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SAMMANFATTNING

Inledning
Från att värdera förvaltningsfastigheter till avskrivet avskaffningsvärde öppnades 2005 
möjligheten för fastighetsbolag att välja mellan att värdera fastighetsbeståndet till avskrivet 
anskaffningsvärde eller till verkligt värde. IASBs föreställningsram har som kvalitetskrav att 
redovisningen skall vara jämförbar mellan bolag. Frågan vi ställt oss är: om utformningen av 
IAS 40 leder till att bolag presenterar en redovisning som tillåter användare av 
redovisningsinformation att på ett adekvat sätt jämföra bolags fastighetsvärderingar med 
varandra.  

Syfte 
Syftet är att analysera huruvida företags val av redovisad information om fastighetsvärdering 
är jämförbar utifrån tillämpning av IASBs föreställningsram och IAS 40.

Referensram och teoretisk utgångspunkt
Studiens referensram består av IASBs föreställningsram och standarden IAS 40. Vi har valt 
att se den information som bolag redovisar i sina externredovisningar utifrån agentteorin som 
kan förklara varför företagsledningar kan gynnas av att inte redovisa all tillgänglig 
information. Kapitlet utmynnar i vår teoretiska utgångspunkt där vi tar avstamp i att 
företagsledningens förhållande till sitt informationsövertag har effekt på begripligheten i 
redovisningen och således på jämförbarheten.  

Metod
Vi har genomfört en kvalitativ studie i två delar. I den första delen studerar vi hur 
fastighetsbolag redovisar fastighetsvärderingen i den externa redovisningen 2008. I den andra 
delen av studien har vi genomfört intervjuer med tre revisorer, en redovisningsspecialist samt 
personer från tre bolags företagsledningar som är ansvariga för den externa redovisningen. 

Empiri
I empiriavsnittet presenterar vi den information om fastighetsvärderingen som vi funnit i de 
studerade bolagens redovisningar. Därefter presenteras en sammanställning av vad som 
framkom i samtliga intervjuer. 

Diskussion och slutsatser
Utifrån vår studie av fastighetsbolags redovisningar ifrågasätter vi om kvalitetskravet 
begriplighet uppfylls, vilket i sin tur påverkar jämförbarheten negativt. Vi ifrågasätter 
begripligheten då företagen undviker definitioner och specifik information om antaganden.  
Utifrån intervjuer med revisorer, en redovisningsspecialist och företagsledningar samt 
studerande av IASBs föreställningsram har vi identifierat en möjlig problemkälla. Problemet 
vi uppfattat tycks härröra till IASBs föreställningsram under p.40 som beskriver att fortlevnad 
av IAS inklusive upplysningar om de redovisningsprinciper som tillämpas i företaget bidrar 
till att uppnå jämförbarhet (2008). Vi har funnit att jämförbarhet inte är någonting som 
automatiskt uppfylls vid användande av IAS 40. 
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KAPITEL 1. INLEDNING

I det regelverk som styr vad en utomstående intressent skall kunna uppfatta om ett företags 

ekonomiska ställning framgår diverse krav på den externa redovisningen. Ett av kraven är att 

årsredovisningen skall vara jämförbar. I detta inledande kapitel formuleras ett möjligt 

problem angående jämförbarheten i uppskattade värden vilket utmynnar i uppsatsens syfte 

och avgränsningar. 

1.1. Bakgrund

Föreställ dig en hylla på fruktavdelningen i en svensk livsmedelsaffär. Framför dig finns påsar 

med paketerad frukt av ett allmänt känt märke. Vilken fruktpåse skulle du välja och vilka 

kriterier skulle du använda dig av i valet? Skulle du välja stora eller små, glansiga eller matta, 

gröna eller melerade? Går det att på ett bra sätt jämföra paketerade äpplen eller paketerade 

päron om förpackningarna inte är transparenta? Går det överhuvudtaget att jämföra äpplen 

med päron bara för att det är frukt och vilka kriterier ska gälla för att jämförelsen ska vara 

adekvat? 

Hyllan på fruktavdelningen är i det här fallet fastighetsbranschen och frukten är 

fastighetsbolagens verkliga värden. Äpplen och päron är olika värderingsmodeller och påsen 

är den årsredovisning i vilken värderingen av de verkliga värdena presenteras. 

Från att värdera förvaltningsfastigheter 1 till avskrivet avskaffningsvärde öppnades 2005 

möjligheten för fastighetsbolag att välja mellan att värdera fastighetsbeståndet till avskrivet 

anskaffningsvärde eller till verkligt värde. Enligt IAS 402 skall ett företag övergå från att 

värdera förvaltningsfastigheter till avskrivet anskaffningsvärde till verkligt värde om det leder 

till en mer rättvisande bild i företagens finansiella rapporter (IAS 40, 2008, p.31). Det 

verkliga värdet definieras som marknadsvärdet på beståndet vid en viss tidpunkt. Men då

förvaltningsfastigheter sällan köps och säljs som äpplen och päron på en aktiv marknad som i 

exemplet ovan, kan det vara svårt att fastställa ett marknadsmässigt korrekt pris. Värdering av 

                                                
1 Förvaltningsfastighet definieras i IAS 40 som ”fastigheter (mark eller en byggnad – eller del av en byggnad –
eller båda) som innehas (av ägaren eller av en leasetagare om leasingsavtalet klassificeras som ett finansiellt 
leasingavtal) i syfte att generera hyresinkomster eller värdestegring eller en kombination av dessa”… För 
fullständig definition se IAS 40.
2 International Accounting Standards, standard 40 behandlar förvaltningsfastigheter.

KAPITEL 1
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förvaltningsfastigheter genomförs med hjälp av värderingsmodeller 3 som bygger på 

nuvärdesberäkningar av framtida kassaflöden. Modellerna bygger på ett flertal 

prognostiserade antaganden och kan uppfattas som tämligen svårtolkade för en användare av 

redovisningsinformation.

Förändringen på fastighetsmarknaden, i och med tillkomsten av valmöjligheten att värdera 

förvaltningsfastigheter till avskrivet anskaffningsvärde eller verkligt värde, beskrivs i en 

avhandling skriven av Nordlund (2008) på följande sätt: “Applying a historical cost 

accounting (HCA) 4 concept in property companies led on many occasions to a situation 

where everyone knew that the figures in balance sheets and income statements were wrong 

from a market perspective, but the analysts knew how the figures had arisen. Applying a fair 

value accounting (FVA)5 concept has led to a situation, on many occasions, where almost 

everyone believes that the figures in balance sheets and income statements accurately and 

fairly reflect reality, whereas few have sufficient knowledge how these figures have arisen” 

(Nordlund, 2008, abstract). Problemet ligger i om företag ska visa en förenklad bild som inte 

överensstämmer med marknaden eller visa en mer svårtolkad men verklig bild av företagens 

ställning. Följdfrågan blir: Hur väljer företagen att kommunicera den komplexitet som 

uppskattningen av förvaltningsfastigheters verkliga värden innebär?

1.2. Problemdiskussion  

En möjlig problematik med att värdera förvaltningsfastigheter till verkligt värde ligger i att 

värdeförändringen redovisas direkt mot resultatet och kan vara både bonus och 

utdelningsgrundande. Det torde därför vara av intresse för användare av 

redovisningsinformation att kunna tolka och ha insyn i komplexiteten bakom värderingen och 

de uppskattade värdena. Där bidrar standarden IAS 40 med information om att det i 

externredovisningen ska framgå ”vilka metoder som använts och vilka antaganden av 

betydelse som tillämpats när företaget fastställt verkliga värden på förvaltningsfastigheterna” 

(IAS 40, 2008, p.75 d). 

Utöver det faktum att olika metoder är accepterade för beräknandet av verkligt värde och att 

årets värdeförändringar av verkligt värde redovisas direkt i resultaträkningen finns det de 
                                                
3 Det finns ett flertal värderingsmodeller och de två vanligaste, som även är de som tas upp i denna uppsats, är 
ortprismetoden och nuvärdesmetoden. För vidare definition se bilaga 2.
4 HCA - avskrivet anskaffningsvärde 
5 FVA – verkligt värde

KAPITEL 1
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facto i de flesta bolag en accepterad skillnad på +/- tio procent mellan de externa och de

interna värderingarna av fastighetsbestånden6 (Nordlund, 2008 och årsredovisningar 2008 för 

exempelvis Brinova, Kungsleden, Diös). Intervallet kan tolkas som att fastighetsbeståndens 

värdeförändringar, vilka redovisas i både balans- och resultaträkningar, har en godkänd 

felmarginal på uppemot 20 procent. Detta är av stor betydelse då värdeförändringen i 

resultaträkningen är en stor post i förhållande till det resultat företagen redovisar. I tabellen 

nedan visas storleken på värdeförändringar och resultat före skatt för ett urval7 av de svenska 

börsnoterade fastighetsbolagen.

                                 

Resonemanget kring fastighetsvärderingen lämnar oss med frågor. Då skillnader som 

förekommer är beroende av vem som utfört värderingen och värdena har inverkan på bolagets 

finansiella ställning och resultat har man inte då som intressent ett intresse av att tydligt kunna 

härleda värdet för att jämföra ett bolags värdering med andra bolags? 

I IASBs 8 föreställningsram framgår ett antal kvalitativa krav som skall beaktas vid

utformningen av bolags finansiella rapporter. Ett av kraven är jämförbarhet. Användarna av 

                                                
6 Företag kan välja att själva göra värderingen internt, outsourcar värderingen på externa värderingsbolag eller 
använda sig av både och.
7 Urvalet är ett slumpmässigt urval av de 15 svenska börsnoterade fastighetsbolagen. Syftet med tabellen är 
endast att ge läsaren en bild av storleken på fastigheternas värdeförändringar. 
8 International Accounting Standards Board

Företag

Värdeförändringar 
(Mkr)

Resultat före 
skatt
(Mkr)

Castellum -1262 -1299

Klövern -759 -559

Diös -233 -138

Ljungbergsgruppen -1202 -712

Balder -214 -481

Hufvudstaden -1629 -1025

Källa: Egen konstruktion

Tabell 1. 
VÄRDEFÖRÄNDRING OCH RESULTAT

Svenska börsnoterade fastighetsbolags värdeförändringar i relation till 
deras resultat före skatt (Mkr) år 2008.

KAPITEL 1
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redovisningsinformationen måste ges möjlighet att jämföra företags finansiella rapporter och 

värderingsprinciper och liknande transaktioner måste därför redovisas på ett likartat sätt. 

Dock framgår att dessa grundprinciper inte är överordnade enskilda standarder i frågor som 

exempelvis rör värdering. Frågan vi ställt oss är: om utformningen av IAS 40 leder till att 

företag presenterar en redovisning som tillåter användare av redovisningsinformation att på ett 

adekvat sätt jämföra bolags fastighetsvärderingar med varandra.  

Frågorna som uppsatsen avser att besvara är således:

1. Hur och i vilken utsträckning redovisas information om fastighetsvärdering i den externa 

redovisningen?

2. Mot bakgrund av svaret på den första frågeställningen, är den information som redovisas 

tillräcklig för att uppfylla IASBs jämförbarhetskrav och i sådana fall varför/varför inte?  

1.3. Syfte och Avgränsningar

Syftet är att analysera huruvida företags val av redovisad information om fastighetsvärdering 

är jämförbar utifrån tillämpning av IASBs föreställningsram och IAS 40.

Uppsatsen är avgränsad till fastighetsbranschen och fastighetsbolag i Sverige vilka tillämpar 

IAS 40 i sin värdering av förvaltningsfastigheter. Då endast börsnoterade koncerner har som 

krav att tillämpa IFRS och då flera tidigare studier (Nordlund, 2008 och Bengtsson, 2008) 

berör dessa företag har studien begränsats till dessa. Undersökningen utgår endast från hur 

jämförbarheten av värderingen av förvaltningsfastigheter ser ut i årsredovisningarna för 2008

och undersökningen berör således endast jämförbarheten mellan fastighetsbolagen och inte 

jämförbarheten över tiden. Studiens fokus ligger på den information som kan utläsas under 

rubriken ”fastighetsvärdering” och i tillhörande noter. 

KAPITEL 1
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KAPITEL 2. REFERENSRAM & TEORETISKUTGÅNGSPUNKT

Detta avsnitt inleds med en beskrivning av vår använda referensram som består av IASBs 

föreställningsram och standarden IAS 40. Användande av IAS 40 skall bidra till att uppnå 

jämförbarhet mellan bolags redovisningar och standarden är upprättad utifrån IASBs 

föreställningsram. Vi har valt att se den information som bolag redovisar i sina 

externredovisningar utifrån agentteorin som kan förklara varför företagsledningar kan 

gynnas av att inte redovisa all tillgänglig information. Kapitlet utmynnar i vår teoretiska 

utgångspunkt där vi tar avstamp i att företagsledningens förhållande till sitt 

informationsövertag har effekt på begripligheten i redovisningen och således på 

jämförbarheten. 

2.1. IASBs Föreställningsram

Det framgår att ett antal kvalitativa egenskaper 9 skall vara uppfyllda i företagens 

årsredovisningar. Ett av syftena med dessa är att ”vägleda användare vid tolkningen av 

information i finansiella rapporter som är upprättade i enighet med IAS” (IASBs 

föreställningsram, 2008, p.1).

De viktigaste egenskaperna enligt IASBs föreställningsram (IASBs föreställningsram, 2008, 

p.24) är:

 Begriplighet
 Relevans
 Tillförlitlighet
 Jämförbarhet

Om kraven på begriplighet, relevans och tillförlitlighet är uppfyllda i företags redovisningar är

redovisningarna också jämförbara. På samma sätt är företags redovisningar inte jämförbara 

om något av dessa kvalitetskrav inte är uppfyllda (Meritum, 2002).

                                                
9 Begriplighet, Relevans, Väsentlighet, Tillförlitlighet, Korrekt bild, Innebörd och form, Neutralitet, Försiktighet, 
Fullständighet, Jämförbarhet.

KAPITEL 2
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Figur 1

KVALITATIVA KRAV

Källa: Egen konstruktion 

Vi förutsätter att revisorernas godkännande innebär att redovisningarna är relevanta och 

tillförlitliga. Begriplighet kan däremot påverkas av intressenters förkunskaper (Smith, 2006, 

s.17). Därav är begripligheten avgörande för huruvida jämförbarheten är uppfylld i den

externa redovisningen.

Om hur företag ska förhålla sig till jämförbarhet står att användare måste ges möjlighet att 

jämföra olika företags finansiella rapporter (IASBs föreställningsram, 2008, p.39). Dessutom 

preciseras påståendet ytterligare med: 

”Därför måste värderingsprinciper och presentationstekniker för likartade transaktioner och andra händelser 
redovisas på ett likformigt sätt dels i ett och samma företag under en längre tid, dels i olika företag”
(IASBs föreställningsram, 2008, p.39). 

”Kravet på jämförbarhet innebär bland annat att användarna skall informeras om de redovisningsprinciper som 
tillämpats då de finansiella rapporterna upprättats, om eventuella ändringar av sådana principer samt om effekter 
av sådana ändringar. Användarna måste kunna identifiera skillnader mellan tillämpade redovisningsprinciper 
dels i ett och samma företag mellan olika perioder, dels mellan olika företag. Efterlevnad av IAS inklusive 
upplysningar om de redovisningsprinciper som tillämpas i företaget bidrar till att uppnå jämförbarhet”
(IASBs föreställningsram, 2008 p.40). 

Vidare finns att läsa i IASBs föreställningsram under punkt två i avsnittet ”Syfte och status” 

att:

”Denna föreställningsram är inte en IAS och behandlar således inte frågor som rör värdering eller upplysningar 
på enskilda områden. Innehållet är inte överordnat innehållet i enskilda standarder”
(IASBs föreställningsram, 2008, p.40).

Det framgår dock att fortlevnad av IAS 40 inklusive upplysningar om de 

redovisningsprinciper som tillämpas i företaget bidrar till att uppnå jämförbarhet (IASBs 

föreställningsram, 2008, p.40).

Begriplighet             Relevans Tillförlitlighet

JÄMFÖRBARHET

KAPITEL 2
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2.2. IAS 40 ”Förvaltningsfastigheter”

I standarden IAS 40 godtas ett antal värderingsmodeller vid fastställande av verkligt värde 

och syftet är att samtliga värderingsmodeller skall komma fram till ett marknadsvärde.  Enligt 

standarden kan företag värdera förvaltningsfastigheter till verkligt värde sedan 2005. Det görs 

vanligen utifrån aktuella priser på en aktiv marknad. Om aktuella priser inte finns att tillgå 

kan man bedöma nuvärdet av uppskattade framtida betalningsströmmar vilket i sådant fall 

skulle innefatta exempelvis framtida hyresintäkter och driftskostnader (IAS 40, 2008, p.46c). 

I standarden IAS 40, som utformats bland annat för att intressenter skall kunna tolka och 

uppfatta företags finansiella ställning och resultat, kan utläsas att ett antal upplysningar skall

lämnas i företagens externa redovisningar. Det som är av intresse för den här uppsatsen är:

”vilka metoder som använts och vilka antaganden av betydelse som tillämpats när företagen fastställt verkliga 
värden på förvaltningsfastigheterna” (IAS 40, 2008 p.75 d). 

Även de belopp som redovisas i resultaträkningen avseende hyresintäkter, direkta kostnader, 

ackumulerad förändring i verkligt värde etcetera skall framgå (IAS 40, 2008 p.75 f). 

2.3. Agentteorin

Enligt Bengtsson (2006, s.52) innehåller företagens balansräkningar förväntningar vid 

värdering av förvaltningsfastigheter till verkligt värde och balansräkningens uppgift blir att 

visa på framtida kassaflöden. Syftet med ett företags externa rapportering, som exempelvis 

årsredovisningen, är att bistå intressenter med information angående deras finansiella ställning 

och resultat. Då företag inte kan tillgodose alla användares behov av information kommer de 

upplysningar som företagen väljer att redovisa främst att gynna de användargrupper som har 

störst inflytande över företaget (Kristoffers och Sjökvist, 2008, s.9 och Deegan, 2003). Detta 

är någonting som agentteorin tagit fasta på som har uppmärksammats inom redovisningsteorin

sedan 1970-talet (Macintosh, 2002, s.9). 

Agentteorin beskriver hur principalen10 skall få agenten11 att arbeta utifrån dennes bästa 

intressen (Jesenicnik och Werner-Zankl, 2008, s.19), vilket skulle kunna påverka valet hos 

företagsledningen att redovisa viss information på ett visst sätt. Viss information är frivillig 

enligt regelverket och detta ger en möjlighet för företaget att välja hur specifik 
                                                
10 Principalen är vanligen ägaren/ägarna
11 Agenten är vanligen företagsledningen
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fastighetsvärderingen ska presenteras i externredovisningen. Företaget väljer då enligt 

agentteorin att redovisa information beroende på om den kommer att gagna organisationen 

eller inte. Det föreligger ett informationsövertag hos företagsledningen framför ägarna och 

enligt agentteorin agerar både principalen och agenten i eget intresse för att maximera deras

egennytta (Jesenicnik och Werner-Zankl, 2008, s.19). Givet att agenten agerar enligt teorin

kommer denna att vilja presentera asymmetrisk information för principalen, för att på så sätt 

gynna företaget så mycket som möjligt (Macintosh, 2002, s.10). Det innebär således att den 

information som presenteras i årsredovisningen är den information som gagnar företaget och 

att endast så mycket information som krävs för att hålla principalen nöjd redovisas. Således 

uppstår en nytto- och kostnadsavvägning i företaget. Nyttan är värdet av de förbättrade beslut 

som fattas genom att redovisa mer information och kostnaden är vad det kostar för företaget

att producera, kommunicera och även använda informationen (Smith, 2006, s.32). 

Viss problematik har uppfattats inom externredovisningens innehåll som möjligen är en följd 

av olikheter i informationsbehovet hos intressenter. I en avhandling författad av Nordlund 

(2008) konstaterades att beskrivningar och presentationer av de metoder som använts och de 

signifikanta antaganden som legat till grund för värderingen ofta var presenterade på ett sätt 

som visade på olika tolkningar inom ramen för IFRS12 och IAS 40. Som exempel visade 

studien att adekvata beskrivningar och förklaringar av numeriska antaganden var ovanliga 

(Nordlund, 2008, s.138).

                                                
12 International Financial Reporting Standards
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2.4. Teoretiskutgångspunkt

Studiens teoretiska utgångspunkt utgår från att företagsledningars informationsövertag gör att 

de kan välja vilken information som ska förekomma i externredovisningen och hur den 

informationen ska presenteras. Så vida företagsledningarna följer de krav som framgår i 

IASBs föreställningsram och IAS 40 borde, enligt IASBs föreställningsram, jämförbarhet 

uppnås. Vi tar avstamp i att företagsledningarnas förhållande till informationsövertaget har 

effekt på begripligheten i redovisningarna och således också på jämförbarheten.

Figur 2
TEORETISKUTGÅNGSPUNKT 

Källa: Egen konstruktion

BEGRIPLIGHET
JÄMFÖRBAR
VÄRDERINGAGENTTEORIN
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KAPITEL 3. METOD

Vi har genomfört en kvalitativ studie i två steg. I det första steget har vi utgått från 

fastighetsbolags årsredovisningar från 2008 för att studera hur fastighetsvärderingar

redovisas. I det andra steget har vi genomfört intervjuer med tre revisorer, en 

redovisningsspecialist samt personer från tre bolags företagsledningar som är ansvariga för 

de externa redovisningarna. 

3.1. Årsredovisningar

För att besvara den första frågeställningen ”Hur och i vilken utsträckning redovisas 

information om fastighetsvärdering i den externa redovisningen?” valde vi att granska de 

börsnoterade fastighetsbolagens årsredovisningar. Granskningen gjordes utifrån de fyra 

kvalitativa egenskaperna som presenteras i IASBs föreställningsram. Vi valde att förutsätta att 

tillförlitlighet och relevans uppfylls i och med revisorns godkännande av redovisningen och 

således bara analysera redovisningen utifrån ett begriplighetsperspektiv. Som förtydligas i 

Figur 1 (se kap. 2) innebär uppfyllande av tillförlitlighet, relevans och begriplighet att 

jämförbarhet uppfylls. Vi är medvetna om att måttet på relevans i årsredovisningen är en 

subjektiv bedömning men vi har valt att bortse från detta för att minska vår arbetsbörda.

Val av företag

Den 31 december 2008 fanns 15 stycken börsnoterade fastighetsbolag i Sverige. Samtliga 

årsredovisningar från dessa företag för 2008 har studerats utifrån ett begriplighetsperspektiv.

Vi har dock valt att endast exemplifiera vårt resultat utifrån två företag, Wallenstam och 

Castellum, för att inte tynga läsningen av uppsatsen och för att underlätta diskussionen. 

Företagen valdes genom ett medvetet urval då de, enligt vår uppfattning, inte redovisade lika 

detaljerad information med avseende på vilka antaganden som använts vid värderingen samt 

preciseringen av dessa antaganden. Vi ansåg att det inte var möjligt att sortera 

årsredovisningarna på en skala angående kvaliteten i årsredovisningarna och därför 

representerar inte de två exempelredovisningarna några extremfall. Samtliga 15 bolag finns 

att hitta i referenslistan och då bolagens årsredovisningar är offentliga har de som är 

intresserade av ämnet möjlighet att bilda sig en egen uppfattning. 
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Studiens utformning

Vi är medvetna om att den skillnad som presenteras under avsnittet 4.1 ”Studie av 

fastighetsbolags redovisningar” utgår ifrån vår egen tolkning. För att minimera den risk för 

minskad trovärdighet i uppsatsen som kan medfölja vår egen tolkning har vi valt att ta med 

flera citat ur de faktiska årsredovisningarna. Dock presenteras även information såsom vi 

uppfattat den där vi utgår från undersökandet av begripligheten. 

Datainsamlingen utgår från de svenska börsnoterade fastighetsbolagens årsredovisningar från 

2008. Då de årsredovisningar som offentliggörs är godkända av revisorer och följer IASBs 

föreställningsram samt standarden IAS 40 anser vi att redovisningsinformationen är 

användbar i jämförbarhetssyfte. Den subjektivitet som existerar i årsredovisningarna är ett 

resultat av att årsredovisningarna fastställs av företagsledningen och styrelsen, vilka vill 

framställa företaget i så bra dager som möjligt. 

3.2. Intervjuer

För att besvara vår andra frågeställning ”Mot bakgrund av svaret på den första 

frågeställningen, är den information som redovisas tillräcklig för att uppfylla IASBs 

jämförbarhetskrav och i sådana fall varför/varför inte?” beslöt vi oss för att utföra intervjuer 

med revisorer, en redovisningsspecialist och personer ur företagsledningar med ansvar för den 

externa redovisningen.

Val av intervjupersoner

Vi valde att intervjua revisorer som reviderar börsnoterade fastighetsbolag i Sverige rörande 

deras uppfattning en möjlig komplexitet kring värdering till verkligt värde, samt vad de kan 

bero på. Valet att samla in data från revisorer föll sig tämligen naturligt då de har god kunskap 

om både värderingen och den information som redovisas i bolags årsredovisningar. Vi valde 

att kontakta de fem största revisionsbyråerna med huvudkontor i Stockholm, varav tre 

revisorer som behandlar noterade fastighetsbolag ställde upp på en intervju. Anledningen till 

att endast de största revisionsbyråerna kontaktades var att det framgick av årsredovisningarna 

att det vanligen är dessa byråer som reviderar fastighetsbolagen. 

Vi var medvetna om att endast tre revisorer inte kan ge en generell uppfattning för hela 

fastighetsbranschen men vi anser ändå att det kan ge oss en fingervisning om hur de uppfattat 

KAPITEL 3



15

jämförbarhetssituationen. Vidare valdes även att intervjua en redovisningsspecialist inom just 

fastighetsbranschen. Anledningen var att vi ansåg att fler perspektiv kunde ge oss bättre och 

mer djupgående information om ämnet. Dessutom har samma redovisningsspecialist skrivit en 

avhandling som publicerades 2008 vilken behandlar rapportering av värdering inom 

fastighetsbolag. Vidare valde vi att även intervjua tre personer ur tre olika företagsledningar, 

vilka ansvarar för den externa rapporteringen av fastighetsvärderingen. Personerna valdes 

genom ett obundet slumpmässigt urval13 med skälet att vi i vår analys inte ville ha en direkt 

koppling mellan företagsexemplen eller revisorer. Detta för att understryka skillnader i hela 

branschen som i sig inte är större än omkring 15 bolag 14 . Samtliga tre personer som 

kontaktades ställde upp på en intervju. Anledningen till att vi valde att intervjua tre personer 

ur olika bolags företagsledningar var att vi insåg att vi tidsmässigt inte hade kunnat intervjua 

alla bolags företagsledningar. Vi är medvetna om att vi inte kan dra några generella slutsatser 

utifrån endast tre intervjuer men det kan ändå ge oss en fingervisning om hur 

företagsledningarna ser på jämförbarhetssituationen och varför de utformar redovisningen 

som de gör. 

För att möjligen få ytterligare ett perspektiv hade det varit önskvärt att fråga aktieägare om 

deras uppfattning om fastighetsvärderingen i externredovisningen eftersom de är en del av 

målgruppen till vilken årsredovisningen sammanställs. Däremot har det visat sig att dessa ofta 

är privatpersoner vilkas integritet vi väljer att värna om. 

Genomförande av intervjuer

När arbetet med intervjuer påbörjades valde vi att utgå ifrån en intervjuguide15 grundad på 

IASBs föreställningsram och IAS 40. Den testades sedan i en sonderingsintervju med en 

revisor som har reviderat noterade fastighetsbolag. Syftet med sonderingsintervjun var att få 

en så bra kvalitet på intervjuerna som möjligt samt möjligheten att lära oss mer om branschen 

inför de nästkommande empirigrundande intervjuerna. De slutgiltiga intervjuguiderna finns 

som bilaga (se bilaga 4 och 5). Intervjufrågornas syfte var att belysa olika delar av ett 

resonemang kring rapporteringen av värdering till verkligt värde och är riktade och 

formulerade till personer med erfarenhet av branschen. Utifrån sonderingsintervjun framkom 

att öppna intervjuer, det vill säga intervjuer utan fasta svarsalternativ, skulle ge mest 

                                                
13 Alla individerna i den bakomliggande populationen har samma chans att bli valda. Individerna valdes genom 
att samtliga svenska noterade fastighetsbolag gavs ett nummer och en utomstående person valde tre nummer. 
14 Noterade på Stockholmsbörsen 2008
15 Intervjuguide innebär att frågorna endast används för att leda diskussionen i rätt riktning.
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tillfredställande resultat. Utformningen möjliggjorde att vi kunde vidga resonemanget genom 

följdfrågor och tankar som inte var påverkade av vår uppfattning som moderatorer. En 

nackdel vi såg med att använda oss av öppna intervjuer var att vi kunde uppfattat

respondenternas svar på ett annat sätt än det avsedda. Dock minskades denna risk då vi under 

intervjuerna summerade vår uppfattning av diskussionen och stämde av den med 

respondenterna för att garantera en samtydig tolkning och för att minimera missförstånd och 

egna uppfattningar. 

Mötena bokades på telefon där vi kortfattat beskrev ämnet, syftet och problematiken.

Anledningen till att personliga intervjuer valdes framför telefonintervjuer var att vi ansåg att 

en diskussion lättare kunde föras då vi hade en personlig kontakt med intervjupersonerna. Vi 

ansåg även att det blev lättare att ställa följdfrågor då vi kunde läsa av personerna bättre. Dock 

valdes intervjuerna med redovisningsspecialisten samt representanter från företagsledningarna 

att göras via telefon. Anledningen var att både redovisningsspecialisten och representanterna 

från företagsledningarna fanns stationerade i olika delar i Sverige och att möjlighet för ditresa 

inte förelåg. Det visade sig däremot att en aktiv dialog och diskussion ändå kunde föras. 

Möjligen hade en enhetlig intervjuteknik givit ett ännu mer tillförlitligt resultat men 

telefonintervjuer var närmaste kompromissen.

Intervjuerna med revisorerna genomfördes personligen i ett konferensrum på 

revisionsbyråerna för att undvika att olika intervjumiljöer skulle påverka respondenternas svar. 

En person agerade moderator och en person agerade sekreterare. Metoden valdes för att inte 

riskera att utelämna viktig information från respondenterna och för att få ett bra underlag för 

vår analys. Alternativet var att spela in intervjuerna vilket hade varit ett bra alternativ då det 

ger möjlighet att gå igenom intervjuerna igen. Samtidigt var intervjuobjekten inte många till 

antalet och vi ansåg därför att det räckte med anteckningar och våra egna minnen.

Ett alternativ som övervägdes var att använda oss av enkäter för datainsamling. Fördelen hade 

varit att vi nått ut till fler respondenter och att presentationen av data hade varit enkel och 

enhetlig. Fördelarna vägde dock i det här fallet inte upp nackdelarna. Intervjufrågorna hade 

behövt vara mycket tydliga och hade möjligen lett respondenterna mot ett svar som de annars 

inte hade övervägt eller reflekterat över. Då möjligheten att värdera förvaltningsfastigheter till 

verkligt värde endast har funnits sedan 2005 är frågorna som ställs möjligen inte helt 

etablerade vilket ökar risken för missförstånd. Vi insåg också av det skälet att vår studie 
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skulle gynnas av att låta respondenterna få möjligheten att bilda sig en helhetsbild av ämnet i 

förväg. Därför beslutades att skicka ut intervjuguiden till respondenterna i förväg för att få en 

så givande diskussion som möjligt.

Anonymitet

Flertalet av respondenterna önskade anonymitet och vi valde därför att hålla alla respondenter 

anonyma. Vi var inte intresserade av de enskilda personernas tankar och åsikter i besvarandet 

av frågeställningarna. Vi önskade istället få en mer övergripande bild av rapportering av 

värdering och jämförbarhet mellan fastighetsbolag. Av denna anledning ansåg vi inte att 

anonymitet påverkade vårt resultat och vår analys. Vidare ansågs att vi möjligen kunde få 

fram mer djupgående information, speciellt från representanterna från företagsledningarna, 

genom att hålla respondenternas identiteter anonyma. Vi är medvetna om att vi inte kan dra 

några generella slutsatser utifrån intervjuerna och inte heller några företagsspecifika men det 

kan ändå ge oss en ungefärlig bild av hur jämförbarhetssituationen uppfattas utav de som 

sammanställer och godkänner årsredovisningarna.

3.3. Angreppsätt

Vår utgångspunkt var att göra en kvantitativ studie för att besvara den första frågeställningen 

och således första steget i studien. Vi försökte ställa bolagens antaganden mot varandra och se 

om en jämförelse av det verkliga värdet var möjlig utifrån vad bolagen redovisar i

årsredovisningarna. Dock ansåg vi att detta angreppssätt inte var möjligt då vi fann företagens 

val och sätt att redovisa värderingen på alltför olika. Vi som noviser inom fastighetsbranschen 

fann det svårt att ställa antagandena mot varandra och tolka vad som faktiskt redovisades. Av 

denna anledning ansåg vi att en kvantitativ studie inte hade varit möjlig utan att vår egen 

tolkning hade haft stor påverkan på resultatet. Vi valde därför att genomföra en kvalitativ 

studie av årsredovisningarna med begriplighet och jämförbarhet som nyckelord för att besvara 

den första frågeställningen. 

Den andra frågeställningen besvarades också med ett kvalitativ angreppsätt genom flera

öppna intervjuer angående redovisning av fastighetsvärdering. Vi strävades efter att nå en 

djupare diskussion om huruvida en jämförelse mellan fastighetsbolag, utifrån vad bolagen 

redovisar i årsredovisningarna, är möjlig och om kravet på jämförbarhet uppfylls mellan 

bolagen. Vi är medvetna om att vår egen tolkning kunde ha påverkat resultatet även vid en 
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kvalitativ metod men vi ansåg att den påverkade i mindre grad än vid en kvantitativ 

undersökning.

Vi har valt att utgå från information som behandlar redovisningens kvalitativa krav och IAS 

40. Utifrån den sonderingsintervju som vi utförde (se avsnitt 4.2 ”Steg två: Intervjuer”)

framkom nya perspektiv på frågan. Det ledde oss in på nya teorier angående uppfattning och 

tolkningen av fastighetsvärdering och standarden. Sonderingsintervjun gav oss mer 

branschkunskap och bildade således också ett teoretiskt stöd för vårt vidare resonemang och 

vår analys. 

3.4. Teoridiskussion

Vår huvudsakliga teori som vi utgått från i vår teoretiska utgångspunkt är agentteorin. 

Agentteorin är vanligen inte en teori som används i redovisningssammanhang men vi ansåg 

att teorin kunde vara relevant i vår uppsats. Då för att analysera de bakomliggande orsakerna 

till varför de studerade bolagens som väljer att redovisa information om fastighetsvärderingen 

på det sätt de gör i årsredovisningarna.  Alternativet hade varit att endast utgå från teorier om 

nytto/kostnadsaspekten. Denna aspekt används vanligen för att förklara varför bolag redovisar 

den information som de gör i årsredovisningarna. Vi ansåg dock att agentteorin bättre kan 

förklara de bakomliggande orsakerna till varför de studerade bolagen redovisar viss 

information och att vi på så sätt kunde få en djupare diskussion i vår analys. 

3.5. Litteraturinsamling

För att bilda oss en uppfattning om vad som tidigare skrivits på området började vi med att 

söka efter uppsatser vilka behandlade förvaltningsfastigheter och jämförbarhet, med 

utgångspunkt utifrån IAS 4016. I denna sökning användes IAS 40, förvaltningsfatigheter*, 

verkligt värde samt jämförbarhet som sökord. Vi sökte sedan aktivt i biblioteksdatabasen 

DISA, där vi använde oss av samma sökord, för att få fram böcker och avhandlingar som 

skrivits inom området. Tidskriften Balans17 användes för att hitta nyligen skrivna artiklar 

vilka behandlade förvaltningsfastigheter, verkligt värde och jämförbarhet utifrån IAS 40. 

Slutligen söktes artiklar i databasen Business Source Premier för att få ett bredare perspektiv 

om värdering till verkligt värde. En del av de använda källorna har även kommit fram efter 

                                                
16 Huvudsakligen har uppsatser som behandlar IAS 40 studerats, men även IAS allmänt. 
17 Facktidning inom redovisning i Sverige.
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bearbetning av ursprungskällorna. Regelverket i IAS 40 och föreställningsramen i IASB har 

studerats under arbetets gång och använts som underlag för intervjuer och analys. 
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KAPITEL 4. EMPIRISK STUDIE

I följande kapitel presenterar vi två bolags fastighetsvärderingar utifrån den externa 

redovisningen och således besvarar vi vår första frågeställning: ”Hur och i vilken 

utsträckning redovisas information om fastighetsvärdering i den externa redovisningen?” 

Därefter presenteras de svar som framkommit i intervjuerna med revisorer, en 

redovisningsspecialist samt personer ut bolags företagsledningar. Denna information ligger 

till grund för besvarandet av vår andra frågeställning: ”Är den information som redovisas 

tillräcklig för att uppfylla IASBs jämförbarhetskrav och i sådana fall varför/varför inte?”

4.1. Studie av fastighetsbolags redovisningar

I IAS 40 står det att det i fastighetsbolags årsredovisningar skall anges: ”vilka metoder som 

använts och vilka antaganden av betydelse som tillämpats när företagen fastställt verkliga 

värden på förvaltningsfastigheterna” och att de belopp som redovisas i resultaträkningen 

avseende hyresintäkter, direkta kostnader, ackumulerad förändring i verkligt värde etcetera 

skall framgå (IAS 40, 2008, p.75). Vi utgår i studien från uppfyllande av kravet på 

begriplighet och således om presenterade metoder och antaganden är begripliga. 

Wallenstam

Wallenstam beskriver under rubriken ”fastigheternas värde” att de som underlag för 

bedömningen av fastigheternas värde har tagit följande parametrar i beaktande; 

 Analys av genomförda och icke genomförda fastighetsaffärer.

 Bedömning av avkastningskrav18 på respektive marknad.

 Bedömning av fastigheternas specifika förutsättningar med avseende på bland annat 

skick och läge, analys av hyresnivåer, kontraktslängd, vakans samt respektive 

hyresutveckling. 

 Analys av befintliga hyresgäster, förutsättningar på kreditmarknaden.

Vidare beskrivs värdeförändringen vid andra avkastningskrav än det avkastningskrav som 

faktiskt användes vid värderingen. Avkastningskraven för olika typer av fastigheter och 

geografiska lägen kan avläsas nedan i tabell 2.

                                                
18 Avkastningskravet är ett centralt begrepp i nuvärdesberäkning och ofta ett antagande av betydelse för 
värderingen varför vi väljer att också förtydliga detta i exemplifieringen.
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Ort Fastighetstyp %

Göteborg Bostäder 3.5 – 6,5

Stockholm Bostäder 3,5 – 6,0

Helsingborg Bostäder 3,5 – 6,5

Kommersiella 

fastigheter 5,25 – 10,00

Källa: Wallenstam årsredovisning 2008

Värderingsmodellen som Wallenstam använt visas nedan i tabell 3. Dessutom framgår 

bokstavligt hur man hanterat avvikelser från ortspriset, projektfastigheter och 

rörelsefastigheter.

+ Hyresvärde

- Generell vakans om 3 % i det 
kommersiella beståndet

- Driftskostnader inklusive 
fastighetsskatt, exklusive 
administration

= Driftnetto

/ Avkastningskravet för fastigheten

= Fastighetens avkastningsvärde 
brutto

- Två årshyror för outhyrda ytor

- Planerade investeringar samt större 
reparationer

+/- Nuvärdet av tillfälliga tillägg/avdrag

+ Lägestillägg

= Fatighetens bedömda 
marknadsvärde.

Källa: Wallenstam årsredovisning 2008

Tabell 2 
WALLENSTAMS AVKASTNINGSKARV

Tabell 3 
WALLENSTAMS VÄRDERINGSMODELL
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Under rubriken ”Värderingsmodell” beskriver Wallenstam att ”Avkastningsvärderingen görs 

uppdelat på bostads och lokalyta, med olika avkastningskrav på respektive yta”. Vidare 

beskrivs hur modellen ser ut samt: ”Det framräknade avkastningsvärdet jämförs med aktuell 

prisstatistik för liknande objekt. Lägestillägg görs i de fall avkastningsvärdet avviker från 

ortspris”. 

Beskrivningen av värderingsmodellen innefattar inga konkreta beräkningar eller numeriska 

antaganden. Inte heller ett förtydligande av de faktorer som framgår i tabell 3 ovan. Under 

notapparaten framgår inte heller något förtydligande av värderingsmetoden. Däremot framgår 

ur tabell 4 (se nedan) de faktorer som har påverkat värdeförändringen på fastighetsbeståndet 

det.

Värdeförändring av förvaltningsfastigheter MKR

Avkastningsförändring - 934

Kapitalisering av
Driftnettoförändring + 746

Framtida investeringsbehov - 127

Färdigställda projekt + 59

Realiserade värdeförändringar + 59

- 197
Källa: Wallenstam årsredovisning 2008

Utöver vad som beskrivits ovan framgår flera ytterligare tabeller i Wallenstams 

årsredovisning men dessa kan inte direkt härledas till antaganden eller värderingsmodell. 

Castellum

I Castellums årsredovisning presenteras ingen rubrik för fastighetsvärderingen i 

årsredovisningen utan all information som behandlar värderingen står att finna i notapparaten.

Under not 1 ”redovisningsprinciper”, underrubrik ”förvaltningsfastigheter”, har Castellum 

definierat förvaltningsfastigheter och verkligt värde. Dessutom finns en sammanfattning av 

värderingsmodellen; värderingsmodellen ”bygger på en värdering utifrån nuvärdet av 

Tabell 4
WALLENSTAMS VÄRDEFÖRÄNDRINGAR, 
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framtida betalningsströmmar med differentierade avkastningskrav per fastighet, beroende på 

bland annat läge, ändamål, skick och standard”. Hanteringen av orealiserade 

värdeförändringar19 kan utläsas ur citatet nedan: 

”Orealiserad värdeförändring redovisas i resultaträkningen. Värdeförändringar beräknas utifrån värderingen
vid räkenskapsårets slut jämfört med värderingen föregående år, alternativt anskaffningsvärdet om fastighet
förvärvats under året, med tillägg för under perioden aktiverade tillkommande utgifter. För fastighet som
sålts under året redovisas och beräknas orealiserad värdeförändring utifrån värdering vid senaste kvartalsrapport
före försäljning jämfört med värdering vid utgången av föregående år, med tillägg för under perioden aktiverade 
tillkommande utgifter” (årsredovisning Castellum, 2008).

Under rubriken ”Värderingsmodell” i not 11 står att en tillgångs värde utgörs av det 

diskonterade nuvärdet av de framtida kassaflöden som tillgången förväntas generera vilket 

förklaras i nedanstående citat: 

”Fastighetsbeståndets värde beräknas i denna modell som summa nuvärde av driftsöverskott minskat med 
återstående investeringar på igångsatta projekt under de närmaste nio åren samt nuvärdet av bedömt restvärde år 
10. Restvärdet år 10 utgörs av summa nuvärde av driftsöverskott under återstående ekonomisk livslängd. Till 
detta läggs det bedömda marknadsvärdet av obebyggd mark” (årsredovisning Castellum, 2008). 

Direkt i anknytning till citatet ovan presenteras de antaganden som är tyngst vägande 

värdedrivande faktorer i värderingsmodellen (årsredovisning Castellum, 2008). Dessa 

antaganden är avkastningskravet och framtida reala tillväxt. Vidare beskrivs också vilka 

faktorer som innefattas i avkastningskraven.  

Castellum visar även ett fiktivt exempel på en översiktlig beräkning av värderingen med 

fiktiva numeriska antaganden. Exempel finns bifogat i bilaga 3. De värden och faktorer som 

faktiskt använts i beräkningen av värderingen beskrivs på följande sätt: 

”Vid bedömningen av en fastighets framtida intjäningsförmåga har, utöver inflationsantagande om 1,5 %, 
hänsyn tagits till dels eventuella förändringar i hyresnivån utifrån respektive kontrakts hyra och förfallotidpunkt 
jämfört med bedömd aktuell marknadshyra, dels förändring i uthyrningsgrad och fastighetskostnader. Med 
fastighetskostnader avses kostnader för drift, underhåll, tomträttsavgäld, fastighetsskatt och 
fastighetsadministration. Någon hänsyn har ej tagits till eventuella portföljpremier” (årsredovisning Castellum, 
2008). 

Antagandena som ligger till grund för värderingen presenteras i en tabell som visas nedan i 
tabell 5. 

                                                
19 Orealiserade värdeförändringar är ett begrepp som frekvent används i redovisning av förvaltningsfastigheter 
och som vi tolkar som värdeförändring mellan det bokförda värdet från årets början och utgående bokfört värde.
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Kontor/butik Lager/industri

Realränta 3,0% 3,0%

Inflation 1,5% 1,5%

Risk 5,6% -12,8% 7,5% - 14,2%

Avkastning eget kapital 10,1% - 17,3% 12,0% - 18,7%

Ränta 5,5% 5,5%

Belåningsgrad 65% 55%

Avkastning totalt kapital 7,1% - 9,6% 8,4% - 11,4%

Avkastningskrav efter avdrag för
Tillväxt motsvarande inflation

5,6% - 8,1% 6,9% - 9,9%

Källa: Castellum årsredovisning 2008

Dessutom förtydligas och förklaras samma antaganden i löpande text.

Avkastningskrav på eget kapital:

”Avkastningskravet på eget kapital är individuellt för varje fastighet och baseras på antagande om realränta, 
inflation samt riskpremie. Riskpremien är individuell för varje fastighet och kan delas upp i två delar – generell 
respektive individuell risk. Den generella risken är ett tillägg för att en fastighetsplacering inte är likvid i samma 
utsträckning som en obligation samt att tillgången är beroende av den allmänna ekonomiska utvecklingen. Den 
individuella risken är specifik för varje fastighet och utgör en sammanvägd bedömning av fastighetens kategori, 
orten där fastigheten är belägen, fastighetens läge på orten med hänsyn till fastighetens kategori, om fastigheten 
är rätt utformad, ändamålsenlig och yteffektiv, dess tekniska standard såsom t ex materialval, kvalitet på 
allmänna installationer, inredning och utrustning i lokaler och lägenheter samt kontraktssammansättningen, 
varvid hänsyn tas till exempelvis kontraktens längd, storlek och antal” (årsredovisning Castellum, 2008).

Avkastning på totalt kapital:

”För att beräkna avkastningen för totalt kapital har antagande om kostnaden för lånat kapital gjorts om 5,5 %. 
Kostnaden för lånat kapital utgörs av realränta och inflation. Vidare har antagande om belåningsgrader om 55-
65% gjorts beroende på fastighetskategori” (årsredovisning Castellum, 2008). 

”Avkastningen på totalt kapital beräknas genom att avkastningskravet på eget kapital samt lånekostnaden vägs 
samman utifrån kapitalstruktur. Avkastningskravet på totalt kapital används för att diskontera det bedömda 10-
åriga framtida kassaflödet, medan diskontering av restvärdet sker med avkastning på totalt kapital reducerat med 
tillväxt motsvarande inflation” (årsredovisning Castellum, 2008).

Tabell 5
CASTELLUMS ANTAGANDEN 
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4.2. Intervjuer med revisorer och en redovisningsspecialist  

Uppfattning om nödvändig information 

Det framkom i samtliga intervjuer att en jämförelse mellan fastighetsbolags värderingar av 

förvaltningsfastigheter inte är praktiskt möjlig för en utomstående intressent att genomföra 

med den standard (IAS 40) som används idag. Respondent G menade dessutom att det inte 

skall gå eftersom värderingen handlar om att uppskatta ett värde av ett unikt bestånd. Det 

framgick däremot att det förefaller möjligt att teoretiskt göra en jämförelse men att det i 

sådana fall kräver mycket kunskap och erfarenhet inom området. Hur en intressent i sådana 

fall kan gå tillväga beskrivs som följer.

Det första som tre av fyra revisorer samt redovisningsspecialisten (undantaget är respondent 

G som menade att en jämförelse inte ska gå att utföra) anser sig behöva för att hypotetiskt 

kunna genomföra en jämförelse är information om hur företagsledningen definierat verkligt 

värde och tolkat standarden IAS 40. Därefter skulle de behöva en fördelning och gruppering 

av fastighetsbeståndet, både på geografisk marknad, såsom Stockholm, Uppsala, Gävle 

etcetera och efter typ av fastighet, såsom kommersiella fastigheter, bostäder, 

industrifastigheter etcetera. Genom att gruppera fastigheterna skulle företagen kunna precisera 

avkastningskraven mer än vad som ofta presenteras nu i årsredovisningarna20. Ytterligare 

information som enligt samma revisorer och redovisningsspecialist skulle kunna vara av 

intresse är jämförbara transaktioner. Med jämförbara transaktioner menas försäljningspriser 

på nyligen sålda liknande fastigheter som de fastigheter bolagen förvaltar. För att intressenter 

sedan skall kunna jämföra värderingar av fastighetsbestånd anser samma tre respondenter att 

den metod bolagen har använt sig av för att komma fram till ett visst värde, samt hur de valt 

att tillämpa samma metod, är av betydelse.

I intervjuerna har det framkommit att antal antaganden som respondenterna anser att en 

intressent skulle behöva för att teoretiskt sätt kunna jämföra värderingar. Dessa finns

sammanfattade nedan21. 

 Driftsnetto

 Avkastningskrav

 Inflation 

                                                
20 I flertalet årsredovisningar presenterar fastighetsbolagen ett avkastningskrav på mellan 5-15 procent. 
21 Alla presenterade antaganden har framkommit i minst två av fyra intervjuer. 
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 Längd på kontrakt 

 Underhållsplaner

 Vakansgrad

 Förvaltningskostnader

 Reparationskostnader

 Hur organisationen ser ut

 Om bolaget använder externa värderare

 Hur de bedömer kvaliteten på värdet etcetera

Den skillnad på +/- tio procent som enligt ett flertal fastighetsbolag22 existerar mellan den 

interna och den externa värderingen anser revisorerna och redovisningsspecialisten är ett 

rimligt intervall med den redovisningsmetod som används idag. Med redovisningsmetod 

menas värdering till verkligt värde som i grunden är ett uppskattat värde, då verkligt värde 

endast kan fastställas vid försäljning av fastigheter. Dock menar respondet D att för att 

intervallet skall anses rimligt behöver företagen redovisa hur de kommit fram till värdena och 

förklara varför värderingarna skiljer sig åt. 

Är informationen som redovisas tillräcklig? 

Det framkom i samtliga intervjuer att den information som redovisas i fastighetsbolagens 

årsredovisningar är godtagbar utifrån det som anges i IAS 40. Dock framkom det utav 

intervjuerna med respondent D och respondent F att vissa bolag inte når upp till en fullt 

godtagbar nivå. Då menas att bolagens tolkning av ”vilka metoder som använts och vilka 

antaganden av betydelse som tillämpats när företagen fastställt verkliga värden på 

förvaltningsfastigheterna” inte riktigt uppfyller standardens krav. Vidare menar revisorerna 

och redovisningsspecialisten att det finns potential att förbättra den information som redovisas 

i dagsläget hos majoriteten av bolagen.

Hindrande av jämförbarhet

I samtliga intervjuer med revisorerna framkom uppfattningen om att det föreligger ett 

jämförbarhetshinder på marknaden då företag väljer att inte redovisa all information de har 

tillgänglig. Anledningen till att företagen väljer att inte redovisa all information tros beror på 

att företagsledningarna inte vill tynga årsredovisningarna med för detaljerad information men 

även på grund av konkurrensskäl. Bolagen vill helt enkelt inte avslöja interna problem eller 

                                                
22 2008 års årsredovisningar för exempelvis Brinova, Kungsleden och Diös.
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affärshemligheter. Det handlar även till stor del om praxis, det vill säga att företagen ser till 

vad deras konkurrenter redovisar och håller sig inom de ramarna. Vidare påpekade respondent 

G att det skulle kunna vara så att vissa bolag anser att information som är för grundläggande 

inte behöver redovisas.

Problematik med standarden IAS 40 

En problematik med IAS 40 som nämndes av respondent D och respondent F är att olika 

företag och även olika revisorer tolkar definitionerna i regelverket på olika sätt. Det framkom 

vidare ur samtliga intervjuer att det idag finns ett stort utrymme för tolkningar i lagen och att 

det egentligen handlar om uppfattningar och bedömningar för att beräkna ett verkligt värde. 

Standarden ställer vissa krav på exempelvis antaganden som skall användas och redovisas. 

Däremot är kraven utformade på så sätt att de kan tolkas olika. I slutändan finns en stor 

osäkerhet vid användandet av IAS 40 då det exakta värdet endast kan fastställas vid en 

försäljning av fastigheterna. I regelverket står endast att de metoder och antaganden av 

betydelse som företagen använt skall anges. Enligt samtliga respondenter skulle det dock vara 

önskvärt att få en härledning i hur företagen kommit fram till respektive antagande för att 

kunna jämföra olika bolags fastighetsbestånd. Respondent G menar däremot att det egentligen 

inte spelar någon roll då det inte förekommer ett intresse för att jämföra värderingen. 

4.3. Intervjuer med ansvariga för externredovisningen från företagsledningar

Inledande vid diskussionen frågade vi hur företagsledningen resonerar när de väljer vilken 

information om fastighetsvärderingen som redovisas i årsredovisningen. Samtliga 

respondenter svarade att de delar med sig av den information som de anser vara viktig att 

nämna för intressenterna samtidigt som de försöker vara så transparenta som möjligt.

Respondent A och respondent C förtydligar också att de på fastighetsnivå, av konkurrensskäl

och på grund av risken att lämna ut en större kund, lämnar ut lite information eller ingen. 

Dessutom understryker respondent C att företaget, vilket respondenten representerar, har som 

policy att inte redovisa någon typ av prognostiserade antaganden på grund av osäkerheten i 

värdena. 

För att jämföra bolag ges två alternativ. Antingen appliceras objektiv marknadsinformation

till schabloniserade driftnetton vilket, enligt respondent A, sannolikt skulle göra att resultatet 

kom nära värderingen om hyresvärdet är känt per fastighet. Eller så lär sig intressenterna 
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kortfattat hur fastighetsportföljen och den geografiska fördelningen ser ut samt ser till vilka 

antaganden som gjorts för att kontrollera att deras åsikter stämmer överens med företagets. 

Samtliga representanter från de tre företagsledningarna anser att de bör kunna utgå från 

bolagets egen redovisning för att jämföra flera bolags värderingar. Däremot påpekas att de 

inte är säkra på nyttan med att redovisa en mer detaljerad information. Dessutom får vi frågan 

av respondet A varför någon skulle ha ett intresse av att jämföra värderingen över huvud taget.

Respondenterna A och C anser redovisningen vara godtagbar med hänsyn till att de inte kan 

lämna mer information då det möjligen skulle missgynna företaget medans respondent B

anser redovisningen vara önskvärd.

Den skillnaden på +/- tio procent som tillåts mellan den interna och den externa värderingen 

härleds ur det stora antalet uppskattade antaganden. Respondent A anser att detta inte är ett 

problem då värderingen görs av kompetenta värderare. De andra två respondenterna, B och C, 

anser att skillnaden är rimlig. För att utomstående intressenter skall kunna få en egentlig 

uppfattning av värderingen förtydligar samtliga respondenterna att intressenterna behöver 

använda sin egen intuition vilket kräver kunskap om och erfarenhet av branschen. 
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KAPITEL 5. DISKUSSION OCH SLUTSATSER

I följande avsnitt analyserar vi den information som under arbetets gång genererats. Vi 

börjar med att analysera begripligheten i de studerade bolagens redovisningar för att på så 

sätt besvara vår första frågeställning: Hur och i vilken utsträckning redovisas information om 

fastighetsvärdering i den externa redovisningen? Därefter analyserar vi vår andra 

frågeställning: Är informationen som redovisas tillräcklig för att uppfylla IASBs 

jämförbarhetskrav och i sådana fall varför/varför inte? Detta analyseras utifrån samtliga 

intervjuer samt vår teoretiska utgångspunkt som presenterades i avsnitt 2.3. 

Teoretiskutgångspunkt. 

5.1. Analys av fastighetsvärdering i externredovisningar

Uppfattning av begriplighet

Vid studiens början uppfattade vi att Castellums redovisning var betydligt mer informerande 

än Wallenstams redovisning. Det utifrån att Castellum redovisar en mer pedagogisk bild av 

värderingen genom att bland annat visa ett fiktivt exempel (se bilaga 3). Wallenstam använder 

sig utav fler tabeller men utan vidare beskrivning vilket vi anser hämmar begripligheten. 

Arbetet med uppsatsen ökade vår branschkunnighet och vi har insett att skillnaden i 

informationsnivå och/eller mängd inte är så stor mellan företagen som vi till en början 

uppfattat. Båda företagen håller sig till övergripande och generella förklaringar och få eller 

inga preciserade värden. Dessutom förekommer vissa otydligheter i definitionen av vissa 

begrepp som vi anser hämmar begripligheten ytterligare. Exempelvis beskriver Castellum 

att ”avkastningskravet på eget kapital är individuellt för varje fastighet och baseras på 

antagande om realränta, inflation samt riskpremie” vilket förbryllar oss då vår uppfattning är 

att inflationen redan är justerad vid realränta. Wallenstam beskriver att kapitalisering av 

driftsnettoförändring har påverkat resultatet med + 746 Mkr(se tabell 4), men det framgår inte 

hur de förhållit sig till beräkningen av driftsnetton. Vissa antaganden, såsom driftsnetton, kan

vara direkt missvisande utan definition och förklaring. Om en fastighetsägare exempelvis lagt 

ned en stor andel kapital på fastigheter för ett långsiktigt underhåll medför det ett lågt 

driftsnetto även om denna fastighet är värd mer än andra fastigheter där fastighetsägarna 

endast låter fastigheterna sparsamt underhållas. Dessutom redovisar både Wallenstam och 

Castellum ett spann på runt fem procent mellan den lägsta och den högsta beräknade 

avkastningen. Avkastningskraven är inte uppdelade på olika geografiska områden eller typ av 

fastigheter. Avkastningskrav på fastigheter skiljer sig mycket åt beroende på geografiskt läge 
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och typ av fastigheter och då Wallenstam inte preciserar avkastningskraven för specifika 

fastigheter finner vi svårigheter med att begripa hur avkastningskraven påverkat värderingen. 

Om vi jämför hur Wallenstam och Castellum har valt att redovisa sina fastighetsvärderingar

framgår inte något resonemang kring vad användande av värderingsmodeller innebär för 

fastigheternas värden. Skillnaden ligger i att Castellum förklarar mer grundläggande om 

nuvärdesberäkningar medan Wallenstam har en mer kortfattad presentation. Vår uppfattning 

är att den information som faktiskt anges om modellerna stannar vid en generell nivå utan 

några beskrivningar och faktiska värden vilket underminerar begripligheten. Den information 

som de två studerade bolagen redovisar angående fastighetsvärderingen följer standarden i 

IAS 40 som endast kräver att bolagen redovisar vilken värderingsmodell de använt. Dock 

uppfattar vi att kravet på att värderingsprinciper och presentationstekniker för likartade 

transaktioner ska redovisas på ett likformigt sätt, enligt IASBs föreställningsram punkt 39, 

inte uppfylls. 

Redovisningsproblematik

Företagsledningarna följer standarden IAS 40 i den mening att de angett vilken 

värderingsmodell och vilka antaganden de använt sig av som företagsledningen anser är av 

betydelse för värderingen. Dock uppfattar vi att den information som lämnas angående 

värderingsmodell och antaganden inte är tillräcklig för att vi som användare av 

redovisningsinformation ska förstå hur bolagen faktiskt kommit fram till värdena på sina 

fastigheter. Resonemanget stöds av Nordlund (2008) som i sin avhandling konstaterat att 

beskrivningar och presentationer av de metoder som använts och de signifikanta antaganden

som legat till grund för värderingen ofta är presenterade på ett sätt som visar på olika 

tolkningar inom ramen för IFRS och IAS 40. Dessutom visade studien att adekvata 

beskrivningar och förklaringar av numeriska antaganden är ovanliga (Nordlund, 2008, s.138).

För att redovisningar skall vara jämförbara mellan bolag måste kvalitetskraven relevans, 

tillförlitlighet och begriplighet vara uppfyllda. Vår uppfattning, utifrån Wallenstams och 

Castellums årsredovisningar, är att det är svårt att förstå kopplingen mellan det som redovisas 

och fastigheternas värden. Vi ifrågasätter således om kvalitetskravet begriplighet uppfylls. 

Det innebär att vi även ifrågasätter om kvalitetskravet jämförbarhet uppfylls. De studerade 

företagen följer IASBs föreställningsram och standarden IAS 40 eftersom revisorer har 

godkänt årsredovisningarna. I föreställningsramen står: ”Denna föreställningsram är inte en 

IAS och behandlar således inte frågor som rör värdering eller upplysningar på enskilda 
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områden. Innehållet är inte överordnat innehållet i enskilda standarder” (IASBs

föreställningsram, 2008, p.40). Samtidigt står att fortlevnad av IAS 40 inklusive upplysningar 

om de redovisningsprinciper som tillämpas i företaget bidrar till att uppnå jämförbarhet 

(IASBs föreställningsram, 2008, p.40). Detta uppfattar vi innebära att företagsledningarna kan 

välja att redovisa enbart utifrån IAS 40 och därmed inte huvudsakligen beakta de kvalitativa 

egenskaperna.

5.2. Tolkning av IAS 40 och IASBs föreställningsram

Resultatet av vår jämförelse bekräftas 

Vi uppfattade utifrån intervjuerna att samtliga revisorer har uppmärksammat samma 

problematik med jämförbarhet som vi har uppmärksammat i de studerade företagen. 

Revisorerna samt redovisningsspecialisten ansåg sig behöva specifik information om 

företagens fastigheter samt hur bolagen kommit fram till avkastningskraven. Detta för att väga 

antagandena mot egna erfarenheter och branschkunskaper. Likt vad vi har uppfattat vid 

studien av Wallenstam och Castellum framkom även vid intervjuerna med revisorerna och 

redovisningsspecialisten att problemet tycks ligga vid att redovisningarna inte uppnår den 

nivå av ingående information på fastighetsnivå som behövs för att en jämförelse mellan bolag 

skall vara möjlig. 

En åsikt som framkom ur intervjun med respondent A från en av företagsledningarna var att 

en jämförelse av fastighetsbolags värderingar inte är någonting som en intressent skulle ha ett 

intresse av att göra. Av denna anledning ansåg samma representant från företagsledningen att 

jämförbarhet inte är någonting som bolagen strävar efter att uppfylla när de sammanställer 

årsredovisningarna. Vi uppfattade att respondenten ansåg att en jämförelse mellan bolag inte 

är av intresse för en utomstående intressent då fastighetsvärderingar är uppskattade värden. 

Åsikten är i linje med uppfattningen om att fastighetsvärderingar inte ska gå att jämföra med 

varandra, som framkom i intervju med respondent G. Resonemanget belägger fokuset på att i 

första hand uppfylla IAS 40 som vi uppfattat vara fallet i de studerade redovisningarna (se 5.1 

Analys av fastighetsvärdering i externredovisningar).
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Skillnader i åsikter om redovisad information och jämförbarhet

I samtliga intervjuer har det framkommit att intervallet på +/- tio procent mellan 

fastighetsbolags interna och externa värdering av fastighetsbestånd är rimligt med den praxis 

av värdering till verkligt värde som används idag. Dock har vi uppfattat en skillnad i åsikter 

om rimligheten i intervallet mellan revisorerna/redovisningsspecialisten och 

företagsledningarna. Revisorerna tycks ställa sig mer reserverade till skillnaden med hänsyn 

till den redovisning till verkligt värde som används idag och hänvisar till att det som 

behandlas är uppskattade värden. De personer som intervjuades från företagsledningarna 

ställer sig mindre reserverade men med samma anledning. De menar att en utomstående 

intressent måste använda sin egen intuition för att få sig en uppfattning om rimligheten i 

värdet. Vi uppfattar dock inte att detta är rimligt att göra för en utomstående intressent som 

saknar kunskap om och erfarenhet av branschen. Redovisningsspecialisten understryker att för 

att intervallet skall anses rimligt behöver bolagen redovisa de antaganden de använt och 

förklara varför värderingarna skiljer sig åt. Vår uppfattning är att då värdering till verkligt 

värde i grunden är ett uppskattat värde är +/- tio procent ett rimligt intervall. Dock anser vi att 

det handlar om stora belopp som slår direkt på bolagens resultaträkningar. För att en intressent 

skall kunna jämföra fastighetsbolags värderingar med varandra anser vi att det krävs en 

förklaring och precisering av hur bolagen kommit fram till värdena.

Vi uppfattade ytterligare skillnader mellan revisorerna/redovisningsspecialisten och 

företagsledningarna. Exempelvis hävdar samtliga revisorer att det inte går att jämföra bolags 

fastighetsvärderingar utifrån den information som redovisas idag, alternativt att det inte ska gå.

Representanterna från företagsledningarna menar att det borde gå att jämföra. En av 

respondenterna ifrågasatte också varför någon skulle vilja kunna göra en jämförelse 

(respondent A). Utifrån revisorernas uppfattning framkom att redovisningen av värderingen i 

de flesta fastighetsbolag ligger på en godtagbar nivå utifrån vad som ska framgå enligt 

standarden IAS 40. De representanter från företagsledningarna som intervjuats menar att den 

information som redovisas är fullt godtagbar och att mer specifik information inte kan ges ut 

på grund av att det skulle skapa spekulationer och missgynna företagen. 

Uppfattning om den information som redovisas

Vi har fått uppfattningen att de företagsledningar som intervjuats är mer tillfredställda med 

den information som redovisas än de intervjuade revisorerna och redovisningsspecialisten. 
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Exempelvis anser representanterna från företagsledningarna att redovisningen är godtagbar 

om inte önskvärd medan revisorerna och redovisningsspecialisten anser att den är på gränsen 

till godtagbar. Skillnaden i åsikterna kan möjligen härledas till revisorernas och 

företagsledningarnas olika perspektiv. De olika attityderna skulle rimligen kunna förklaras 

med att revisorerna och företagsledningarna har olika förhållande till IASBs föreställningsram 

och IAS 40. Revisorerna godkänner en redovisning såvida den följer de krav och förordningar

som finns, medan företagsledningen följer IASBs föreställningsram och IAS 40 i syfte att visa 

en så rättvisande bild av företaget som möjligt. Kvalitetskraven skall enligt IASBs 

föreställningsram vara uppfyllda i externredovisningen. IASB är dock inte överordnad 

enskilda standarder.  Resultatet av studien av Wallenstams och Castellums redovisningar samt 

diskussionerna under intervjuerna anser vi tyder på att utformningen av IASBs 

föreställningsram och IAS 40 möjliggör för företagsledningarna att till viss grad välja vilken 

information som ska framgå.  Vad som sedermera står i externredovisningen kan förklaras 

utifrån agentteorin och nytto-/ kostnadsperspektivet. 

5.3 Agentteorin

Då inga specifika antaganden behöver redovisas enligt IAS 40 kan bolag välja att redovisa de 

antaganden som gynnar dem mest i enighet med agentteorin. Vi skulle således kunna tänka 

oss att bolagen väljer att inte redovisa antaganden som de inte vill avslöja för allmänheten och 

således också för konkurrenter. Detta framgår även utifrån intervjuerna med respondent A och 

C. Exempelvis kan vakansgrad vara ett viktigt antagande för värderingen av 

förvaltningsfastigheter men en hög vakansgrad kan medföra negativa spekulationer om 

företagen och då väljas att uteslutas i redovisningarna. Vi förutsätter att den information som 

företagen väljer att redovisa är den information som kommer gynna bolagen mest och där 

således nyttan med att redovisa denna information överstiger kostnaden. Utifrån de regler för 

värdering av förvaltningsfastigheter som finns idag kommer företagsledningen att välja att 

redovisa information efter en nytto-/kostnadsöverläggning. 

Agentteorin utgår från att företagsledningen skall arbeta utifrån ägarnas bästa intressen och 

redovisa den information som kommer att gynna företaget mest. Således kan agentteorin 

förklara varför företagsledningar inte anser sig villiga att dela information som möjligen 

skulle missgynna företagen och ägarna om det inte specifikt i regelverket framgår att de är 

tvungna till redovisning av densamma. Det här innebär således att företagsledningarna 
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teoretiskt sätt inte presenterar specifika och precisa antaganden för att de i sådant fall skulle 

riskera att missgynna företagen. Det informationsövertag som företagsledningarna har och 

således väljer att behålla genom att inte redovisa specifika antaganden gynnar ägarna då 

företagen inte utsätts för onödiga spekulationer och missgynnad konkurrenskraft. Kostnaden 

blir att ägarna får betydligt mindre insyn i verksamheten, om vi förutsätter att ägarna är 

aktieägare som inte arbetar inom företagen. Det framkom i samtliga intervjuer med 

representanter från företagsledningarna att företagen beaktar hur de andra bolagen redovisar 

sin värdering när de tar fram årsredovisningarna. Ingen vill därmed dela med sig mer 

information än någon annan. Möjligheten för tolkning av IASBs föreställningsram och IAS 40 

innebär, utifrån agentteorin och nytto/kostnadsperspektivet, att företagsledningarna väljer att 

endast dela med sig av sådan information vars nytta överstiger kostnaden. Således tycks fokus 

läggas på att följa IAS 40 (se figur 3) där det inte framgår vilken specifik information som 

behöver framgå i redovisningarna för att uppfylla kvalitetskraven. 

Figur 3
UTVECKLING AV TEORETISKUTGÅNGSPUNKT

Källa: Egen konstruktion

5.4. Slutsats och förslag på vidare forskning

Syftet är att analysera huruvida företags val av redovisad information om fastighetsvärdering 

är jämförbar utifrån tillämpning av IASBs föreställningsram och IAS 40.

Utifrån vår studie av Wallenstams och Castellums redovisningar ifrågasätter vi om 

kvalitetskravet begriplighet uppfylls, vilket i sin tur påverkar jämförbarheten negativt. Vi 

ifrågasätter begripligheten då företagen undviker att definiera begrepp och redovisa specifik 

information om antaganden som används vid fastighetsvärderingarna. Möjligen har vår 

avgränsning till att endast studera kapitlet fastighetsvärdering med tillhörande noter påverkat 

vår uppfattning av begripligheten. Vi kan inte hävda att resultatet av vår studie gäller för hela 

AGENTTEORIN
IAS 40

BEGRIPLIGHET 
PÅVERKAS
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VÄRDERING
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branschen då studien endast exemplifieras utifrån två bolag. Vårt resonemang och vårt resultat 

stöds dock av en redovisningsspecialist samt tre revisorer vilket belägger vårt resultat något.

Utifrån intervjuer med revisorer, en redovisningsspecialist och företagsledningar samt 

studerande av IASBs föreställningsram har vi identifierat en möjlig problemkälla. 

Utformandet av IASBs föreställningsram och IAS 40 vågar vi hävda bidrar till att försvaga

jämförbarheten i redovisningen. IASBs föreställningsram kräver jämförbarhet i redovisningen 

men detta undermineras genom att föreställningsramen tillägger att den inte är överordnad 

enskilda standarder. IASBs föreställningsram behandlar inte frågor som gäller värdering 

samtidigt som det också framgår i föreställningsramen att fortlevnad av IAS bidrar till 

uppnådd jämförbarhet. 

Utifrån vår tolkning av redovisningarna, samt intervjuerna med revisorerna, 

redovisningsspecialisten och företagsledningarna är vårt resultat att företagsledningen handlar 

i enighet med agentteorin och sätter ägarintresset i fokus. Redovisning av mer specifik 

information, vilket skulle innebära att informationsövertaget minskar, skulle innebära ett 

missgynnande av ägarnas intressen då företaget möjligen utsätts för spekulationer och sämre 

konkurrensläge. 

Problemet vi uppfattat tycks härröra till IASBs föreställningsram under p.40 som beskriver att 

fortlevnad av IAS inklusive upplysningar om de redovisningsprinciper som tillämpas i 

företaget bidrar till att uppnå jämförbarhet (2008). Vi har funnit att jämförbarhet inte är 

någonting som automatiskt uppfylls vid användande av IAS 40. 

Förslag på fortsatt forskning

För att vår analys skall kunna representera en situation som behandlar hela 

fastighetsbranschen skulle ett större stickprov ur branschen behöva göras. Dessutom skulle 

fler revisorer och representanter från olika bolags företagsledningar behöva intervjuas 

angående fastighetsvärderingen inom externredovisningen. För att ge ytterligare vikt till 

resonemanget, skulle möjligen aktieägares och kreditgivares åsikter vara intressanta att 

undersöka. Ett annat alternativ vore att se över hur jämförbarheten ser ut över tiden men då 

också på hela branschen för att möjligen kunna urskilja hur jämförbarheten uppfylls på en 

sviktande marknad. 
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Ytterligare resonemang angående externredovisningens trovärdighet, rättvisande bild och 

uppfyllande av de övriga kvalitativa egenskaperna skulle kunna lägga mer vikt till 

resonemanget och problemidentifikationen.
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BILAGA 1 – DEFINITION AV VERKLIGT VÄRDE

Enligt standarden IAS 40 från 2008 beskrivs verkligt värde för värdering av 

förvaltningsfastigheter som:

”Verkligt värde är det belopp till vilket en fastighet skulle kunna överlåtas mellan kunniga 

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

(IAS 40 p.5)

”Det bästa uttrycket för ett verkligt värde erhålls från aktuella priser på en aktiv marknad för 

likartade fastigheter, med samma läge och i samma skick, och som är föremål för likartade 

hyresavtal och andra avtal.” IAS 40 p.45

”Det verkliga värdet återspeglar, bland annat, inkomster från löpande hyresavtal och rimliga 

antaganden om hur kunniga parter skulle bedöma utvecklingen av nivån på framtida 

hyresavtal mot bakgrund av rådande förutsättningar.” IAS 40 p.40

Om aktuella priser inte finns att tillgå kan man bedöma ”nuvärdet av uppskattade framtida 

betalningsströmmar” (IAS p.46c)



41

BILAGA 2 – VÄRDERINGSMETODER

Det finns ett antal olika metoder att tillgå vid värdering av förvaltningsfastigheter.  De två 

metoder som i huvudsak används och som är de metoder de studerade företagen använder är 

ortprismetoden och nuvärdesmetoden vilka beskriv nedan:

Ortprismetod

Ortprismetoden bygger på användning av transaktioner som skett på marknaden, nämligen 

priser som betalats för andra liknande fastigheter sett till marknad och tid. För att denna 

metod ska kunna användas krävs att det finns tillgängliga marknadsdata och för att kunna 

göra analysen och värderingen krävs att någon värdepåverkande faktor tas fram, exempelvis 

fastighetens bruksarea, hyra eller driftsnetto (Ahlberg, 2006, s.15). De värdepåverkande 

faktorerna relateras sedan i förhållande till köpeskilling, vilka Nordlund (2008, s 48) ställer 

upp i sin avhandling: 

 Kr/m2 Bruksarea – Köpeskilling i förhållande till bruksarea. 

 Bruttokapitaliseringsfaktorn – Köpeskilling i förhållande till årshyror för att få ett 

fastighetspris per hyreskrona. 

 Nettokapitaliseringsmetoden – köpeskillingen i förhållande till driftsnetto.

Användande av ortprismetoden är vanligast för fastighetsbolag med huvudsakligen 

kommersiella fastigheter i sitt fastighetsbestånd på grund av att det finns användbar 

marknadsdata tillgänglig. I de fall företagen använder sig av denna metod krävs 

dokumentation av flera jämförelseförvärv i värderingsutlåtandet och det är således inte 

tillräckligt att endast hänvisa till nyckeltal avseende prisnivåer och avkastningskrav baserade 

på erfarenheter. Vidare ska antaganden såsom vakanser, över- eller underhyra, räntebidrag 

etcetera redovisas tydligt i fastighetsbolagens årsredovisningar (Ahlberg et al, 2006, s.15).

Om en ortprismetod används vid värdering av ett fastighetsbestånd ska följande uppgifter 

redovisas, enligt Ahlberg et al, 2006, s.23:

 Jämförelseförvärv
 Driftnetto och avkastningskrav som kalkylen baserats på
 Motivering till olika korrigeringar av värdet 
 Analys av transaktioner och slutsats
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Nuvärdesmetoden

Nuvärdesmetoden använder värderingstekniker som bygger på att marknadens förväntningar 

av framtida värden diskonteras till värderingstidpunkten (Nordlund.2008, s 48). 

Nuvärdesmetoden kan delas in i två typer av tillvägagångssätt, nämligen

 Intäkts/kostnadsmetoden – denna metod grundas på driftsnettot år 1, det vill säga det 

som blir kvar efter att drifts-, och underhållskostnader blivit betalda. Vidare förutsätts 

driftnettot vara detsamma varje år (LMV rapport 2002:10)

 Kassaflödesmetoden – i denna metod beräknas de löpande in-, och utbetalningarna 

över en kalkylperiod, vanligen mellan fem och tio år. Marknadsvärdet tas sedan fram 

som ett diskonterat värde av dessa betalningsströmmar samt restvärde (Nordlund.2008, 

s 48)

Kassaflödesmetoden är den vanligast använda metoden när det gäller kommersiella fasigheter 

i Sverige, där 97 procent av värdet i fastighetsindex i slutet av 2005 värderades utifrån en 

kassaflödesbaserad metod men där andra metoder använts som komplement (Ahlberg(2006) 

s.13). Enligt Ahlberg et al, 2006, s.22 ska företag vid användande av kassaflödeskalkyler 

redovisa följande: 

 Kassaflödeskalkyl med nuvärdesberäkning

 Nuvärdet och eventuella tillägg/avdrag som har gjorts till/från nuvärdet

 Uppgifter om antaganden i kalkylen beträffande inflation, marknadshyresutveckling, 

kostnadsutveckling, direktavkastningskrav för bedömning av restvärde, kalkylränta 

och långsiktig vakansgrad

 Motivering av för värderingen väsentliga parametrar bl.a. marknadshyra, drift- och 

underhåll, investeringar, direktavkastningskrav och kalkylränta
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BILAGA 3 – FIKTIVT VÄRDERINGSEXEMPEL 

Antaganden i exemplet:

 Den ekonomiska uthyrningsgraden bedöms öka för att nå en långsiktig nivå om 95 % 
år 2013.

 Driftsöverskott år 2008 baseras på utfallet för förvaltningsfastigheterna, med en 
antagen kostnad om 30 kr/kvm avseende renodlad fastighetsadministration.

 Tillväxten i hyresvärde och fastighetskostnader har antagits till 1 % per år under 
kalkylperioden.

 Fastighetsbeståndets genomsnittliga ekonomiska livslängd har antagits till 50 år.
 Projekt och mark har antagits till 1 435 Mkr.
 Avkastningskravet beräknas enligt följande:

Avkastningskrav Andel av kapital Vägt avkastningskrav

Eget kapital 7,0% - 20,5% 30% 2,1% - 6,1%

Lånat kapital 5,5% 70% 3,9%

Vägt avkastningskrav 100% 6,0% - 10,0%

Exempel - beräkning av fastighetsbeståndets värde

Mkr 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Hyresvärde 2 844 2 872 2 901 2 930 2 959 2 989 3 019 3 049 3 080 3 110 3 142

Hyresintäkter 2 552 2 585 2 640 2 710 2 782 2 840 2 868 2 897 2 926 2 955 2 984

Ekonomisk uthyrningsgrad 89,7% 90% 91% 92% 94% 95% 95% 95% 95% 95% 95%

Fastighetskostnader -774 -782 -790 -797 -805 -813 -822 -830 -838 -847 -855

Driftsöverskott = kassaflöde 1 778 1 803 1 850 1 913 1 977 2 027 2 046 2 067 2 088 2 108 2 129

Diskonterat kassaflöde år 1-9

Diskontering restvärde år 10

Antaget värde, projekt o mark

12 718

14 896

1 435

Diskontering kassaflöde

Diskontering restvärde

Summa fastighetsvärde 29 049

Källa: Castellum årsredovisning 2008
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BILAGA 4 – INTERVJUFRÅGOR: Revisorer och redovisningsspecialisten

Frågorna behandlar svenska börsnoterade fastighetsbolag och deras värdering av 
förvaltningsfastigheter till verkligt värde. 

Frågorna utgår från en undersökning från 2009, vilken visar att den information som 
redovisas om fastighetsvärderingen skiljer sig åt mellan bolag, både till val av redovisad 
information och till preciseringen av densamma. 

Intervjun är en del av en analys av jämförbarhet inom rapporterat verkligt värde. 

Fråga 1:
Är värderingen av fastighetsbeståndet ett subjekt för revision löpande varje år?

Fråga 2:
Hur skulle du, som revisor, gå tillväga för att jämföra fastighetsvärderingar utifrån olika bolag?

Fråga 3:
Vilken information anser du dig, som revisor behöva för att kunna jämföra olika bolags 
värderingar och hur precis behöver den vara?

Fråga 4:
Vilka logiska antaganden bakom värderingen anser du dig, som revisor, behöva för att kunna 
jämföra bolags värderingar och hur precisa behöver de vara?

Vilka numeriska antaganden bakom värderingen anser du dig, som revisor, behöva för att 
kunna jämföra bolags värderingar och hur precisa behöver de vara?

Fråga 5:
Enligt IAS 40 ska förvaltningsfastighetsbolag ange vilka metoder som använts och vilka 
antaganden som är av betydelse och som tillämpats när företaget fastställt verkligt värde på 
fastighetsbeståndet.

Anser du att informationen som redovisas idag är:

a) Undermålig
Var anser du att problemet ligger och vilken ytterligare information anser du dig behöva?

b) Godtagbar
Varför anser du att informationen är godtagbar och vad skulle göra den önskvärd?

c) Önskvärd
För vilka intressenter är informationen önskvärd och varför?

Hur specifik anser du att informationen behöver vara för att intressenter skall kunna tolka 
jämförbarheten i årsredovisningen?

Fråga 6:
Påverkar företagens antaganden valet av värderingsmetod? 
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Fråga 7:
Det framgår i vissa årsredovisningar inom fastighetsbranschen att en skillnad på +/- tio 
procent mellan den externa och den interna värderingen av fastighetsbeståndet är godkänd. 
Anser du att detta är rimligt, i sådana fall varför/varför inte?

Vilka svårigheter ser du för intressenterna angående detta intervall när det gäller tolkning av 
företags fastighetsbestånd och jämförelsen av densamma mellan bolag? 

Fråga 8:
Anser du att det finns en problematik i hur regelverket (IASB och IAS 40) ser ut idag och i 
sådana fall var anser du att problematiken ligger?
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BILAGA 5 – INTERVJUFRÅGOR: Företagsledningen

Frågorna behandlar svenska börsnoterade fastighetsbolag och deras värdering av 
förvaltningsfastigheter till verkligt värde. 

Frågorna utgår från en undersökning från 2009, vilken visar att den information som 
redovisas om fastighetsvärderingen skiljer sig åt mellan bolag, både till val av redovisad 
information och till preciseringen av densamma. 

Intervjun är en del av en analys av jämförbarhet inom rapporterat verkligt värde. 

Fråga 1:
Hur resonerar företagsledningen när den väljer hur mycket och vilken information om 
fastighetsvärderingen som offentliggörs i årsredovisningen?

Fråga 2:
Hur skulle du som representant från företagsledningen gå tillväga för att jämföra 
fastighetsvärderingar utifrån olika bolag?

Fråga 3:
Vilken information anser du dig, som representant från företagsledningen, behöva för att 
kunna jämföra olika bolags värderingar och hur precis behöver den vara?

Fråga 4:
Vilka logiska antaganden bakom värderingen anser du dig, som representant från 
företagsledningen, behöva för att kunna jämföra bolags värderingar och hur precisa behöver 
de vara?

Vilka numeriska antaganden bakom värderingen anser du dig, som representant från 
företagsledningen, behöva för att kunna jämföra bolags värderingar och hur precisa behöver 
de vara?

Fråga 5:
Enligt IAS 40 ska förvaltningsfastighetsbolag ange vilka metoder som använts och vilka 
antaganden som är av betydelse och som tillämpats när företaget fastställt verkligt värde på 
fastighetsbeståndet.

Anser du att informationen som redovisas idag är:

d) Undermålig
Var anser du att problemet ligger och vilken ytterligare information anser du dig behöva?

e) Godtagbar
Varför anser du att informationen är godtagbar och vad skulle göra den önskvärd?

f) Önskvärd
För vilka intressenter är informationen önskvärd och varför?

Hur specifik anser du att den informationen behöver vara för att intressenter skall kunna tolka 
jämförbarheten i årsredovisningen?
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Fråga 6:
Påverkar företagens antaganden valet av värderingsmetod? 

Fråga 7:
Det framgår i vissa årsredovisningar inom fastighetsbranschen att en skillnad på +/- tio 
procent mellan den externa och den interna värderingen av fastighetsbeståndet är godkänd. 
Anser du att detta är rimligt, i sådana fall varför/varför inte?

Vilka svårigheter ser du för intressenterna angående detta intervall när det gäller tolkning av 
företags fastighetsbestånd och jämförelsen av densamma mellan bolag? 

Fråga 8:
Anser du att det finns en problematik i hur regelverket (IASB och IAS 40) ser ut idag och i 
sådana fall var anser du att problematiken ligger?


