik som 

används när observerbar information finns att tillgå. Värderingen grundar sig då på faktiska 
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transaktionspriser för liknande objekt som den tillgång som ska värderas. När marknaden är 

mindre aktiv sker transaktionerna inte i samma takt och det kan då vara svårt att hitta 

jämförelseobjekt för värdering och andra värderingstekniker måste då användas (IAS 40).  

 

Vid användandet av andra värderingstekniker krävs det att en del antaganden måste tas och 

värderingen blir då mer en uppskattning än en faktisk observation (Lorentzon 2013). 

Nordlund (2009) poängterar att dessa antaganden kan vara vilseledande vilket kan bidra till 

att redovisningen inte alltid är någon tillförlitlig källa till information. Antagandena kan bli 

för subjektiva och kan antas på det sätt som är det mest fördelaktiga för företaget. En 

potentiell ökning av relevans kan därför ske på bekostnad av en potentiell minskning i 

tillförlitlighet inom verkligt värde redovisningen menar Dietrich et al. (2001). Inom IAS 40 

finns inga krav på att företag måste visa och motivera de antaganden som görs i 

värderingsmodellerna och viktig information kan därför utelämnas menar Nordlund (2009). 

Dietrich et al. (2001) påpekar att fastigheter tenderar att undervärderas gentemot 

försäljningspris.  

 

Nordlund (2009) ställer sig frågande till om fastighetsbolagen i Sverige inte nedvärderade 

sina förvaltningsfastigheter tillräckligt mycket under finanskrisen 2008. Åren 2008 och 2009 

hade företagen endast skrivit ned sina fastighetstillgångar med bara hälften så mycket som 

Svenskt Fastighetsindex mätning angav. Åren innan finanskrisen hade fastighetsbolagen 

däremot följt Svenskt Fastighetsindex riktlinjer. Kritik mot verkligt värde ligger i att denna 

typ av redovisning var en bidragande orsak till finanskrisen 2008, då företag inte 

nedvärderade sina tillgångar tillräckligt mycket och en för optimistisk bild därför kvarstod 

(Laux & Leuz 2010).  Vidare menar Jaggi et al. (2010) att den optimistiska synen bidrog till 

undervärderade risker i fastighetsbranschen samt en för generös utgivning av bostadslån och 

att krisen på så vis förvärrades.  

 

För att öka tillförlitligheten och minska osäkerheten är rekommendationen i IAS 40 att anlita 

externa värderare vid värdering av förvaltningsfastigheter. Det är dock inget som är 

obligatoriskt eller tvingande enligt standarden (IAS 40). Om endast intern värdering sker kan 

det bidra till minskad tillförlitlighet. Laux & Leuz (2010) konstaterar dock att påståendet om 

att verkligt värde redovisningen förvärrade finanskrisen inte har någon säker grund. Vidare 

anser de att mer forskning krävs kring vilka effekter som uppstår av redovisning till verkligt 

värde när det är toppar och dalar i konjunkturen. 
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1.3 Problemformulering 

 

Med bakgrunden och problemdiskussionen som underlag anser vi att det vore intressant att 

undersöka hur tillförlitlig värdering till verkligt värde är då marknaden är mer eller mindre 

aktiv. Följande problemformulering har därmed utformats: 
 

Är det någon skillnad på hur tillförlitlig värdering till verkligt värde är i olika 

konjunkturlägen? 

 

1.4 Syfte 

 

Huvudsyftet med studien är att undersöka hur tillförlitlig värdering till verkligt värde är för 

förvaltningsfastigheter i olika konjunkturlägen. 

 

1.5 Forskningsfrågor 
 

För att besvara syftet och konkretisera analysen har ett antal forskningsfrågor arbetats fram.  
 

• Överensstämmer det bokförda värdet på de fastigheter som har avyttrats med 

försäljningspris? 

• Hur har relationen orealiserade värdeförändringar/fastighetsvärde sett ut? 

• Ökar användandet av extern värdering, vid värdering till verkligt värde, 

tillförlitligheten? 

 

1.6 Avgränsning 
 

För att besvara studiens syfte kommer samtliga svenska börsnoterade fastighetsbolag som är 

listade på Nasdaq OMX Nordic Large Cap att undersökas (Nasdaq, odat.). Vidare ska valda 

fastighetsbolags huvudsakliga verksamhet vara att bedriva förvaltning av 

förvaltningsfastigheter samt att värdera dessa till verkligt värde. 
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För ytterligare avgränsning ämnar studien att undersöka en tidsperiod som omfattar 

svängningar i konjunkturen och där både hög- och lågkonjunktur har inträffat. Vald tidsperiod 

är därmed åren 2007-2013 (Konjunkturinstitutet a odat.). 
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2. Referensram 

___________________________________________________________________________ 

Kapitlet behandlar relevant information kring standarder, värderingsmetoder och tidigare 

forskning om verkligt värde. Detta kommer att ligga till grund för empiri, analys samt 

slutsats. 

___________________________________________________________________________ 

 

2.1 Normgivare & Föreställningsramen 
 

Standarder som ges ut av IASB går under två olika benämningar, IAS och IFRS, där 

skillnaden är att de som utgavs före juli 2003 benämns IAS medan de nyare benämns IFRS 

(Lönnqvist 2009, s. 17). IAS och IFRS är principbaserade standarder, och inte regelbaserade, 

där grundvalen bygger på IASBs föreställningsram och de redovisningsprinciper som anges i 

den. Till skillnad från regelbaserad normgivning, lämnar principbaserad normgivning större 

utrymme för tolkning om hur standarder ska tillämpas (Marton et al. 2010, s. 7) vilket kan 

bidra till att företag som tillämpar IFRS inte alltid redovisar på likadant sätt.  
 

De företag som redovisar enligt IFRS ska använda föreställningsramen som guide vid 

upprättande av externredovisning. Den externa redovisningen ska vara användbar för ett 

företags intressenter, såsom investerare, och den ekonomiska informationen ska därför 

avspeglas korrekt i de finansiella rapporterna (Föreställningsramen).  
 

2.2 Redovisningens kvalitativa egenskaper  
 

I IASBs föreställningsram presenteras redovisningens kvalitativa egenskaper som ska uppnås 

för att redovisningen ska vara användbar för ett företags intressenter. De viktigaste kvalitativa 

egenskaperna enligt föreställningsramen är tillförlitlighet, relevans, jämförbarhet och 

begriplighet (Föreställningsramen). 

 

Tillförlitlighet betyder att för att den finansiella informationen i redovisningen ska vara 

användbar måste den vara tillförlitlig. Informationen som framställs ska inte innehålla några 

väsentliga fel eller vara vinklad för att hög tillförlitlighet ska uppnås. En del information kan 

vara relevant för redovisningen men ändå för osäker för att inkluderas då det kan leda till en 
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missvisande bild. Intressenter kan ställa olika krav på redovisningen och därmed kan 

tillförlitlighet i de finansiella rapporterna uppnås vid olika nivåer (Föreställningsramen). 

 

För att en korrekt bild ska uppnås ska transaktioner och andra omständigheter som ligger till 

grund för tillgångar, skulder samt eget kapital återges i balansräkningen. Risken för att en 

korrekt bild inte kan uppnås ligger i att transaktioner ibland kan vara svåra att uppskatta eller 

mäta och att det då uppstår osäkerhet. Är informationen neutral och inte vinklad är den 

tillförlitlig. Om information utelämnas kan tillförlitligheten också minska. All väsentlig 

information ska inkluderas för att en fullständighet ska kunna ges (Föreställningsramen). 

 

Relevans betyder att all relevant information ska inkluderas i redovisningen. All information 

som kan påverka ett beslut är relevant och ska därmed finnas med i redovisningen 

(Föreställningsramen). Detta bidrar även till att relevant information minskar osäkerheten i 

intressenters uppskattning om framtida kassaflöden och därmed minskar osäkerheten i 

potentiella investeringar. Hög relevans ger därför minskad osäkerhet (Marton et al. 2010, s. 

27). 
 

Jämförbarhet innebär att redovisningen ska vara jämförbar över tiden och mellan företag. 

Liknande händelser ska därför redovisas på liknande sätt. Detta är viktigt då läsaren av 

redovisningen ska kunna bilda sig en uppfattning om företaget samt se hur utvecklingen artar 

sig med tiden (Artsberg 2005, s. 173). Om redovisningsinformationen är jämförbar mellan 

företag minskar transaktionskostnaderna och marknaden kan effektiviseras. Ibland kan dock 

jämförbarhet åstadkommas med minskad relevans och tillförlitlighet som bieffekt. Trots att 

företag inom olika branscher redovisar på samma grunder kan specifika situationer göra att 

redovisningen inte blir jämförbar (Marton et al. 2010, s. 30). 
 

Begriplighet syftar till att redovisningen ska utformas på ett sätt som är begripligt för läsaren. 

Dock ställs det krav på att läsaren förutsätts ha tillräcklig kompetens för att kunna tyda 

rapporterna på ett korrekt sätt. Information ska därför inte utelämnas endast för att den är för 

komplex (Föreställningsramen). 
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2.3 IAS 40  
 

Standarden IAS 40 har som syfte att beskriva hur förvaltningsfastigheter ska redovisas samt 

vilka upplysningar som krävs i redovisningen. I standarden åtskiljs förvaltningsfastigheter 

från rörelsefastigheter, där förvaltningsfastigheter beskrivs som fastigheter som ägaren har i 

syfte att tjäna pengar på. Detta kan ske genom inkomster från uthyrning, genom värdestegring 

i fastigheten eller en kombination av de båda. Rörelsefastigheter å andra sidan är fastigheter 

som ägaren har i syfte att använda i produktionen, för lagring, för administration eller för 

saluförande av varor eller tjänster (IAS 40).  

 
2.3.1 Värdering vid första tillfället 

 

När en förvaltningsfastighet ska redovisas för första gången ska den tas upp till 

anskaffningsvärde. Anskaffningsvärde är lika med inköpspriset inklusive kostnader som kan 

kopplas direkt till förvärvet såsom transaktionskostnader (IAS 40). 

 

2.3.2 Värdering efter första tillfället 

 

Efter första redovisningstillfället kan företag som innehar förvaltningsfastigheter välja att 

redovisa dessa till antingen verkligt värde eller anskaffningsvärde. Om anskaffningsvärde 

väljs som redovisningsprincip ska de krav som återges i IAS 16 följas och upplysning om det 

verkliga värdet ska lämnas i not. Om företagen väljer verkligt värde som redovisningsprincip 

ska värdering ske enligt IFRS 13 där det verkliga värdet ska reflektera de antaganden som 

finns under befintliga marknadsvillkor (IAS 40).  
 

När en förvaltningsfastighet redovisas till verkligt värde ska den upptas som en tillgång i 

balansräkningen och värdeförändringar redovisas över resultaträkningen. Det innebär att 

orealiserade värdeförändringar påverkar resultatet men inte kassaflödet. Realiserade värden i 

fastighetsbolag uppstår då förvaltningsfastigheter säljs och en realiserad vinst eller förlust 

uppstår som påverkar kassaflödet. Skillnaden mellan försäljningspriset och det redovisade 

värdet är lika med det realiserade värdet. Svårighet och osäkerhet med att värdera 

förvaltningsfastigheter till verkligt värde uppkommer då marknaden inte är särskilt aktiv (IAS 

40). 
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Detta inträffar endast när marknaden för jämförbara fastigheter inte är aktiv (få nyligen 

genomförda transaktioner, kursuppgifterna är inte aktuella eller observerade 

trasaktionspriser pekar på att säljaren var tvungen att sälja) och andra ansatser för att 

värdera till verkligt värde (exempelvis baserade på nuvärdesberäkningar) inte är tillgängliga. 

(IAS 40).  

 

Istället för att IAS 40 fastställer en beräkning av verkligt värde uppges ett antal upplysningar 

som företagen ska inkludera i de finansiella rapporterna. När verkligt värde tillämpas ska det 

informeras i not om vilka aktuella förhållanden som råder och hur stor andel av 

fastighetsbeståndet som klassificeras som förvaltningsfastigheter. Det ska även framgå om 

förvaltningsfastigheternas värden grundar sig på intern eller extern värdering och om inte 

extern värdering används ska även detta anges (IAS 40). 
 

2.4 IFRS 13 Verkligt värde 
 

IFRS 13 tillämpningsområde är om andra standarder anger att värdering till verkligt värde ska 

ske för tillgångar eller skulder. I standarden fastställs hur verkligt värde ska beräknas samt 

vilka upplysningar om det verkliga värdet som ska ingå i de finansiella rapporterna. Avsikten 

med att värdera till verkligt värde är att få fram ett “exit price” vid värderingstillfället, oavsett 

vilken grad av tillgänglig information som finns inför värderingen. Genom att uppskatta det 

eventuella försäljningspriset vid en “ordnad transaktion mellan marknadsaktörer under 

aktuella marknadsförhållanden” frambringas det verkliga värdet (IFRS 13).  

 

I standarden IFRS 13 finns en värderingshierarki som i tre nivåer klassificerar tillgänglig 

indata för värdering till verkligt värde. Olika indata ger upphov till olika värderingstekniker 

som hänförs till de olika nivåerna. Värderingsteknikerna baseras antingen på 

marknadsansatsen (nivå 1), kostnadsansatsen (nivå 2) eller avkastningsvärdeansatsen (nivå 3) 

(IFRS 13). 

 

Indata för nivå 1 är noterade priser på aktiva marknader för identiska tillgångar och skulder 

som härleds ur faktiska transaktioner. Gällande nivå 2 är indata observerbara priser som inte 

ingår i första nivån vilket kan vara jämförbara priser för liknande tillgångar och skulder på en 

mindre aktiv marknad. Nivå 3 tillämpas då inga observerbara priser finns tillgängliga. 
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Värderingsmodeller måste då användas för att bestämma det verkliga värdet. Indata för dessa 

värderingsmodeller är i de flesta fall information från företagens egna finansiella uppgifter. 

Standarden beskriver att observerbar indata med fördel ska användas före icke observerbar 

indata (IFRS 13).   

 

Utifrån definitionen för verkligt värde, som är angiven i bakgrunden, kan det utläsas att en 

faktisk transaktion inte behöver ske för att en värdering ska kunna utföras, utan 

utgångspunkten är utifrån en hypotetisk transaktion (IFRS 13). 

 

2.5 Verkligt värde vs. Historiskt anskaffningsvärde 
 

Värderingsmetoderna historiskt anskaffningsvärde och verkligt värde (exit price) har bidragit 

till olika synsätt inom redovisningen. 

 

Företrädare för historisk anskaffningsvärdet ser på redovisningen som ett historiskt dokument, 

ett dokument som bygger på faktiska transaktioner som det finns underlag för. Denna 

värderingsmetod genererar på så vis information som är viktigt för beslutsfattande och för att 

bolagets investerare samt ledningen själva skall kunna kontrollera förvaltarskapet av 

företaget, som ledningen är betrodd med. Då historiskt anskaffningsvärde används som 

värderingsmetod kan de båda parterna använda den finansiella informationen för att försäkra 

sig om att ledningen tidigare nyttjat bolagets resurser på ett effektivt sätt (Godfrey et al. 2010 

ss. 168-169). 

 

Representanter för verkligt värde (exit price) ser istället på redovisningen som ett 

framåtblickande dokument. De anser att information som kan ligga tillgrunden för 

beslutsfattande gör mer nytta om den är framåtblickande istället för återblickande, vilket är 

fallet då historiskt anskaffningsvärde tillämpas. Då det verkligt värde tillämpas ger detta även 

en mer relevant bild av bolagets finansiella ställning då det avspeglar just det verkligt värdet.  

En annan aspekt som gör att verkligt värde anses som ett framåtblickande dokument är att de 

värdeförändringar som uppkommer fungerar som indikatorer för hur riskfyllda de olika 

tillgångarna är (Godfrey et al. 2010 ss. 184-190). 
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2.6 Tidigare forskning kring verkligt värde 

 

Bengt Bengtsson (2005) har i sin avhandling ”Verkligt värde i balansräkningen – En studie i 

beräkning och redovisning av verkligt värde på förvaltningsfastigheter” undersökt hur 

företags egna kapital har förändrats vid byte av redovisningsmetod från historiskt 

anskaffningsvärde till verkligt värde. Han undersökte även om företag bytte värderingsmetod 

när möjlighet gavs efter införandet av IAS 40. Av 10 undersökta företag visade det sig att 

samtliga redovisade till verkligt värde samt att värderingen skedde enligt en 

kassaflödesmetod. 

	  
Företagen hade dock olika uppfattningar om ingående parametrar i värderingsmodellerna och 

i vissa fall kunde antagande om direktavkastningskrav skilja uppemot 5-15 procent mellan 

företag, vilket får stor betydelse för det slutgiltiga verkliga värdet. De olika uppfattningarna 

om antagandena resulterade i att företagen angav ett osäkerhetsintervall på +/- 10 procent på 

det beräknade verkliga värdet. Bengtsson påpekar att det inte är värderingsmodellerna i sig 

som är problemet vid värdering till verkligt värde utan att det just är de ingående antagandena 

som måste göras i dem. I de undersökta företagens årsredovisningar framkom det att en 

fastighets verkliga värde endast med säkerhet kan fastställas då en försäljning sker (Bengtsson 

2005).  

 

Det har visat sig att det bokförda värdet på en förvaltningsfastighet oftast ligger cirka 10 

procent under dess försäljningspris. Bengtsson menar att detta tordes bero på att företagen 

fortfarande tillämpar försiktighetsprincipen. Principen har varit en viktig del av svensk 

redovisningshistoria men en rörelse mot att mer och mer värdera till verkligt värde har lett till 

ett avstamp från försiktighetsprincipen. Försiktighetsprincipen kan dock inte tillämpas om en 

värdering till verkligt värde sker då innebörden av att vara försiktig är att de lägsta möjliga 

värdena för tillgångar och de högsta möjliga värdena för skulder ska redovisas. Redovisning 

till verkligt värde innebär att just det verkliga värdet ska redovisas och inte något annat värde 

menar Bengtsson. Resultaten av Bengtssons undersökning visade att redovisning till verkligt 

värde ökade värderelevansen då förhållandet mellan börsvärde och eget kapital hade en bättre 

överensstämmelse efter införandet av IAS 40 (Bengtsson 2005). 

 

Bo Nordlund (2008) beskriver i sin doktorsavhandling “Valuation and performance reporting 

in property companies according to IFRS” om problem som kan uppstå i och med 
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övergången från historiskt anskaffningsvärde till verkligt värde som redovisningsmetod för 

förvaltningsfastigheter. Nordlund (2008) påpekar att värdering till verkligt värde leder till risk 

för osäkerhet och manipulation i de finansiella rapporterna samtidigt som det hör till 

fastigheters natur att dess värden är osäkra samt att osäkerheten varierar från fastighet till 

fastighet samt från marknad till marknad. Nordlund (2008) påpekar att det borde ingå i de 

finansiella rapporterna huruvida värderingen är baserad på observerbar information från 

marknaden och det borde ifrågasättas om något annat än transaktionspriser kan räknas som 

sådan information. Precis som Bengtsson (2008) uppmärksammar Nordlund (2008) att studier 

visar på att försäljningspriset oftast är högre än det bokförda värdet på en 

förvaltningsfastighet. Detta tordes bero på att det kan gå en tid mellan värderingen och den 

faktiska försäljningen samt att företag säljer sina tillgångar när de kan få ett bra pris över 

förväntningarna. Fortsättningsvis menar Nordlund (2008) att både marknadsvärde och 

verkligt värde är beroende av hur väl fungerande den effektiva marknadshypotesen är. 

Effektiva marknadshypotesen säger att all tillgänglig information på marknaden ska avspeglas 

i priset på en tillgång. Historiskt sett har det visat sig att marknaden inte svarar direkt på 

information från redovisningen och att priset därför inte avspeglar den information som finns 

tillgänglig på marknaden fullt ut (Godfrey et al. 2010, ss. 360-361). 

 

Nordlund (2008) påpekar att övergången från historiskt anskaffningsvärde till verkligt värde 

skulle öka relevansen men att den ökningen kan ifrågasättas om försäljningspriset oftast är 

högre än det bokförda värdet. Likaså minskar tillförlitligheten i värderingen ur den här 

aspekten menar han. Gällande osäkerheten i värderingen anser Nordlund (2008) att om 

subjektivitet kan föreligga är det än viktigare att företagen redovisar helt och hållet för hur 

värderingen har gått till så att investerare får tillgång till all information. 

 

Laux & Leuz (2010) lyfter fram att verkligt värde bidrar till överdrivna värdeförändringar i 

låg- och högkonjunktur. Under finanskrisen 2008 gjorde bankerna stora nedskrivningar på 

sina tillgångar och tvingades sälja dessa till kraftigt sänkta priser. Fortsättningsvis menar de 

att detta berodde på för snedvridna priser samt att bankerna hade för stor frihet i 

uppskattningen av det verkliga värdet. 

 

Laux & Leuz (2010) anser att de redovisningsregler som finns kring värdering till verkligt 

värde kan utvecklas och förbättras än mer. Dock tordes en alltför snäv reglering kunna bidra 

till en ännu större spridningseffekt i kristider då användandet av verkligt värde tordes 
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signalera om förlustvärden i dåliga tider. På så vis kan åtgärder sättas in i tid och kriserna kan 

därmed förmildras menar Laux & Leuz (2010). Laux & Leuz (2009) menar att utmaningen 

för normgivarna är att finna en bra balans mellan de spridningseffekter redovisning till 

verkligt värde kan leda till i kristider och att den information intressenter ska ta del av 

fortfarande ska vara relevant. Vidare anser de att användandet av verkligt värde ska anpassas 

till situationen snarare än att regleringen ska ändras. Angående debatterna om att historiskt 

anskaffningsvärde skulle lösa problemen kring verkligt värde anser Laux & Leuz (2009) att 

detta inte stämmer då den sortens värdering har bidragit till kriser tidigare. 

 

Ytterligare generell kritik som riktats mot värdering till verkligt värde är att resultaträkningen 

blir för volatil då värdeförändringarna ska tas upp i resultaträkningen som en intäkt eller en 

kostnad. Svängningar i konjunkturen ger upphov till värdeförändringar i det verkliga värdet 

och resultaträkningen blir då mycket volatil (Laux & Leuz 2010).  

 

Jaggi et al. (2010) menar att det är en artificiell volatilitet samt att tillgångarna innehas för 

långsiktigt bruk och att svängningarna i värdena i längden tar ut varandra. Då ingen 

försäljning sker är värdeförändringarna i resultaträkningen obefogade. Fortsättningsvis anser 

även Jaggi et al. (2010) att värdering till verkligt värde kan fördjupa lågkonjunkturer. Då det 

under lågkonjunktur är låg aktivitet på marknaden blir värderingen beräknad utifrån få 

transaktioner, detta ger upphov till att tillgångar nedvärderas till ett värde som bolagen aldrig 

skulle vara villiga att sälja för. Värdet minskar då drastiskt och det verkliga värdet blir inte 

längre representativt för tillgångens egentliga värde menar de.  

 

SEC utförde en undersökning angående om verkligt värde var en bidragande orsak till 

finanskrisen 2008. I undersökningen drogs slutsatsen att verkligt värde inte var orsaken men 

att rekommendationen till FASB var att de skulle utöka vägledningen gällande verkligt värde 

redovisning (Magnan, 2009). Magnan (2009) menar att en förståelse kring att verkligt värde 

inte fungerar i alla tider måste uppnås. Fortsättningsvis påpekar han att revisorn har en central 

roll i verkligt värde redovisningen då denne ska ha en stor förståelse kring fenomenet och 

hanteringen av värdet i de finansiella rapporterna. Revisorn kan bekräfta och tillgodose 

företag med väsentlig information för att öka den generella förståelsen kring värdering till 

verkligt värde. 
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2.7 Extern värderare 
 

För att bli kvalificerad extern värderare måste en auktorisation ske av Samhällsbyggarna. 

Genom auktorisationen får den externa värderaren ett bevis på att denne uppnår en viss 

kvalité och kompetens. Auktoriserade externa värderare ska följa reglerna om god värderarsed 

vilka behandlar etiska aspekter såsom kravet på att vara objektiv i värderingen och ha en 

självständig ställning gentemot uppdragsgivaren. Värderare får inte låta sig påverkas av 

eventuella påtryckningar från uppdragsgivare och värderaren ska även i domstol under ed 

kunna stå för sin värdering (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet 2013, s. 360).  

 

I Moscariello (2012) artikel framgår det att en extern värderare är en objektiv och 

utomstående part. Hon påpekar att både författare till akademisk litteratur och standardsättare 

anser att användandet av externa värderare ökar kvalitén samt effektiviteten i tillgångarnas 

verkliga värden.  Detta eftersom att tillämpning av externa värderare ökar tillförlitligheten i 

värderingen till verkligt värde. Även Muller & Riedl (2002) drar slutsatsen att fastighetsbolag 

som anlitar externa värderare har en mer tillförlitlig värdering av förvaltningsfastigheterna än 

de företag som använder sig av interna värderingar. I undersökningen kom de fram till att 

externa värderare bidrar till ökad tillförlitlighet då skillnaden mellan bokfört värde och 

försäljningspris inte blir lika stor. Dietrich et al. (2001) anser även de att verkligt värde blir 

mer tillförlitligt då externa värderare anlitas samt att risken för manipulation av tillgångarnas 

värden minskar. 

 

Nellessen & Zuelch (2011) har tittat på ett antal studier där gemensamma ståndpunkter är att 

externa värderare, värderingsprocessen i sig samt strukturen av fastighetsmarknaden påverkar 

värderingen på så sätt att de verkliga värdena som redovisas i balansräkningen blir subjektiva. 

De menar att en stor del av forskningen pekar på att värderare underreagerar på ny 

marknadsinformation och att det verkliga värdet därför inte avspeglas fullt ut. Nellessen & 

Zuelch (2011) hänvisar till forskning av tyske Huschke (2007) som menar att värderare ofta 

saknar kunskap om de krav som finns inom IAS 40 och liknande regler om hur beräkning 

samt antaganden om verkligt värde ska gå till.  
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2.8 Värderingsmetoder för förvaltningsfastigheter 

 

2.8.1 Ortsprismetoden 

 

Ortsprismetoden är den primära metoden att använda vid värdering till verkligt värde för 

förvaltningsfastigheter. Det verkliga värdet som räknas fram är ett marknadsvärde som styrs 

av fastighetsmarknadens utbud och efterfrågan och fastställs som “det mest sannolika priset 

vid en normal försäljning på den öppna marknaden”. Ortsprismetoden baseras på en 

marknadsanalys av andra jämförbara objekt. Det innebär att fastigheter värderas utifrån vad 

andra, liknande och jämförbara fastigheter har sålts för inom samma område på den öppna 

marknaden. Viktiga faktorer som skall vägas in vid en sådan typ av värdering är materiella 

skillnader mellan de fastigheter som ska värderas och jämförelsefastigheterna samt 

tidsdifferensen mellan tidpunkten då värderingen äger rum och då köpet av 

jämförelsefastigheterna skedde. Desto fler fastigheter som finns på den aktiva marknaden 

desto enklare att fastställa ett verkligt värde (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet 2013, s. 

128).  

 

Kvadratmeterpriser som indata används i areametoder där försäljningspriser sätts i relation till 

arean uttryckt i kr/m2. Vanligaste varianterna av ortsprismetoden är dock 

nettokapitaliseringsmetoden och direktavkastningsmetoden (Nordlund 2008). De båda 

metoderna är nästan identiska i sitt utförande. Skillnaden är benämningen på den procentsats 

som driftnettot divideras med för att beräkna en fastighets verkliga värde (Lantmäteriverket & 

Mäklarsamfundet 2013, s. 141, 371). 
 

2.8.1.1 Nettokapitaliseringsmetoden 

 

Vid värdering av förvaltningsfastigheter med nettokapitaliseringsmetoden beräknas en 

nettokapitaliseringsprocent fram genom att driftnettot divideras med försäljningspriser på 

fastigheterna (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet 2013, s. 141). Driftnetto är de 

bruttoinbetalningar en fastighet generar subtraherat med utbetalningarna för drift och 

underhåll (Nordlund & Lundström 2011). För att få fram det verkliga värdet för den aktuella 

fastigheten som ska värderas divideras driftnettot med den framräknade 

nettokapitaliseringsprocenten (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet 2013, s. 141). Indata 
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som krävs för att värdera enligt den här metoden är alltså driftnetto samt köpeskilling för 

jämförbara fastigheter till den fastighet som ska värderas. 

 

2.8.1.2 Direktavkastningsmetoden 

 

Direktavkastningsmetoden och nettokapitaliseringsmetoden är i stort sätt samma sak 

(Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet 2013, ss. 371-372). Direktavkastningsmetoden innebär 

att fastigheter värderas utifrån den direktavkastning som råder på marknaden. 

Direktavkastning utgår från avkastningen på totalt kapital. För att få fram direktavkastningen 

för marknaden samlas information in om köpeskilling samt driftnetto av nyligen genomförda 

transaktioner på den aktiva marknaden. Informationen ska komma från objekt som är 

jämförbara med fastigheten som skall värderas. Data samlas sedan in om driftnettot för den 

fastighet som ska värderas och det verkliga värdet beräknas genom att dividera driftnettot 

med marknadens direktavkastning (Lind 2004). 

 

2.8.2 Avkastningsmetoder 

 

I avkastningsmetoder görs nuvärdesberäkningar på fastigheters framtida kassaflöden vid 

värderingstidpunkten. Beräkningarna baseras på fastigheters framtida in- och utbetalningar. 

Beräkningarna kan utföras på olika sätt och beroende på hur de utförs frambringas olika 

avkastningsmetoder. Det verkliga värdet som beräknas är ett avkastningsvärde som fastställs 

som “nuvärdet av förväntade nettoöverskott” (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet 2013, s. 

128). En vanlig metod av detta slag är kassaflödesmetoden som presenteras nedan 

(Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet 2013, s. 370).  
 

2.8.2.1 Kassaflödesmetoden 

 

Kassaflödesmetoden är den vanligaste av avkastningsmetoderna då den anses vara mer duglig 

och avancerad genom datoriserad användning. I kassaflödesmetoden uppskattas framtida in- 

och utbetalningar för en bestämd kalkylperiod. Dessa in- och utbetalningar diskonteras sedan 

till nuvärde vid värderingstidpunkten. De parametrar som ingår i en värdering enligt 

kassaflödesmetoden är anskaffningsvärdet, löpande in- och utbetalningar, restvärde, 

kalkylperiod samt kalkylränta. Nuvärdet för in- och utbetalningarna adderas sedan med 



	   17	  

nuvärdet för restvärdet vid kalkylperiodens slut (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet 2013, 

ss. 145-146).  

 

2.9 Barometerindikatorn 
 

I denna studie härleds konjunkturläget från konjunkturinstitutets barometerindikator. 

Barometerindikatorn är ett mått som visar hur utvecklingen i den svenska ekonomin har sett 

ut. Barometerindikatorn är ett index där medelvärdet är 100 och standardavvikelsen är 10. 

Indikatorn visar att när värdena är över 100 är ekonomin starkare är normalfallet och vid 

värden över 110 är ekonomin mycket starkare än normalfallet. Är värdena däremot mindre än 

100 är ekonomin svagare är normalfallet och vid värden mindre än 90 är ekonomin mycket 

svagare än normalfallet. För att specificera indikatorn kan val av branschsektor väljas. 

Gällande fastighetsbolag och förvaltningsfastigheter kan en avstämning göras mot “förvaltare 

av egna fastigheter” (Konjunkturinstitutet odat.).  
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3. Metod 

___________________________________________________________________________ 

Metodkapitlet ämnar till att ge en överblick över utförandet av studien. I detta avsnitt 

presenterad metodval, tillvägagångssätt och framtagning av relevant information för studien. 

___________________________________________________________________________ 

 

3.1 Forskningsmetod 
 

Inom samhällsvetenskaplig forskning finns det två olika metoder gällande insamling av data, 

den kvantitativa och den kvalitativa metoden. Den kvantitativa metoden är lämplig vid 

insamling av data i numerisk form där forskaren oftast vill generalisera resultatet. Inom den 

kvalitativa metoden ligger fokus snarare på ord än siffror och innehåller mer tolkande 

analyser (Bryman & Bell 2011 s. 85, 298). Då vi i denna studie inte ämnar generalisera 

resultatet utan enbart få en överblick och en förståelse av studiens problem har vi valt den 

kvalitativa metoden som forskningsmetod. Den kvalitativa metoden är att föredra då insamlad 

data består av fastighetsbolagens årsredovisningar samt semi-strukturerade intervjuer som 

analyseras och tolkas. 

 

3.2  Population & Urval 
 

Den population som vi har gjort studiens urval ifrån är alla fastighetsbolag i Sverige. Urvalet 

är uppbyggt på ett icke-sannolikhetsurval (Bryman & Bell 2011, s. 124) där urvalet består av 

svenska fastighetsbolag som är listade på börsen Nasdaq OMX Nordic Large Cap. Valet av 

börsnoterade bolag beror på att det är dessa som är tvingade till att följa IFRS regelverk och 

därmed standarden IAS 40 om förvaltningsfastigheter. Framtagningen av urvalet gjordes 

genom en sökning på Nasdaqs OMX Nordics hemsida där val av marknad var ”Nordic”, val 

av segment var ”Large Cap” samt val av sektor var ”Financials”. Det gav upphov till en lista 

över samtliga bolag som stämde in på dessa kriterier. Genom att kontrollera vilka av bolagen 

som var fastighetsbolag gjordes ett första urval. Vidare skulle fastighetsbolagen uppfylla två 

kriterier för att ingå i studien. Första kriteriet var att den huvudsakliga verksamheten skulle 

vara att förvalta förvaltningsfastigheter. Det andra kriteriet var att förvaltningsfastigheterna 

skulle värderas till verkligt värde. De fastighetsbolag som uppfyllde samtliga krav var Atrium 

Ljungberg, Balder, Castellum, Fabege, Hufvudstaden och Wallenstam (Nasdaq odat.).  
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Vald tidsperiod för undersökningen är åren 2007-2013. Anledningen till att dessa år valdes 

beror på att perioden omfattar svängningar i konjunkturen. Enligt konjunkturinstitutets 

barometerindikator har både hög- respektive lågkonjunktur inträffat under dessa år 

(Konjunkturinstitutet odat.). Därmed är vald period lämplig för att besvara studiens syfte samt 

problemformulering. En längre tidsperiod bidrar även till att en ökad tillförlitlighet i studien 

kan uppnås samt att en bredare överblick av problemet kan erhållas.  

3.3 Datainsamlingsmetoder 

I den här studien har både primärdata och sekundärdata använts. Primärdata är data som 

insamlats av forskaren själv medan sekundärdata består av data som insamlats av någon 

annan än forskaren (Bryman & Bell 2011 s. 231). Sekundärdata har framtagits från 

fastighetsbolagens årsredovisningar. Årsredovisningarna har inhämtats från hemsidorna för 

respektive fastighetsbolag. Utifrån årsredovisningarna har data insamlats om vilka 

värderingsmetoder företagen har använt, vilka antaganden som har gjorts i 

värderingsmodellerna, i vilken utsträckning och om externa värderare har anlitats samt 

finansiell information om poster i de finansiella rapporterna som är intressant för 

undersökningen. Primärdata har insamlats från de semistrukturerade intervjuer som har gjorts 

med representanter från fyra av sex fastighetsbolag samt en extern värderare.  

 

3.4 Analys av årsredovisningar 
 

Analys av fastighetsbolagens årsredovisningar för åren 2007-2013 genomfördes för att 

undersöka hur värdering till verkligt värde har beräknats i fastighetsbolagen under de valda 

undersökningsåren. Utifrån standarderna IAS 40 och IFRS 13 framtogs ett antal frågor 

kopplade till studiens syfte samt forskningsfrågor. Då årsredovisningarna omfattar mycket 

information ansåg vi att den information som var betydelsefull för studien behövde urskiljas 

och detta gjorde således utifrån nedanstående frågor. 
 

• Finns det upplysningar om huruvida bolaget använder sig av verkligt värde? (IAS 40 

p. 75) 

• Vilken värderingsmetod används? (IFRS 13 p. 91) 

• Vilken nivå i verkligt värde hierarkin hör metoden till? (IFRS 13 p. 72-90) 
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• Vilka indata använder bolagen i sina värderingsmodeller? (IFRS 13 p. 91 a) 

• Anges vilken typ av värdering som utförts (intern/extern)? (IAS 40 p. 75) 

• Vilka fastighetstyper finns i bolaget?  (IAS 40 p. 75) 

• Vilka värdeförändringar har funnits i bolagen? (IAS 40 p. 76) 

• Orealiserade värdeförändringar? 

• Realiserade värdeförändringar? 

• Bokfört värde för sålda fastigheter? 

 

Enligt föreställningsramen är syftet med finansiella rapporter att förse information om 

företagets ekonomiska ställning och eventuella förändringar som kan påverka den till 

företagets intressenter. Ett upplysningskrav i IAS 40 är att samtliga fastighetsbolag som 

värderar sina förvaltningsfastigheter till verkligt värde i not skall lämna ingående information 

om hur värderingen har utförts (IAS 40).  
 

Analysen av årsredovisningarna har till stor del varit koncentrerad på noten om 

förvaltningsfastigheter vilket ger mer ingående information än att enbart analysera posten 

förvaltningsfastigheter i balansräkningen. I de flesta fall har information om bolagens 

värderingsmodell, vilka antaganden som antagits i den, i vilken utsträckning externa värderare 

har använts samt värdeförändringar för året framgått i noten. I andra fall har 

värdeförändringar redovisats i en separat not och då har information inhämtats därifrån. 
 

3.5 Intervju 
 

Vi utformade en semistrukturerad intervjuguide (se bilaga 1) med frågor som framställdes 

baserat på tidigare forskning och studier kring verkligt värde, både generellt och gällande 

förvaltningsfastigheter. Första intervjufrågan i intervjuguiden ställdes för att få en överblick 

hur intervjupersonernas syn på verkligt värde är, rent generellt och mer specifikt när det 

kommer till värdering av förvaltningsfastigheter. Då det har visat sig att det finns olika syn på 

metoden anser vi att det är intressant att veta vad deras uppfattning är om verkligt värde. 

Fråga två ställdes med anledning till att vi ville veta om införandet av IFRS 13 bidragit till 

några förändringar gällande värderingen. IFRS 13s syfte var att bidra med en mer enhetlig syn 

på verkligt värde. Frågan ställs därför med intresse av att veta om införandet av IFRS 13 

bidrog med förändringar i redovisningen. Fråga tre belyste värdering till verkligt värde i 

lågkonjunktur och ställdes för att se hur intervjupersonernas syn på detta är. Då tidigare 
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forskning har visat att det är problematiskt att värdera förvaltningsfastigheter när marknaden 

är mindre aktiv är det intressant att få ta del av sakkunnigas uppfattning om detta. Frågorna 

fem, sex samt sju är kopplade till problematiken kring verkligt värde. Dessa frågor ställdes för 

att undersöka hur intervjupersonerna ser på osäkerheten och graden av kontroll gällande 

värdering till verkligt värde samt om de anser att det föreligger spekulationer och subjektivitet 

i värderingen. 
 

Då intervjuerna fortlöpte som en öppen dialog kunde intervjupersonerna tillägga egen 

information som de ansåg vara av intresse för forskningsämnet och studien. Patel & Davidson 

(2002) menar att en sådan typ av intervju är mindre hämmande för intervjupersonerna då en 

större reflektion över svaren kan göras. Anledningen till att en låg grad av standardisering 

valdes var på grund av att intervjupersonerna besatt spetskompetens inom studiens 

problemområde som vi saknade. Den framtagna intervjuguiden skickades i förväg ut till 

intervjupersonerna vilket gav dem möjligheten att förbereda sina svar.  

Sammanlagt genomfördes fem stycken semistrukturerade intervjuer varav fyra med 

fastighetsbolag och en med extern värderare. Tre av fem intervjuer genomfördes över telefon 

då det ansågs vara mer tidsbesparande för intervjupersonerna samt på grund av geografiskt 

avstånd. De två andra intervjuerna genomfördes på ett av fastighetsbolagens kontor samt på 

den externa värderarens kontor. Valet av intervjupersoner grundades på att de skulle vara 

sakkunniga inom fastighetsvärdering och ekonomi/redovisning. Nedan följer en tabell över 

vilka personer som intervjuades, vilket företag de representerar, vilken befattning de innehar, 

vilken typ av intervju som genomfördes samt hur lång tid intervjun tog.  
Tabell 1 Intervjupersoner 

Företag Representant Befattning Typ av intervju Intervjutid 

Atrium Ljungberg Annica Ånäs CFO Telefon 35 min 

Balder Magnus 

Björndahl 

Ekonomidirektör Telefon 35 min 

Fabege Åsa Bergström Vice VD, 

ekonomi- och 

finanschef 

Telefon 30 min 

Hufvudstaden Åsa Roslund Redovisningschef Personlig 45 min 

CBRE 

(Värderingsbolag) 

Anders Norrman Auktoriserad 

fastighetsvärderare 

Personlig 45 min 
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3.6 Framtagning av barometerindikatorn 
 

För att göra en jämförelse mellan hur väl fastighetsbolagens värdering överensstämmer med 

konjunkturen har värden från barometerindikatorn framtagits från Konjunkturinstitutets 

hemsida (Konjunkturinstitutet a odat.). I Konjunkturinstitutets statistikdatabas valdes 

konjunkturbarometern och sedan barometerindikatorn. Efter det valdes indikator “förvaltare 

av egna fastigheter” samt period per december för att ta fram indexvärden för varje år under 

åren 2007-2013. Sedan gjordes en sammanställning av värdena i ett diagram för att få en 

översiktlig bild av konjunkturutvecklingen för undersökningsperioden. 

 

3.7 Metod för analys av empiri 
 

I analysen besvaras de tre forskningsfrågorna som presenterades inledningsvis. 

Forskningsfrågorna gjorde det möjligt att operationalisera problemformuleringen och studiens 

syfte på ett tydligt sätt. 

 

För att besvara den första forskningsfrågan sattes totalt bokfört värde för avyttrade fastigheter 

i relation till deras försäljningspris. Detta för att få fram ett absolut procentuellt tal som 

möjliggjorde att en jämförelse kunde göras mellan bolagen och mellan de olika 

undersökningsåren. Relationen beräknades för varje fastighetsbolag i undersökningen och 

utifrån förhållandet kunde svar ges på hur stor tillförlitlighet det har varit i värdering till 

verkligt värde för förvaltningsfastigheterna hos de undersökta fastighetsbolagen. 

 

Ett intervall om +/- 5-10 procent användes i analysen för att bestämma om bolagens 

värderingar var tillförlitliga eller inte. Då flertalet av fastighetsbolagen i studien tillämpade ett 

osäkerhetsintervall om +/- 5-10 procent ansågs detta intervall utgöra en bra måttstock. Om 

den procentuella skillnaden mellan realiserade värdeförändringar och bokförda värden låg 

utanför intervallet ansågs värderingarna ha låg tillförlitlighet. 
 

Den andra forskningsfrågan berör totala orealiserade värdeförändringar per år i relation till det 

totala fastighetsbeståndets bokförda värde. Förhållandet mellan totala orealiserade 

värdeförändringar och det totala bokförda värdet på fastighetsbeståndet beräknades för varje 

undersökningsår och för varje fastighetsbolag. Då ett procentuellt förhållande beräknades 
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kunde en jämförelse göras mellan bolagen och de ingående undersökningsåren. Anledningen 

till att detta förhållande har analyserats är för att se om fastighetsbolagen gör olika stora 

procentuella värdeförändringar. Gör bolagen detta kan man ifrågasätta tillförlitligheten i 

värderingen av det verkliga värdet. 
 

Ambitionen med den tredje forskningsfrågan var att utvärdera i vilken utsträckning 

fastighetsbolagen har värderat sitt fastighetsbestånd externt och om ökad extern värdering 

leder till ökad tillförlitlighet. Då tidigare forskning har visat på att en extern värdering ökar 

tillförlitligheten är det intressant att inkludera den aspekten i den här studien då det är verkligt 

värdes tillförlitlighet som undersöks. Vidare är det intressant att se om fastighetsbolagen 

externt värderar sitt fastighetsbestånd mer eller mindre beroende på konjunkturläget. 

 

Syftet med studien är att undersöka hur tillförlitlig värdering till verkligt värde varit i olika 

konjunkturlägen. Den första forskningsfrågan ger bäst svar på hur tillförlitligt värdet har varit 

och är därför den frågan som har analyserats mest ingående i analysen. 

För att koppla forskningsfrågorna till konjunkturläget jämfördes värdena med vad 

barometerindikatorn har visat för undersökningsperioden.  

 

3.8 Validitet & Reliabilitet 
 

Utifrån de två kriterierna reliabilitet och validitet kan en bra kvalitetsbedömning av en 

undersökning utföras. Validitet handlar om ifall en studie verkligen mäter det den ska mäta 

(Bryman & Bell 2011, s. 95).  

 

För att öka studiens validitet var det viktigt att endast trovärdiga källor användes. Samtliga 

källor som studien grundas på får anses vara trovärdiga. Information gällande 

fastighetsbolagens redovisning är inhämtad från företagens egna årsredovisningar och de 

intervjupersoner som låtit sig intervjuas består av högt uppsatta tjänstemän från 

fastighetsbolagen samt en externvärderare. Det är svårare att uppnå hög validitet vid 

kvalitativa studier eftersom att datan kräver tolkning, speciellt gällande intervjuer. Vid 

intervjuer är det viktigt att rätt frågor ställs samt att intervjupersonen inte misstolkar frågan. 

Intervjuguiden som användes under intervjuerna kan anses öka validiteten då den 

konstruerades för att ge svar på studiens problem samt för att motverka att intervjupersonerna 
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talade om sådant som inte var relevant för studien. Något som ökar validiteten gällande 

intervjuer är att forskaren har möjlighet att ställa följdfrågor till intervjupersonen samt att 

både forskaren och intervjupersonen har möjlighet att förklara för den andra parten om det är 

något som denne inte förstått eller har misstolkat. Forskningsfrågorna som studien bygger på 

kan anses öka validiteten då dessa tre frågor har som syfte att svara på själva 

problemformuleringen. Genom att besvara den första forskningsfrågan, om bokfört värde för 

avyttrade fastigheter överensstämmer med deras försäljningspris, kan en ökad validitet uppnås 

i studien då det ger svar på hur tillförlitligt det verkliga värdet är (Bryman & Bell 2011, s. 95-

98). 

 

Reliabilitet handlar om hur tillförlitlig en studies data samt resultat är och om en senare 

undersökning skulle ge samma resultat vid ett upprepat tillfälle. Det betyder att resultaten inte 

ska bli annorlunda om andra forskare utför samma undersökning (Bryman & Bell 2011, s. 

48).  

 

Eftersom att denna studie är av kvalitativ karaktär ligger den största risken för minskad 

reliabilitet hos forskaren själv då denne kan påverka utfallet. Speciellt gällande intervjuer då 

forskaren kan styra samtalet samt att intervjupersonerna kan ändra sina åsikter vid ett 

upprepat tillfälle. Olika forskare kan även tolka ett svar på olika sätt vilket medför ytterligare 

problematik gällande reliabilitet. För att säkerställa hög reliabilitet och även hög validitet i 

studien utformades en intervjuguide för de semistrukturerade intervjuerna så att samtalet höll 

sig inom ramarna för problemområdet. Vi spelade även in intervjuerna för att inte missa 

detaljer och information i samtalet och för att säkerställa att vi inte missuppfattade det 

intervjupersonerna sade. Den delen av studien som bygger på information inhämtad från 

bolagens årsredovisningar får anses ha en högre reliabilitet än data inhämtad från 

intervjuerna. Eftersom att årsredovisningar inte förändras med tiden bör de ge samma resultat 

vi ett senare tillfälle. Dock finns det alltid risk för subjektivitet vid tolkning av data. För att 

hålla undersökningsprocessen objektiv och för att minska utrymme för tolkning framställdes 

ett antal frågor som användes vid framtagning av data från årsredovisningarna. Ytterligare en 

aspekt som medför ökad reliabilitet är att årsredovisningarna upprättas enligt IFRS regelverk 

(Bryman & Bell 2011, ss. 93-95). 
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4. Empiri 

___________________________________________________________________________ 

Kapitlet innehåller empiri från fastighetsbolagens årsredovisningar, presentation av de 

utförda intervjuerna samt information om vad barometerindikatorn har visat under studiens 

undersökningsår. 

___________________________________________________________________________ 

 

4.1 Atrium Ljungberg 
 

Atrium Ljungberg har utfört sina interna värderingar på fastighetsbeståndet genom en 

kombination av kassaflödesmetoden och ortsprismetoden under undersökningsperioden. År 

2007 värderades fastighetsbeståndet hel- och halvårsvis och under perioden 2008-2013 varje 

kvartal. För att göra den interna värderingen mer tillförlitlig utfördes även externa värderingar 

varje år på olika stora delar av fastighetsbeståndet (Atrium Ljungberg 2007-2013). 

 

Direktavkastningskravet har fastställts enligt ortsprismetoden och det har varierat mellan 5,4 - 

5,9 procent (Atrium Ljungberg 2007-2013). 

 

Den största negativa realiserade värdeförändringen i relation till försäljningspris var under år 

2008 och under 2013 visades ytterligare en negativ skillnad. Under år 2011 såldes ingen 

fastighet och därför redovisades inga realiserade värdeförändringar det året (Atrium 

Ljungberg 2007-2013). 

 

Under år 2012 visade Atrium Ljungberg den största positiva skillnaden mellan bokfört värde 

och försäljningspris på avyttrade fastigheter och den minsta skillnaden var under år 2009 då 

det nästan inte var någon skillnad alls. Gällande orealiserade värdeförändringar gjorde bolaget 

de största negativa förändringarna under år 2008 och de största positiva förändringarna under 

år 2007 (Atrium Ljungberg 2007-2013). 
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Tabell 2 Atrium Ljungberg, fastighetsvärdering & finansiella uppgifter 

	   2007	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	  
Värderingsmetod	   Kassaflöde	   Ortspris/	  

Kassaflöde	  
Ortspris/	  
Kassaflöde	  

Ortspris/	  
Kassaflöde	  

Ortspris/	  
Kassaflöde	  

Ortspris/	  
Kassaflöde	  

Ortspris/	  
Kassaflöde	  

Direktavkastningskrav	   5,40	  %	   5,90	  %	   5,90	  %	   5,80	  %	   5,80	  %	   5,70	  %	   5,70	  %	  
Realiserade	  
värdeförändringar/	  
Bokfört	  värde,	  
avyttrade	  fastigheter	  

	  
16,15	  %	  

	  
-‐	  25,88	  %	  

	  
0,01	  %	  

	  
4,93	  %	  

	  
-‐	  

	  
35,11	  %	  

	  
-‐	  0,20	  %	  

Orealiserade	  
värdeförändringar/	  
Bokfört	  värde,	  
fastighetsbestånd	  

	  
6,80	  %	  

	  
-‐	  6,31	  %	  

	  
-‐	  2,81	  %	  

	  
2,63	  %	  

	  
2,41	  %	  

	  
1,50	  %	  

	  
0,57	  %	  

Intern/Extern	  
värdering	  

Intern	  	  
100	  %	  

Extern	  	  
35	  %	  

Extern	  	  
39	  %	  

Extern	  
30	  %	  

Extern	  	  
64	  %	  

Extern	  	  
51	  %	  

Extern	  	  
45	  %	  

Källa: Atrium Ljungberg årsredovisningar (2007-2013) 

 

4.2 Balder 

 

Den värderingsmetod som Balder har använt sig av under åren 2007-2013 är 

kassaflödesmetoden, förutom år 2007 då en kombination av ortsprismetoden och 

kassaflödesmetoden tillämpades. I första hand har en intern värdering använts och för att 

säkerställa den interna värderingen har externa värderingsmän anlitats varje år för att värdera 

delar av fastighetsbeståndet (Balder 2007-2013). 

 

Direktavkastningskravet har fastställts enligt ortsprismetoden och har varierat mellan 5,9-8 

procent (Balder 2007-2013). 

 

Den största skillnaden mellan realiserade värdeförändringar och bokfört värde för sålda 

fastigheter var under år 2009 och den minsta skillnaden var under år 2011. Under år 2008 

gjorde Balder de största negativa orealiserade värdeförändringarna och under år 2010 gjordes 

de största positiva orealiserade värdeförändringarna (Balder 2007-2013). 
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Tabell 3 Balder, fastighetsvärdering & finansiella uppgifter 

	   2007	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	  
Värderingsmetod	   Ortspris/	  

Kassaflöde	  
Ortspris/	  
Kassaflöde	  

Kassaflöde	   Kassaflöde	   Kassaflöde	   Kassaflöde	   Kassaflöde	  

Direktavkastningskrav	   -‐	  *	   6,90	  %	   6,50	  %	   6,30	  %	   6,20	  %	   5,90	  %	   5,90	  %	  
Realiserade	  
värdeförändringar/	  
Bokfört	  värde,	  
avyttrade	  fastigheter	  

	  
4,33	  %	  

	  
5,74	  %	  

	  
14,71	  %	  

	  
6,21	  %	  

	  
0,71	  %	  

	  
4,35	  %	  

	  
12,40	  %	  

Orealiserade	  
värdeförändringar/	  
Bokfört	  värde,	  
fastighetsbestånd	  

	  
8,45	  %	  

	  
-‐	  3,04	  %	  

	  
-‐	  0,13	  %	  

	  
7,14	  %	  

	  
5,57	  %	  

	  
3,63	  %	  

	  
2,91	  %	  

Intern/Extern	  
värdering	  

Extern	  	  
46	  %	  

Extern	  	  
30	  %	  

Extern	  	  
26	  %	  

Extern	  
22	  %	  

Extern	  	  
11	  %	  

Extern	  	  
100	  %	  

Extern	  	  
100	  %	  

*(Direktavkastning kunde ej fastställas med säkerhet -07) Källa: Balder årsredovisningar (2007-

2013) 
 

4.3 Castellum 
Under samtliga år under perioden 2007-2013 har Castellum använt en kassaflödesmetod som 

värderingsmodell. Per den 31:a december varje år under 2007-2013 har en intern värdering 

gjorts av hela fastighetsbeståndet och även externa värderingar har utförts för att bidra med 

ökad tillförlitlighet till den interna värderingen (Castellum 2007-2013). 

 

Direktavkastningskravet har varierat mellan 6,8-7,4 procent (Castellum 2007-2013). 

 

Den största skillnaden mellan realiserade värdeförändringar och bokfört värde på avyttrade 

fastigheter var under år 2011 och den minsta skillnaden var under år 2008. För orealiserade 

värdeförändringar var de största negativa värdeförändringarna under år 2008 och de största 

positiva värdeförändringarna under år 2010 (Castellum 2007-2013). 

 
Tabell 4 Castellum, fastighetsvärdering & finansiella uppgifter 

	   2007	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	  
Värderingsmetod	   Kassaflöde	   Kassaflöde	   Kassaflöde	   Kassaflöde	   Kassaflöde	   Kassaflöde	   Kassaflöde	  
Direktavkastningskrav*	   6,80	  %	   7,40	  %	   7,30	  %	   7,20	  %	   7,20	  %	   7,30	  %	   7,20	  %	  
Realiserade	  
värdeförändringar/	  
Bokfört	  värde,	  
avyttrade	  fastigheter	  

	  
2,63	  %	  

	  
0,00	  %	  

	  
5,88	  %	  

	  
11,27	  %	  

	  
38,96	  %	  

	  
8,58	  %	  

	  
21,08	  %	  

Orealiserade	  
värdeförändringar/	  
Bokfört	  värde,	  
fastighetsbestånd	  

	  
3,32	  %	  

	  
-‐	  4,33	  %	  

	  
-‐	  3,52	  %	  

	  
3,77	  %	  

	  
0,48	  %	  

	  
-‐	  0,24	  %	  

	  
0,62	  %	  

Intern/Extern	  
värdering	  

Extern	  	  
50	  %	  

Extern	  	  
51	  %	  

Extern	  	  
51	  %	  

Extern	  
50	  %	  

Extern	  	  
51	  %	  

Extern	  	  
52	  %	  

Extern	  	  
52	  %	  

* Genomsnittlig värderingsyield Källa: Castellum Årsredovisningar (2007-2013) 
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4.4 Fabege 
 

Fabege har under perioden 2007-2013 använt sig av en kassaflödesmodell vid värdering till 

verkligt värde. Under perioden 2007-2013 har Fabege internt värderat delar av sitt 

fastighetsbestånd. Per den 31:a december varje år har Fabege använt sig av externa värderare 

för att på ett trovärdigt sätt säkerställa värderingen på fastighetsbeståndet (Fabege 2007-

2013). 

 

Direktavkastningskravet har varierat mellan 5,5-6 procent (Fabege 2007-2013). 

 

Den största skillnaden mellan realiserade värdeförändringar och bokfört värde var under år 

2011 och den minsta skillnaden var under år 2009. Gällande orealiserade värdeförändringar 

var de största negativa förändringarna under år 2008 och de största positiva förändringarna 

under år 2012 (Fabege 2007-2013). 

	  
Tabell 5 Fabege, fastighetsvärdering & finansiella uppgifter 

	   2007	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	  
Värderingsmetod	   Kassaflöde	   Kassaflöde	   Kassaflöde	   Kassaflöde	   Kassaflöde	   Kassaflöde	   Kassaflöde	  
Direktavkastningskrav*	   5,50	  %	   6,00	  %	   6,00	  %	   5,90	  %	   5,70	  %	   5,70	  %	   5,60	  %	  
Realiserade	  
värdeförändringar/	  
Bokfört	  värde,	  
avyttrade	  fastigheter	  

	  
18,03	  %	  

	  
7,33	  %	  

	  
4,84	  %	  

	  
5,76	  %	  

	  
22,67	  %	  

	  
13,04	  %	  

	  
12,65	  %	  

Orealiserade	  
värdeförändringar/	  
Bokfört	  värde,	  
fastighetsbestånd	  

	  
2,90	  %	  

	  
-‐	  5,24	  %	  

	  
-‐	  1,06	  %	  

	  
3,13	  %	  

	  
3,75	  %	  

	  
4,45	  %	  

	  
2,21	  %	  

Intern/Extern	  
värdering	  

Extern	  	  
100	  %	  

Extern	  	  
100	  %	  

Extern	  	  
100	  %	  

Extern	  	  
100	  %	  

Extern	  	  
100	  %	  

Extern	  	  
100	  %	  

Extern	  	  
100	  %	  

* Viktat direktavkastningskrav, restvärde Källa: Fabege årsredovisningar (2007-2013) 

 

4.5 Hufvudstaden 

 

Hufvudstaden har under åren 2007-2008 internt värderat sina fastigheter enligt en 

direktavkastningsmetod och under åren 2009-2013 enligt en nettokapitaliseringsmetod. Dessa 

två metoder är, som tidigare nämnt i referensramen, i princip identiska. För att försäkra sig 

om att den interna värderingen är korrekt utförd har bolaget anlitat externa värderingsinstitut 

som värderat mellan 22-42 procent av fastighetsbeståndet varje år (Hufvudstaden 2007-2013). 

 

Direktavkastningskravet har skiftat mellan 4,6-5,3 procent (Hufvudstaden 2013). 
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Under perioden år 2007-2013 sålde Hufvudstaden endast en fastighet och det var under år 

2011 där en skillnad mellan bokfört värde och försäljningspris på avyttrade fastigheter var på 

9,30 procent. Den största negativa förändringen i orealiserade värdeförändringar var under år 

2008 och den största positiva förändringen var under år 2007 (Hufvudstaden 2013). 
 

Tabell 6 Hufvudstaden, fastighetsvärdering & finansiella uppgifter 

	   2007	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	  
Värderingsmetod	   Direktavk.	   Direktavk.	   Nettokap.	   Nettokap.	   Nettokap.	   Nettokap.	   Nettokap.	  
Direktavkastningskrav	   4,60	  %	   5,10	  %	   5,30	  %	   5,00	  %	   4,80	  %	   4,80	  %	   4,70	  %	  
Realiserade	  
värdeförändringar/	  
Bokfört	  värde,	  
avyttrade	  fastigheter	  

	  
-‐	  

	  
-‐	  

	  
-‐	  

	  
-‐	  

	  
9,30	  %	  

	  
-‐	  

	  
-‐	  

Orealiserade	  
värdeförändringar/	  
Bokfört	  värde,	  
fastighetsbestånd	  

	  
12,65	  %	  

	  
-‐	  8,54	  %	  

	  
-‐	  6,84	  %	  

	  
7,39	  %	  

	  
5,56	  %	  

	  
2,69	  %	  

	  
5,25	  %	  

Intern/Extern	  
värdering	  

Extern	  	  
40	  %	  

Extern	  	  
22	  %	  

Extern	  	  
29	  %	  

Extern	  	  
42	  %	  

Extern	  	  
32	  %	  

Extern	  	  
33	  %	  

Extern	  	  
35	  %	  

Källa: Hufvudstaden årsredovisningar (2007-2013) 

 

4.6 Wallenstam 

 

Wallenstam har värderat sina fastigheter med en direktavkastningsmetod under perioden 

2007-2013. Vid varje årsbokslut har en intern värdering utförts av samtliga fastigheter i 

fastighetsbeståndet. Ingen extern värdering utförs i Wallenstam utan de anser att de har 

tillräckligt god kännedom om marknaden då de årligen genomför ett stort antal transaktioner 

(Wallenstam 2007-2013). 

 

Direktavkastningskravet har varierat mellan 4,75-5,60 procent (Wallenstam 2007-2013). 

 

Under år 2010 var den största skillnaden mellan bokfört värde på sålda fastigheter och deras 

försäljningspris och under 2013 var den minsta skillnaden. Gällande orealiserade 

värdeförändringar var den största negativa förändringen under år 2008 och den största 

positiva förändringen under 2010 (Wallenstam 2007-2013). 
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Tabell 7 Wallenstam, fastighetsvärdering & finansiella uppgifter 

	   2007	   2008	   2009	   2010	   2011	   2012	   2013	  
Värderingsmetod	   Direktavk.	   Direktavk.	   Direktavk.	   Direktavk.	   Direktavk.	   Direktavk.	   Direktavk.	  
Direktavkastningskrav	   4,90	  %	   5,20	  %	   5,30	  %	   4,30	  %;	  

6,70	  %*	  
4,00	  %;	  
6,10	  %*	  

3,80	  %;	  
5,80	  %*	  

3,80	  %;	  
5,70	  %*	  

Realiserade	  
värdeförändringar/	  
Bokfört	  värde,	  
avyttrade	  fastigheter	  

	  
18,46	  %	  

	  
12,14	  %	  

	  
7,57	  %	  

	  
20,77	  %	  

	  
4,84	  %	  

	  
12,81	  %	  

	  
5,37	  %	  

Orealiserade	  
värdeförändringar/	  
Bokfört	  värde,	  
fastighetsbestånd	  

	  
2,61	  %	  

	  
-‐	  1,42	  %	  

	  
1,74	  %	  

	  
6,62	  %	  

	  
3,23	  %	  

	  
4,33	  %	  

	  
2,08	  %	  

Intern/Extern	  
värdering	  

Intern	  	  
100	  %	  

Intern	  	  
100	  %	  

Intern	  	  
100	  %	  

Intern	  	  
100	  %	  

Intern	  	  
100	  %	  

Intern	  	  
100	  %	  

Intern	  	  
100	  %	  

* Bostadsfastigheter; Kommersiella fastigheter Källa: Wallenstam årsredovisningar (2007-2013) 
 

4.7 Intervjuer  

 
4.7.1 Intervju med Annica Ånäs CFO på Atrium Ljungberg 
 

Ånäs anser att verkligt värde är en bra redovisningsmetod och att historiska 

anskaffningsvärden inte säger särskilt mycket om företagets tillgångar.  

 

När det kommer till att redovisa till verkligt värde i lågkonjunktur anser Ånäs att det finns en 

del problematik kring det. Under finanskrisen 2008 minskade antalet transaktioner på 

marknaden rejält och för Atrium Ljungbergs del, som dels använder sig av ortsprismetoden 

som värderingsmetod, fanns det då få jämförelseobjekt på marknaden för att kunna fastslå 

direktavkastningskravet. Vidare berättar Ånäs att det är enklare att bedöma en fastighets 

marknadsvärde då ekonomin är stabil eftersom att det då sker många transaktioner på 

fastighetsmarknaden vilket resulterar i att det finns fler jämförelseobjekt att tillgå. 

 

Ånäs menar att ett fastighetsvärde är ett uppskattat värde. Vid värdering till verkligt värde gör 

Atrium Ljungberg 10-åriga kassaflödesanalyser som nuvärdesberäknas. Sedan använder sig 

företaget av ortsprismetoden för att bestämma direktavkastningskravet genom att undersöka 

sålda fastigheter. De parametrarna som ingår i beräkningarna är en uppskattning utifrån bästa 

förmåga, menar Ånäs. Fortsättningsvis säger hon att en fastighetsvärdering som företaget 

gjort kan skilja sig mot den värderingen en köpare gör. Samtidigt påpekar hon att vid stora 

fastighetsportföljer brukar plus och minus poster som uppstår vid försäljning ta ut varandra. 

När Atrium Ljungberg använder sig av externa värderare brukar två olika företag värdera 
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samma fastigheter. Ibland värderar de externa värderarna en fastighet olika, men Ånäs menar 

att på totalnivå brukar de två värderingarna vara lika.  

På frågan om vad Ånäs tycker om graden av kontroll gällande den interna och externa 

värderingen anser hon att båda har hög grad av kontroll. Atrium Ljungberg externvärderar 20-

30 procent av fastighetsbeståndet hel- och halvårsvis vilket innebär att var tredje år har 

samtliga fastigheter värderats externt. Vid internvärdering rådfrågar företaget de externa 

värderarna och därför anser Ånäs att Atrium Ljungberg har en hög grad av säkerhet även vid 

internvärdering.  

Gällande hur stor risken är för att värderingar till verkligt värde blir för spekulativa eller 

subjektiva anser Ånäs att det inte finns någon risk för det. Då Atrium Ljungberg är ett 

börsnoterat bolag är trovärdigheten gentemot intressenterna viktig och därför måste bolaget 

vara transparent. Hon påpekar att ”man biter sig själv i svansen” om fastigheterna 

övervärderas då det skulle synas direkt vid försäljning. En övervärderad fastighet skulle 

påverka resultatet negativ och det är inte till fördel för någon, menar Ånäs. Atrium Ljungberg 

har inte något bonussystem som är kopplat till fastighetsvärdering och därför finns det inte 

några incitament till övervärderingar.  

Fortsättningsvis berättar Ånäs att analytiker, investerare och aktieägare har god förståelse 

kring nedskrivningar och att nedskrivningar av förvaltningsfastigheter inte påverkar 

likviditeten i bolaget. Slutligen anser hon att om ett bolag använder sig av externa värderare 

samt är transparent i de antaganden som tas vid värdering av fastigheter är det en objektiv 

värdering som görs. Därför menar hon att det inte finns någon risk för subjektivitet vid 

värdering av Atrium Ljungbergs förvaltningsfastigheter  

4.7.2 Intervju med Magnus Björndahl ekonomidirektör på Balder 

Björndahl anser att värdering till verkligt värde är teoretiskt enkelt men svårt i praktiken. Han 

anser dock att förvaltningsfastigheter är en av de enklare tillgångarna att värdera då det finns 

en aktiv marknad. Gällande om verkligt värde är en bra redovisningsprincip anser Björndahl 

att det beror på om ett företag är börsnoterat eller inte. Om det handlar om ett börsnoterat 

bolag bidrar verkligt värde med värdefull och nödvändig information till aktieägarna. 

Björndahl tycker att det är onödigt att lägga ner tid och resurser på värdering till verkligt 

värde om bolaget inte är noterat. Han är negativ mot att värdeförändringar redovisas i 
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resultaträkningen då han anser att de istället borde redovisas i totalresultatet. Gällande 

relevansen i redovisning till verkligt värde menar han att den är hög. 

Björndahl tycker inte att införandet av IFRS 13 har bidragit till någon skillnad gällande hur 

Balder redovisar sina förvaltningsfastigheter till verkligt värde. Bolaget använder inte 

standarderna (IFRS 13, IAS 40) vid värdering av fastigheterna utan de gör som 

fastighetsvärderare alltid har gjort. Björndahl menar fortsättningsvis att revisorerna som sedan 

granskar värderingen brukar vara nöjda. 

När det kommer till att värdera till verkligt värde i lågkonjunktur säger Björndahl att det är 

svårt eftersom att det är låg likviditet på marknaden, som vid finanskrisen 2008. Under den 

tiden var det även svårt för externa värderare att värdera eftersom att det gjordes få 

transaktioner på marknaden. Den avgörande faktorn i värderingen är trots allt vilket 

direktavkastningskrav som bolaget använder, menar Björndahl. Det är svårt att bestämma 

direktavkastningskravet då ekonomin vänder.  

Då värderingsmodellerna kräver att en mängd antaganden tas menar Björndahl att det finns en 

osäkerhet i värdering till verkligt värde. Generellt brukar det sägas att det finns ett 

osäkerhetsintervall på +/- 10 procent. Vidare anser han att det skapas en erfarenhet när ett 

bolag värderat fastigheter flera gånger. Björndahl berättar att Balder har köpt och sålt ett stort 

antal fastigheter och att bolaget därför är väl insatt i hur marknaden fungerar.  

Balder är ett bolag som förlitar sig på sina egna fastighetsvärderingar. Bolaget anlitar externa 

värderare för att försäkra sig om att värderingen är korrekt. Björndahl menar att den interna 

och den externa värderingen oftast stämmer bra överens. Dock säger han att Balder brukar ha 

ett försäljningspris som är 10 procent högre än det bokförda värdet. Björndahl menar att 

Balder inte brukar ”ligga i topp” i sin värdering då det ”inte är kul att redovisa minusresultat 

vid försäljning”.  

4.7.3 Intervju med Åsa Bergström ekonomi- och finanschef på Fabege 

Bergström tycker att verkligt värde är en bra redovisningsprincip. För att få en uppfattning om 

vad bolaget har för värde anser hon att redovisning till verkligt värde av fastigheterna ger en 

bra bild av företaget och att det då är enklare för företagets intressenter att få en förståelse 

kring balansräkningens värden.  
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Vid värdering till verkligt värde i lågkonjunktur anser Bergström att det är mer komplicerat. 

Under finanskrisen 2008 var det svårt att värdera fastigheterna eftersom att det fanns för lite 

marknadsevidens att använda sig av för att bilda sig en uppfattning kring 

direktavkastningskravet. Ytterligare ett problem var att det inte fanns någon likviditet på 

marknaden. Därför var det inga fastigheter på ett värde över 300-400 miljoner kronor som 

bytte ägare. Bergström ställde sig då frågande till om det inte fanns några fastigheter som var 

värda mer än 300-400 miljoner? Men så är det inte, menar Bergström. Fortsättningsvis 

berättar hon att Fabege har fastigheter med ett värde på över en miljard kronor och att dessa 

fastigheter har ett värde och ett direktavkastningskrav även om det inte finns någon köpare 

idag. De nedskrivningar som bolaget gjorde under finanskrisen 2008 gjordes utifrån bästa 

möjliga uppfattning och de var relevanta för bolagets intressenter, menar hon. De stora 

svängningarna som värdeförändringarna ger upphov till i resultaträkningen anser hon inte är 

något problem, då börsnoterade bolag redovisar värdeförändringar löpande under året i 

kvartalsrapporterna är årsredovisningen enbart en del i det stora hela. 

På frågan om hur verkligt värde förhåller sig till redovisningens kvalitativa egenskaper anser 

Bergström att verkligt värde både är tillförlitligt och relevant. Då fastighetsvärdering handlar 

mycket om förtroende redovisar Fabege vilka värderingsmodeller de använder sig av i 

årsredovisningarna och på så vis är bolaget även transparent mot marknaden.    

Bergström berättar att den externa värderingen som Fabege använder sig av fungerar som ett 

kvitto på den interna värderingen. Fabege förlitar sig på de externa värderingsmännens 

värderingar och använder i de flesta fall den värderingen i de finansiella rapporterna. Det är 

enbart i undantagsfall då det föreligger affärshemligheter som bolaget använder sig av den 

interna värderingen. Bergström berättar att externa värderare dock inte hänger med i 

ekonomins svängningar. Det bildas en eftersläpning hos de externa värderarna både vid 

prisnedgång och prisuppgång. Bergström menar att detta beror på att beräkningarna i 

värderingsmodellerna grundar sig på statistik för jämförbara objekt och att bedömningen då 

blir mer konservativ.  

Vid frågan om risk för subjektivitet vid värdering till verkligt värde anser Bergström att det 

alltid finns en viss risk för det. Fortsättningsvis menar hon att risken för subjektivitet är liten 

för Fabeges del eftersom att det är ett bolag som befinner sig på en aktiv marknad med många 

jämförelseobjekt. Om marknaden är mindre aktiv och det finns färre jämförelseobjekt måste 
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fler antaganden tas vilket ökar risken för subjektivitet. Avslutningsvis berättar Bergström att 

det är köparen som avgör vad det verkliga värdet på fastigheten är.  

4.7.4 Intervju med Åsa Roslund redovisningschef på Hufvudstaden 

Roslund anser att värdering till verkligt värde är en bra idé. Något som hon anser vara negativ 

med värdering till verkligt värde är att värdeförändringarna påverkar resultaträkningen. 

Roslund menar att det finns en risk med att värdering till verkligt värde utnyttjas, exempelvis 

då ett bolag bedömer värdet på förvaltningsfastigheterna för högt för att på så vis möjliggöra 

mer utdelningsbara medel. Därför anser hon att det vore bättre om värdeförändringarna 

redovisas i totalresultatet istället för i resultaträkningen.  

På frågan om Hufvudstaden har redovisat på något annat sätt sedan införandet av IFRS 13 

svarar Roslund att det har gjort på samma sätt sedan de blev obligatoriskt att följa IFRS 

regelverk. Den enda skillnaden är att IFRS 13 tillförde fler upplysningskrav menar hon. 

Roslund anser att Hufvudstaden lämnade mycket upplysningar även tidigare men att de har 

blivit mer detaljerade de senaste åren gällande antaganden i värderingsmodellerna samt hur 

värderingen utförts.  

På frågan om hur Roslund tycker att verkligt värde förhåller sig till redovisningens fyra 

främsta kvalitativa egenskaper anser hon att alla hänger ihop. Roslund anser att 

jämförbarheten har ökat både mellan bolagen samt inom det bolaget. Fastighetsvärden skiljde 

sig mycket åt mellan gamla och nyinköpta fastigheter innan införandet av IFRS. Verkligt 

värde har därför bidragit till att jämförbarheten mellan fastigheterna ökat. Jämförbarheten har 

även ökat gällande balansräkningen i gamla och nya bolag. Då verkligt värde lyfter fram ett 

värde som avspeglar vad som faktiskt finns i bolaget ökar relevansen, menar Roslund. 

Gällande tillförlitligheten säger Roslund att verkligt värde är ett bedömt värde och att 

tillförlitligheten därför kan ifrågasättas. Dock beräknas det verkliga värdet utifrån bästa 

förmåga. Hon anser att balansräkningens tillgångssida är mer begriplig om värdena redovisas 

till verkliga värden då det kan utläsas vilka tillgångar bolaget faktiskt har. Dock minskar 

begripligheten i det egna kapitalet, påpekar Roslund, då det rör sig om fiktiva pengar. Hon 

anser även att resultaträkningen blir mindre begriplig då värdeförändringarna ger upphov till 

stora svängningar i resultatet. Roslund tycker att värdeförändringarna egentligen inte 

avspeglar vad som sker i bolaget utan vad som händer i samhället runt omkring.  
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Roslund beskriver värdering till verkligt värde i lågkonjunktur som ”guldmyntets baksida”. 

Hon berättar att sämre tider leder till negativa värdeförändringar vilket även påverkar 

resultatet negativt. Roslund anser att det inte är ”roligt” att redovisa sämre resultat då det ser 

”dåligt” ut mot marknaden. Hon berättar att analytiker förstår hur värdeförändringarna 

fungerar och bortser från de negativa värdeförändringarna då de analyserar fastighetsbolagen. 

Dock har de mindre aktieägarna svårare att förstå varför det blir så pass stora negativa 

resultat. Roslund påpekar även att ekonomijournalister inte heller förstår de negativa 

värdeförändringarna och att de alltid lyfter fram det som skapar rubriker.  

Roslund anser att osäkerhet vid värdering till verkligt värde uppstår då marknaden är mindre 

aktiv. Under lågkonjunktur är det få som är villiga att sälja fastigheter eftersom att det inte 

finns någon som kan betala ett tillräckligt högt pris. Detta leder till att det finns få 

jämförelseobjekt som underlag vid bedömning av vad marknaden är villig att betala samt för 

att kunna bedöma direktavkastningskraven. 

Roslund anger att Hufvudstaden använder sig av externa värderingsmän för att kontrollera 

den interna värderingen. Hon menar att de externa värderingsmännen har god 

marknadskännedom samt att de är mer objektiva i sina värderingar då de värderar fastigheter 

åt flera olika fastighetsbolag. Dock påpekar Roslund att det inte finns någon som ”känner” 

Hufvudstadens fastigheter lika bra som dem själva. Hon säger även att det beror på vilken typ 

av extern värderare som används. Något som en extern värderingsman påstår behöver inte 

alltid vara det rätta, därför anlitar Hufvudstaden två eller tre olika värderingsfirmor för att 

försäkra sig om en korrekt värdering.   

Gällande risken för subjektivitet vid värdering till verkligt värde anser Roslund att det finns 

en risk för att subjektivitet förekommer men att den risken inte finns hos Hufvudstaden. 

Risken för subjektivitet blir större om personerna som utför värderingen skulle tjäna på att 

värdera för högt eller för lågt, menar Roslund. För stora börsnoterade bolag finns det ingen 

som skulle tjäna på det. Hufvudstaden har inte något bonussystem som är kopplat till 

värderingen då värdeförändringar är exkluderade vid beräkning av bonusgrund, säger hon. 

Roslund tror dock att risken för subjektivitet är större i mindre bolag där det kan finnas en 

ensam majoritetsägare. 
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4.7.5 Intervju med Anders Norrman auktoriserad värderingsman på CBRE 

Norrman anser att värdering till verkligt värde är en bra princip då det är hans levebröd. Han 

förstår kritiken mot verkligt värde då värdeförändringarna leder till att resultaträkningen blir 

volatil. Ur Norrmans perspektiv gör han sin värdering men får inte reda på konsekvenserna av 

den, förutom att han kan bli utskälld av sina kunder för att värdering var för hög eller låg.  

Norrman berättar att under finanskrisen 2008 var det de fastighetsbolag som hade de bästa 

fastigheterna mitt inne i Stockholms stad som gjorde de största nedskrivningarna, då de hade 

tillräckligt med resurser för att göra det. Egentligen borde de fastighetsbolag som hade sämre 

fastigheter belägna på mindre orter ha gjort de största nedskrivningarna. Norrman framhävde 

också att det fanns kritik mot hans bransch då de inte värderade ned fastigheterna tillräckligt 

mycket under finanskrisen 2008 och att en försiktighet i värderingen kan ha funnits. Vidare 

menar han att folk tror att det är så lätt att vara värderare. Det är väldigt få som sitter med 

siffrorna han har dagarna i ända samt att alla har en egen uppfattning och agenda om vad det 

faktiska värdet är. De värderingar som externa värderare utför på stora fastighetsportföljer är 

oftast problematiska då en stor mängd information behöver granskas. Norrman menar att han i 

sådana fall endast tar med det viktigaste aspekterna av informationen där den största delen av 

värdet finns och att detta kan leda till en viss osäkerhet i värderingen. 

Då det kommer till subjektivitet gällande värdering till verkligt värde menar Norrman att han 

gör sina värderingar utifrån den information som fås från bolaget. Han förlitar sig på 

informationen men ställer även kontrollfrågor till förvaltningsorganisationen och de som leder 

projektet på insidan. Det är mycket informationssamlande och informationshantering där den 

största informationen kommer från kunden, men Norrman litar på att han får uppriktiga 

uppgifter. Han uppger att det är många externa värderare som kan ha haft en kundrelation 

med ett fastighetsbolag sedan 1990-talet och att detta skapat en nära kundrelation vilket kan 

bidra med att värderare blir lite ”hej och du med folk”. 

 

Vidare berättar Norrman att två olika värderingsmäns värderingar kan skilja uppemot 50 

procent fastän de värderar samma fastighet med samma indata. Slutligen menar han att 

värdering till verkligt värde är ”superteoretiskt, superhypotetiskt och att det inte alls är hands 

on, utan ett akademiskt värde”. 
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4.8 Barometerindikatorn 2007-2013 

Nedan presenteras ett diagram över konjunkturutvecklingen genom att visa 

barometerindikatorns värden för studiens undersökningsperiod. Det som framgår av 

barometerindikatorn är att konjunkturläget var som starkast under år 2007 och som sämst 

under finanskrisen 2008. Under efterföljande år skedde en liten återhämtning av ekonomin 

fram till och med 2010. Under 2011 bromsades utvecklingen något på grund av det kritiska 

ekonomiska läget på den internationella marknaden. Senare delen av 2012 och början av 2013 

visar på värdenivåer kring 100 vilket betyder en normal ekonomisk aktivitetsnivå. 

Skillnaderna mellan de senare åren i undersökningsperioden har inte varit särskilt stora.  
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Figur 1 Barometerindikatorn, 2007-2013. Källa: Konjunkturinstitutet (2015) 
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5. Analys 

___________________________________________________________________________ 

I kapitlet sätts framtagen empiri i förhållande till referensramen och forskningsfrågorna för 

att analyseras. Ett avsnitt med övrig analys presenteras också. Analysen varvas med empiri 

från primär- och sekundärdata. 

 

Studiens problemformulering lyder enligt följande: Är det någon skillnad på hur tillförlitlig 

värdering till verkligt värde är i olika konjunkturlägen? 

  

För att besvara problemformuleringen har vi formulerat tre forskningsfrågor. Dessa kopplar vi 

till vad barometerindikatorn har visat på för konjunkturläge. 
 

5.1 Forskningsfrågor 

5.1.1 Överensstämmer det bokförda värdet på de fastigheter som har avyttrats med 

försäljningspris? 

 

Tabell 8 visar om det har varit någon procentuell skillnad mellan bokfört värde för 

förvaltningsfastigheter och deras försäljningspriser på totalnivå för varje år i 

undersökningsperioden. Ett positivt tal betyder att det bokförda värdet är lägre än 

försäljningspriset medan ett negativt tal betyder det omvända. Enbart ett streck betyder att det 

inte skedde någon försäljning under det året och att det inte uppstod några realiserade 

värdeförändringar.  

 
Tabell 2 Realiserade värdeförändringar i relation till bokfört värde, avyttrade fastigheter 

 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Atrium 

Ljungberg 

16,15% - 25,88% 0,01% 4,93% - 34,99% - 0,20% 

Balder 4,33% 5,74% 14,71% 6,21% 0,71% 4,35% 12,40% 

Castellum 2,63% 0,00% 5,88% 11,27% 38,96% 8,58% 21,08% 

Fabege 18,03% 7,33% 4,84% 5,76% 22,67% 13,04% 12,65% 

Hufvudstaden - - - - 9,30% - - 

Wallenstam 18,46% 12,14% 7,57% 20,77% 4,84% 12,81% 5,37% 
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År 2007 – Barometerindikatorn indikerar på högkonjunktur (112,8) 

Under 2007 framgår det att tre fastighetsbolag - Atrium Ljungberg (16,15%), Fabege 

(18,03%), Wallenstam (18,46%) – överskred den övre gränsen i osäkerhetsintervallet. I 

högkonjunktur tordes värderingen stämma bättre överens med det faktiska 

försäljningspriset då marknaden är mer aktiv och mindre osäkerhet föreligger. Det är 

anmärkningsvärt att tre av fem företag som avyttrade fastigheter under 2007 hade en 

värdering som skiljde mellan 15-20 procent gentemot försäljningspriset. Då Wallenstam 

värderade sina förvaltningsfastigheter med ortsprismetoden borde skillnaden mellan 

bokfört värde och faktiskt försäljningspris stämma bättre överens än vad empirin visar då 

det ekonomiska läget var mycket starkt. 

 

År 2008 – Barometerindikatorn indikerar på lågkonjunktur (80,6) 

År 2008 när finanskrisen drabbade världen var Atrium Ljungberg det enda företaget som 

redovisade minusvärde (- 25,88%) vilket innebär att värderingen var högre än 

försäljningspriset och att en övervärdering därmed förelåg. Mellan år 2007 och 2008 bytte 

Atrium Ljungberg värderingsmetod från endast kassaflödesmetod till en kombination av 

kassaflödesmetod och ortsprismetod. Det kan vara en bidragande orsak till att företaget 

övervärderade sina fastigheter år 2008 då det var svårt att hitta jämförelseobjekt. Detta är 

något som framkommer i intervjun med Atrium Ljungbergs representant. Problematiken 

kring detta stämmer överens med vad Nordlund (2008) anger i sin studie, att verkligt 

värde är beroende av hur väl den effektiva marknadshypotesen fungerar då 

ortsprismetoden förutsätter att det finns många jämförelseobjekt på marknaden.  

 

Ovanstående resonemang gällande Atrium Ljungberg kan ge svar till varför Wallenstam 

undervärderade sina fastigheter och överskred osäkerhetsintervallet under 2008 då även de 

använde sig av en ortsprismetod för att värdera sina fastigheter. Resonemanget kan dock 

inte generaliseras till övriga företag i undersökningen som använde sig av en 

ortsprismetod då exempelvis Balder redovisade en undervärdering på 5,74 procent vilket 

är inom osäkerhetsintervallet. 

 

Uppseendeväckande är att Castellums bokförda värde var lika med försäljningspriset 

under finanskrisen. Castellum värderar sina förvaltningsfastigheter med en 

kassaflödesmetod och därför kanske de inte påverkades av lågkonjunkturen gällande 
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värderingen under 2008. Skillnaderna kan i detta fall uppvisas senare år då värderingen 

baseras på framtida kassaflöden. 

 

År 2009 – Barometerindikatorn indikerar på strax under normalläge i ekonomin 

(98,8) 

Under 2009 visar barometerindikatorn att marknaden höll på att återhämta sig från 

lågkonjunkturen då värdet för indikatorn låg på 98,8 vilket tyder på nära ett normalläge i 

ekonomin. Det visar sig även vid analys av bokfört värde i relation till realiserade 

värdeförändringar då endast ett företag överskred osäkerhetsintervallets övre gräns på 10 

procent och att Atrium Ljungberg nästan redovisade noll procents skillnad för detta år. 

 

År 2010 – Barometerindikatorn indikerar på starkt ekonomiskt läge (107,7) 

Wallenstam redovisade en undervärdering på 20,77 procent för år 2010. Då det 

ekonomiska läget var starkare än normalfallet detta år är det anmärkningsvärt att 

Wallenstam gjorde en sådan stor undervärdering. Detta då de värderar till verkligt värde 

enligt ortsprismetoden och många jämförelseobjekt lär ha funnits i ett stark ekonomiskt 

läge. 

 

År 2011 – Barometerindikatorn indikerar på strax under normalläge i ekonomin 

(97,3) 

Under år 2011 gjorde Castellum studiens största undervärdering på 38,96 procent. Även 

Fabege gjorde en stor undervärdering på 22,67 procent samma år. Vad dessa stora 

undervärderingar tordes bero på är svårt att säga då marknaden var nära normalläget år 

2011. Fabege visade lägsta värdet för avyttrade fastigheter under detta år och det här kan 

vara en indikation på att det blir större realiserade värdeförändringar då färre fastigheter 

säljs och värdena därför inte tar ut varandra. Atrium Ljungbergs representant sade under 

intervjun att när företag har en stor fastighetsportfölj brukar plus och minus poster i 

värderingen ta ut varandra. 

 

År 2012 – Barometerindikatorn indikerar på strax under normalläge i ekonomin 

(96,6) 

Under 2012 redovisades den näst största undervärderingen i studien. Atrium Ljungberg 

gjorde en undervärdering på 34,99 procent under detta år. Företaget hade det nästa största 

värdet på avyttrade fastigheter under 2012 och därmed borde plus och minus värden tagit 
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ut varandra om Atrium Ljungbergs representants påstående ovan stämmer. Enligt 

barometerindikatorn förändrades inte konjunkturläget nämnvärt från föregående år och 

undervärderingen tordes därför inte bero på förändringar i konjunkturläget.   

 

År 2013 – Barometerindikatorn indikerar på normalläge i ekonomin (100,1) 

Atrium Ljungberg redovisade en mindre övervärdering 2013, vilket var deras andra, samt 

även den andra och sista gången en övervärdering redovisades i studien. Tre företag 

överskred även den övre gränsen för osäkerhetsintervallet under 2013, där Castellum 

gjorde en undervärdering på 21,08 procent.  

 

I IFRS 13 framgår det att en värdering till verkligt värde skall avspegla det verkliga värdet 

för tillgången det vill säga marknadsvärdet. Därför borde det inte vara någon skillnad 

mellan en förvaltningsfastighets bokförda värde och försäljningspriset efter en värdering. I 

vår undersökning är det snarare en regel än ett undantag att fastighetsbolagen har 

undervärderat sina förvaltningsfastigheter. 

 

Ett undantag i studien är att Atrium Ljungberg under två år övervärderat sålda fastigheter 

och därmed gjort realiserade förluster. Därmed är Atrium Ljungberg det enda företaget i 

undersökningen som har redovisat realiserade förluster. Det kan tyckas att fler företag i 

studien borde ha redovisat realiserade förluster vid försäljning om värderingen till verkligt 

värde har avspeglat marknadsvärdet på ett korrekt sätt vid den aktuella 

värderingstidpunkten. Det kan bero på att företagen värderar försiktigt för att undvika 

förlust och därmed negativ resultatpåverkan. En tillförlitlig värdering till verkligt värde 

tordes ge mer blandade resultat med fler redovisade realiserade förluster. Därför kan vi 

inte hålla med Jaggi et al. (2010) om att verkligt värde bidrog med en missvisande och för 

opportunistisk syn av verkligheten under finanskrisen då vi har kunnat urskilja en mer 

pessimistisk värdering i samtliga konjunkturlägen, finanskrisen inkluderat. 

 

Både Bengtsson (2005) och Nordlund (2008) uppmärksammar i sina avhandlingar att 

försäljningspriset oftast är högre än det bokförde värdet. Bengtsson (2005) skriver att 

försäljningspriset oftast är 10 procent högre än det bokförda värdet och att detta tordes 

bero på att fastighetsbolagen fortfarande tillämpar försiktighetsprincipen vid värderingen 

av sina förvaltningsfastigheter. Fastighetsbolagen har redovisat ett försäljningspris som 

ligger mer än 10 procent över det bokförde värdet i ungefär 50 procent av de möjliga 
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tillfällena. Om det beror på att fastighetsbolagen fortfarande tillämpar 

försiktighetsprincipen är svårt att säga.  

 

Bengtsson (2005) menar dock att försiktighetsprincipen inte kan tillämpas vid värdering 

till verkligt värde då betydelsen av att redovisa försiktig är att man skulle redovisa till 

lägsta möjliga värde vilket inte är detsamma som det verkliga värdet. Balders 

ekonomidirektör säger att de inte brukar ”ligga i topp” i sin värdering då det ”inte är kul 

att redovisa minusresultat vid försäljning”.  Även Atrium Ljungbergs CFO menar att en 

för hög värdering leder till att ”man biter sig själv i svansen” vilket syns direkt vid 

försäljning samt att det bidrar till en negativ resultateffekt. ”Det har man ingen favör av” 

menar hon vidare. Detta tolkar vi som om att fastighetsbolagen drar sig för att redovisa 

högre värden då de inte vill riskera att göra realiserade förluster. Detta kan även tolkas 

som att det ändå råder en viss försiktighet i värderingen av förvaltningsfastigheterna.  

 

Ur flertalet av intervjuerna med fastighetsbolagen och även ur deras årsredovisningar 

framkommer det att en fastighets verkliga värde inte kan fastställas med säkerhet förrän 

den dagen då den säljs och att osäkerhet därmed finns i värderingen. Det är även något 

som Bengtsson (2005) poängterar i sin studie och som också kan förklara skillnaden 

mellan det bokförda värdet på en fastighet och försäljningspriset. 

 

De skillnader som vi har kunnat urskilja mellan bokfört värde och försäljningspris kan även 

bero på att det föreligger subjektivitet i värderingen hos fastighetsbolagen. Frågan är om 

bolagen har justerat sina antaganden till sin egen fördel? Subjektiviteten kan yttra sig genom 

att bolagen systematiskt kan välja att undervärdera förvaltningsfastigheterna för att inte 

påverka resultatet negativt, vilket i sin tur möjliggör mer utdelningsbara medel. Det kan då 

föreligga en risk i att bolagen väljer att dela ut mer än vad de faktiskt har råd med. Detta är 

även en aspekt som redovisningschefen på Hufvudstaden bekymrade sig över. Hon tror dock 

att risken är större i mindre bolag där det kan finnas ensamma majoritetsägare. I börsnoterade 

bolag är fler inblandade och större transparens finns.  

 

Nordlund (2008) menar att osäkerheten i värdering till verkligt värde kan leda till 

manipulation i redovisningen och att det i enlighet med vad Bengtsson (2005) menar kan vara 

metodiska fel som företagen gör. Vi kan inte säga att manipulation förekommer hos de 

undersökta fastighetsbolagen i vår studie men att det kan handla om att metodiska fel har 
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gjorts då förvaltningsfastigheterna oftast har varit undervärderade. Tillförlitligheten i 

värderingen kan ifrågasättas då det bokförda värdet överensstämt med försäljningspriset 

endast vid 4 av 42 undersökta tillfällen i studien.  

 

Detta resonemang kan kopplas till då en förflyttning skedde från historiskt anskaffningsvärde 

till verkligt värde kan ökad relevans ha uppnåtts på bekostnad av minskad tillförlitlighet. 

Redovisningschefen på Hufvudstadens anser också att förflyttningen är en positiv aspekt då 

bolaget har många äldre fastigheter i sitt fastighetsbestånd som tidigare hade lågt bokfört 

värde när historiskt anskaffningsvärde tillämpades medan verkligt värde ger en bättre bild av 

dagens värde. 

 

Resultaten i vår studie visar att det inte finns någon entydig trend på att största 

skillnaderna mellan bokfört värde och försäljningspris skulle vara kring åren 2008 och 

2009 då finanskrisen inträffade. Spridningen av resultaten är stor under alla 

undersökningsår.  

 

5.1.2 Hur har relationen orealiserade värdeförändringar/fastighetsvärde sett ut? 

 

De totala orealiserade värdeförändringarna i förhållande till det totala verkliga värdet på 

fastighetsbeståndet visar på att bolagen följer samma trend gällande orealiserade 

värdeförändringar samt att de följer konjunkturutvecklingen sett utifrån vad 

barometerindikatorn visar. För samtliga bolag i studien gjordes de största nedskrivningarna 

under 2008 vilket stämmer överens med konjunkturen då den var som svagast det året. År 

2010 visar barometerindikatorn på en återhämtning i ekonomin då indikatorn visar ett värde 

på 107,7. Det är även något som framgår nedan av figur 2 där det kan urskiljas att majoriteten 

av fastighetsbolagen gjorde stora uppskrivningar från 2009 till 2010. Barometerindikatorn 

visar på högsta noterade värde år 2007 men då inga data tagits fram år 2006 går det inte att 

urskilja om fastighetsbolagen även gjorde stora uppskrivningar mellan dessa år.  
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Figur 2 Orealiserade värdeförändringar i relation till verkligt värde för fastighetsbeståndet  

 

Något som framkommer ur empirin är att fastighetsbolagen har skrivit ned fastighetsbeståndet 

olika mycket procentuellt, vilket framgår av figur 2. Att vissa av fastighetsbolagen inte skrev 

ned sina förvaltningsfastigheter lika mycket som andra kan bero på att subjektivitet förelåg i 

värderingsmodellens antaganden. I intervju med den externa värderaren belystes att denne 

ansåg att de fastighetsbolag som hade råd att göra stora nedskrivningar var de som gjorde det, 

vilket kan tolkas som att bolagen kan styra värderingen dit de själva vill.  

 

Hufvudstaden var det företag som gjorde störst nedskrivningar mellan år 2007 och 2008 där 

den procentuella skillnaden var 21 procent. Wallenstam var det företag som hade den minsta 

procentuella skillnaden på 4 procent för samma period. Empirin visar på att fastighetsbolagen 

har gjort värdeförändringar som följer de stora svängningarna i konjunkturen, snarare än de 

mindre, vilket kan urskiljas från jämförelsen mellan de procentuella orealiserade 

värdeförändringarna och barometerindikatorn.  

 

Nordlund (2009) ställde sig frågande till om svenska fastighetsbolag inte nedvärderade sina 

förvaltningsfastigheter tillräckligt mycket under finanskrisen. Utifrån denna studies empiri 

nedvärderade samtliga fastighetsbolag sina förvaltningsfastigheter under 2008, dock i olika 

stor utsträckning. Vi kan ändå se att de flesta företag i studien gjorde överdrivna 

nedskrivningar under 2008 eftersom att realiserade vinster uppstod i företagen som avyttrade 
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fastigheter under detta år. Därför kan vi inte hålla med Nordlund (2009) om att 

fastighetsbolagen gjorde för små nedvärderingar under finanskrisen. Däremot kan detta 

kopplas till det Laux & Leuz (2010) framhäver, att verkligt värde kan bidra till att överdrivna 

värdeförändringar utförs. Dock gjorde Atrium Ljungberg en stor realiserad förlust vilket kan 

tolkas som att just de skulle ha gjort en större nedskrivning. 

 

Ett annat problem som framkom i intervjuer med Atrium Ljungberg, Balder och 

Hufvudstaden var att de orealiserade värdeförändringarna påverkar resultatet vilket ökar 

volatiliteten i resultaträkningen. Det är något som även har ansetts vara problematiskt vid 

analys av tidigare forskning. Laux & Leuz (2010) och Jaggi et al. (2010) menar att 

orealiserade värden i längden tar ut varandra och att det då är onödigt att dessa redovisas i 

resultatet. Fortsättningsvis menar Jaggi et al. (2010) att i lågkonjunktur nedvärderas tillgångar 

till så låga värden som företagen inte är villiga att sälja för. Detta framkom även i intervju 

med Hufvudstaden och Fabege. Hufvudstadens representant påpekar att inga fastighetsbolag 

vill sälja sina fastigheter i lågkonjunktur då det bara går sämre och sämre samt att vinsten då 

minimeras. Representanten från Fabege menar att i lågkonjunktur är likviditeten på 

marknaden så pass låg att de fastigheter som är värderade till flera hundra miljoner inte har 

någon köpare. Vidare undrar denne om fastighetens verkliga värde sänks bara för att det inte 

finns någon köpare. Då verkligt värde ska avspegla gällande marknadspris, som både 

Nordlund (2008) och Laux & Leuz (2010) nämner, ska det verkliga värdet nedvärderas då det 

ska avspegla marknadens utbud och efterfrågan. 

 

Analysen av värderingsmodellerna visar på att fastighetsbolagen använder snarlika 

värderingsmodeller men att antagandena kan variera vilket beror på att fastigheterna finns på 

olika orter och är i olika skick. Då vi i den här studien har gjort analys på totalnivå kan 

väsentliga förändringar på enskilda fastigheter ha utförts i fastighetsbolagen som ger stora 

utslag på det slutgiltiga värdet. I sådana fall kan det vara en förklaring till olika procentuella 

värdeförändringar för fastighetsbolagen. 

 

En annan faktor som kan ha varit bidragande till att fastighetsbolagen uppvisar olika stora 

procentuella värdeförändringar är om det föreligger subjektivitet i värderingen. Utifrån 

insamlad empiri är det svårt att säga om subjektivitet har påverkat detta men det är alltid en 

risk som måste tas med i beräkningarna. 
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5.1.3 Ökar användandet av extern värdering, vid värdering till verkligt värde, 

tillförlitligheten? 

 

Huruvida fastighetsbolagen har använt sig av externa värderare har varierat i stor utsträckning 

under 2007-2013. Vissa av företagen har enbart använt sig av intern värdering medan andra 

helt och hållet har förlitat sig på extern värdering. I IAS 40 är rekommendationen att använda 

sig av externa värderare men det är inget krav. Vi har ändå sett utifrån empirin att majoriteten 

av fastighetsbolagen har använt sig av externa värderare. Fastighetsbolagen i vår studie har 

inte externvärderat större delar av sitt fastighetsbestånd när det har varit större osäkerhet på 

marknaden som under finanskrisen 2008 utan variationen är stor under 

undersökningsperioden.  

 

Wallenstam är det enda fastighetsbolaget i studien som endast har tillämpat intern värdering 

under samtliga undersökningsår. I årsredovisningarna anger Wallenstam att de har god 

marknads- och fastighetskännedom till följd av en rörlig handel med fastigheter och att de 

därför kan genomföra en professionell värdering internt samt endast använda sig av denna. 

För de bolag som har använt sig av externa värderare har den externa värderingen stämt väl 

överens med den interna och varit inom osäkerhetsintervallet på +/- 5-10 procent. Det går 

emot Nellessen & Zuelch (2010) artikel där de menar att den externa värderaren ofta värderar 

för lågt gentemot den information som finns på marknaden.  

 

Ur empirin framkommer det att de flesta fastighetsbolag använder sig av extern värdering för 

att kvalitetssäkra den interna värderingen samt för att öka tillförlitligheten. I intervjun med 

ekonomie- och finanschefen på Fabege framgår det att bolaget externt har värderat 25-30 

procent av fastighetsbeståndet varje kvartal och att de i stor utsträckning förlitar sig på den 

externa värderingen. I intervjun framkommer det att Fabege gör interna värderingar om de 

tycker att det finns en anledning till att göra justeringar, exempelvis om det föreligger en 

affärssituation eller om det finns en pågående diskussion om en ny potentiell hyresgäst. I 

sådana fall vet bolaget att fastigheten har ett annat värde men vill inte berätta det för andra på 

grund av affärshemligheter.  
 

I intervjun med CFO:n på Atrium Ljungberg framkommer det att då de använder sig av 

externa värderare samt har antaganden som är transparenta leder detta till en objektiv och 

tillförlitlig bedömning av det verkliga värdet. Det kan styrkas av de regler som finns för 
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externa värderare om att de ska förhålla sig objektiva till uppdragsgivaren samt att de i 

domstol ska kunna stå för sin värdering (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet 2013, s. 360).  

 

Utifrån intervjun med den externa värderaren från CBRE tolkas det som att extern värdering 

inte är en särskild objektiv bedömning ändå. Då externa värderare måste förlita sig på 

material från fastighetsbolagens egna finansiella uppgifter samt att tidsbrist kan leda till att en 

utförlig genomgång av fastigheterna inte är möjlig, är frågan om denna typ av värdering 

verkligen är objektiv och tillförlitlig. I samma intervju framkommer det att om två olika 

värderare ska beräkna en fastighets verkliga värde kan de få resultat som kan skilja uppemot 

50 procent mellan varandra. Den externa värderaren menar ”att det kanske blir att man blir 

lite hej och du med folk om jag ska vara riktigt ärlig”. 

 

Den externa värderingen har som syfte att öka tillförlitligheten i fastighetsvärderingen. Men 

om de externa värderarna inte har ett objektivt och opersonligt förhållande gentemot 

fastighetsbolagen kan tillförlitligheten ifrågasättas. Dock har Muller & Riedl (2002) och 

Dietrich et al. (2001) visat på att externa värderare bidrar med både ökad tillförlitlighet och 

kvalitet i värderingen, men det är inget som vi har kunnat utläsa från den här studien. Detta då 

Wallenstam, som enbart använder sig av intern värdering, inte har en större procentuell 

skillnad mellan bokfört värde och försäljningspris på avyttrade fastigheter än Fabege som helt 

och hållet förlitar sig på extern värdering. Både Wallenstam och Fabege har varit utanför 

osäkerhetsintervallet 4 av 7 år under undersökningsperioden. Som tidigare nämnts har den 

externa värderarens roll mer varit att kvalitetssäkra den interna värderingen så hur stor deras 

roll är i det slutgiltiga verkliga värdet är svårt att säga.  

 

5.2 Övrig analys 
 

Vid analys av fastighetsbolagens årsredovisningar kunde vi se att olika mycket information 

lämnas om värderingen och att den framställs på olika sätt. Då IFRS är ett principbaserat 

regelverk lämnas stort utrymme för tolkning av standarderna vilket kan förklara att det ser 

olika ut i årsredovisningarna. Fastighetsbolagen verkar även ha olika uppfattningar om 

antagandena i värderingsmodellerna, något som även Bengtsson (2005) uppmärksammade i 

sin studie.  

 



	   48	  

Majoriteten av fastighetsbolagen i vår undersökning har använt sig av avkastningsbaserade 

värderingsmetoder vilket tyder på att ortsprismetoden inte är tillräcklig som värderingsmetod. 

Avkastningsbaserade värderingsmetoder innebär dock fler antaganden i värderingen. 

Bengtsson (2005) menar att det är antagandena i värderingsmodellerna som är problemet vid 

värdering till verkligt värde och inte värderingsmodellerna i sig. Det kan förklara resultaten av 

vår studie som visar på att värderingen inte alltid är särskilt tillförlitlig. 

 

I samtliga intervjuer framkommer det att intervjupersonerna anser att verkligt värde är en bra 

redovisningsprincip. Det finns dock viss kritik mot att orealiserade värdeförändringar går över 

resultaträkningen då det kan bli stora svängningar i resultaträkningen säger 

redovisningschefen på Hufvudstaden. Vidare menar hon att då det handlar om fiktiva pengar 

kan det finnas en risk att detta utnyttjas för att justera resultatet. Både Hufvudstadens 

redovisningschef och Balders ekonomidirektör anser att värdeförändringarna borde komma i 

totalresultat istället.  

 

Samtliga intervjupersoner anser att svårigheter och ökad osäkerhet uppstår i värdering till 

verkligt värde när marknaden är mindre aktiv såsom i lågkonjunktur. Magnan (2009) menar 

att en ökad förståelse måste nås kring att verkligt värde inte är gångbart i alla tider som när 

marknaden är mindre aktiv. CFO:n på Atrium Ljungberg anser dock att antaganden tas och att 

värderingen utförs efter den bästa förmågan man har vid värderingstillfället. 
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6. Slutsats 

________________________________________________________ 

I detta kapitel besvaras uppsatsens problemformulering genom tolkning av resultat från 

framtagen empiri. Avslutningsvis ges kritik mot uppsatsen samt förslag till vidare forskning. 

________________________________________________________ 

 

Syftet med studien är att undersöka hur tillförlitlig värdering till verkligt värde är för 

förvaltningsfastigheter i olika konjunkturlägen.  

 

v Från analysen av förhållandet mellan bokfört värde på avyttrade fastigheter och deras 

försäljningspriser kan vi i den här studien tyda att det inte är någon skillnad i verkligt 

värdes tillförlitlighet i olika konjunkturlägen. Detta då vi har kunnat urskilja att 

fastighetsbolagen snarare undervärderar än övervärderar sina fastigheter oberoende på 

konjunkturläge.  

 

v Fastighetsbolagen har olika stora procentuella orealiserade värdeförändringar vilket 

kan tyda på att de har olika uppfattning kring antaganden i värderingsmodellerna. Vi 

anser därför att tillförlitligheten i det verkliga värdet är relativt lågt då verkligt värde 

är ett marknadsvärde borde förändringarna vara mer snarlika.  

 

v I vår studie kan vi inte se att användandet av extern värderare skulle öka 

tillförlitligheten i det verkliga värdet. Detta då Wallenstam, som enbart använder sig 

av intern värdering, inte har en större procentuell skillnad mellan bokfört värde och 

försäljningspris på avyttrade fastigheter än Fabege, som helt och hållet förlitar sig på 

extern värdering. 

 

v Den slutgiltiga slutsatsen som vi kan dra är att det inte är någon skillnad i hur 

tillförlitligheten värdering till verkligt värde av förvaltningsfastigheter är i olika 

konjunkturlägen. 
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6.2 Förslag till vidare forskning 
 

Under studiens gång har en del andra frågeställningar väckts. Ett problem som framkom 

under intervjun med den externa värderaren var att det endast var stora bolag som hade 

fastigheter i attraktiva lägen som skrev ned värdet på förvaltningsfastigheterna. Det skulle 

därför vara av intresse att göra en liknande undersökning som ämnar göra en jämförelse 

mellan börsnoterade och icke börsnoterade fastighetsbolag. Detta för att se om 

tillförlitligheten i värdering till verkligt värde kan skilja sig åt mellan dem.  
 

I den här studien har fokus inte varit på de företagsspecifika faktorer som kan påverka 

utfallet av det verkliga värdet. I en ny forskning skulle det därför vara intressant att se hur 

företagsspecifika faktorer såsom företagsstorlek, ägarstruktur, kapitalstruktur, tillväxt 

samt belöningssystem för företagsledning påverkar det verkliga värdet vid värdering av 

förvaltningsfastigheter. Genom att undersöka dessa skulle en mer djupgående förklaring 

kunna ges om det finns bakomliggande drivkrafter till att manipulera det verkliga värdet. 

Studien skulle då kunna utgå från undersökningsobjekt som har liknande 

grundförutsättningar såsom geografiskt läge, fastighetstyp, värderingsmodell för 

beräkning av verkligt värde samt om de är börsnoterade eller inte. 

 

Vidare skulle en liknande studie kunna utföras genom en undersökning av revisorns 

påverkan på det verkliga värdets kvalité. Dietrich et al. (2001) påpekar att då fastigheter 

undervärderas gentemot försäljningspris kan företagens egna incitament och subjektivitet 

vara orsaken. Dock har det visat sig att fastighetsbolag som har en revisor från de erkänt 

största revisionsbyråerna tenderar att ha en mindre skillnad mellan verkligt värde 

värderingen och försäljningspris. Därför skulle det vara av intresse att undersöka om fallet 

är så i praktiken. Genom att göra ett urval på lika delar fastighetsbolag med revisorer från 

”Big 4” och lika delar fastighetsbolag med andra revisorer skulle en jämförelse kunna 

göras för att se om det är någon skillnad i tillförlitligheten av det verkliga värdet mellan 

dessa.
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 
 

1. Hur ser ni på värdering till verkligt värde rent allmänt? 

• När det kommer till förvaltningsfastigheter enligt IAS 40? 

2. Tror ni att införandet av IFRS 13 (Värdering till verkligt värde) år 2013 har bidragit med 

någon skillnad i värdering till verkligt värde? 

• Om ja, hur? 

3. Hur ser ni på värdering till verkligt värde i lågkonjunktur? 

• Värdeförändringar i lågkonjunktur och hur de redovisas? 

4. Hur tycker ni att värdering till verkligt värde förhåller sig till redovisningens kvalitativa 

egenskaper (jämförbarhet, begriplighet, relevans och tillförlitlighet)? 

5. Finns det osäkerhet gällande värdering till verkligt värde? 

6. Hur ser ni på graden av kontroll? 

• Enligt den värderingsmodell ni använder? 

• Intern/extern kontroll? 

7. Slutligen, finns det någon risk att värderingarna till verkligt värde blir  

• för spekulativa? 

• för subjektiva? 

	  
	  


