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Sammanfattning

Införandet av IAS 40 medförde förändringar vad gäller värderingen av 

förvaltningsfastigheter. Fastighetsbolagen fick då möjlighet att värdera sina 

fastigheter till verkligt värde, vilket skapade en problematik vad gäller 

tillförlitligheten i värderingen.

Syftet med uppsatsen är att undersöka tillförlitligheten i värderingen av 

förvaltningsfastigheter. Detta påverkas av ett flertal faktorer som alla har betydelse 

för värderingens tillförlitlighet. Syftet kommer att uppfyllas genom att belysa 

begreppet tillförlitlighet utifrån ett antal påverkande faktorer.

För att undersöka detta har vi genomfört fyra intervjuer med respondenter från 

fastighetsbolag, en extern värderingsman samt en redovisningsspecialist inom 

området. Urvalet av intervjurespondenter har skett genom en studie av Sveriges 

största noterade fastighetsbolag, där hänsyn tagits till vissa utvalda parametrar. 

Intervjufrågor har utformats utifrån analysmodellen som sedan har legat till grund för 

uppsatsens empiriavsnitt samt analys.

I uppsatsen dras slutsatsen att tillförlitligheten vid värderingen av 

förvaltningsfastigheter till verkligt värde är låg. Detta kan dock förbättras med hjälp 

av en större mängd presenterad information vad gäller värderingsmodellerna som 

används, för att därmed öka företagens transparens. På så sätt kan externa intressenter 

på egen hand avgöra hur tillförlitlig de anser att värderingen i själva verket är.
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1. Inledning

Den 1 januari 2005 infördes en ny redovisningsstandard i Sverige; International Financial 

Reporting Standards, IFRS. Detta innebar att alla noterade bolag inom EU skulle tillämpa den 

nya standarden i utformandet av koncernredovisningen. 

Sveriges fastighetsbolag berördes främst genom IAS 40, vilken reglerar värderingen av 

bolagens förvaltningsfastigheter. Förvaltningsfastigheter definieras enligt standarden som;

”Förvaltningsfastigheter är fastigheter (mark eller en byggnad – eller del av en byggnad –

eller båda) som innehas (av ägaren eller av en lease-tagare om leasingavtalet klassificerats 

som ett finansiellt leasingavtal) i syfte att generera hyresinkomster eller värdestegring eller 

en kombination av dessa…”(IAS 40, p.5)

Tidigare värderades förvaltningsfastigheter enligt anskaffningsvärdemetoden, där en årlig 

prövning av ett eventuellt nedskrivningsbehov gjordes utöver den årliga avskrivningen. Den 

nya standarden innebär att bolagen nu får välja mellan anskaffningsvärdemetoden och verkligt 

värdemetoden. Vid verkligt värdemetoden görs en årlig prövning av det verkliga värdet för att 

utröna om en eventuell värdeförändring finns. Om verkligt värdemetoden väljs, ska företaget i 

så stor utsträckning som möjligt använda sig utav aktuella priser på en aktiv marknad för 

likartade fastigheter för att åsätta aktuell fastighet ett värde. Då sådana priser kan vara svåra 

att finna, får företagen ofta värdera sina fastigheter enligt alternativa metoder som IAS 

föreskriver, däribland användning av egna värderingsmodeller. IAS 40 rekommenderar 

företag att använda sig utav externa värderingsmän för att genomföra dessa värderingar, detta 

är dock inget krav. Utfallet av värderingen ger företagen en orealiserad värdeförändring, som 

då ska redovisas som en negativ eller positiv orealiserad värdeförändring i företagens 

resultaträkning och därmed påverkar resultatet. (Smith, 2006, s.231) 

1.1 Problemdiskussion och problemformulering
Det nuvarande ekonomiska läget har bidragit till att färre transaktioner på 

fastighetsmarknaden finns att tillgå. Konsekvensen av detta blir att ännu färre jämförbara 

transaktioner finns tillgängliga vid värdering till verkligt värde och därmed tvingas företagen

att i större utsträckning använda sig av de alternativa värderingsmetoderna, nämligen egna 
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värderingsmodeller som IAS 40 föreskriver. Detta aktualiserar frågan om hur tillförlitlig 

värderingen av förvaltningsfastigheter egentligen är.

Den kvalitativa egenskapen tillförlitlighet, blir den egenskap som berörs mest då denna 

egenskap mäter hur företagets redovisning avbildar den ekonomiska verkligheten, vilket blir 

problemet vid användandet av verkligt värdemetoden. För att förtydliga begreppet 

tillförlitlighet och dess innebörd, kan detta brytas ned i mindre beståndsdelar. För att bibehålla 

en tillförlitlig redovisning blir det mycket viktigt att försöka uppnå en hög nivå på dessa. 

Det finns ett antal faktorer som påverkar tillförlitligheten i värderingen. Däribland den 

inneboende osäkerhet och subjektivitet i de bedömningar som ligger till grund för de 

antaganden som värderingen bygger på. Valet som företagen gör kring att använda sig utav 

externa respektive interna värderingsmän kan även anses påverka denna tillförlitlighet, då ett 

visst oberoende måste finnas hos dessa för att uppfylla tillförlitlighetskriterierna. Dagens 

lågkonjunktur kan även tänkas påverka värderingens tillförlitlighet, då fastigheters värde, i 

detta fall sjunkande värden, får mycket stor genomslagskraft i företagens resultat och 

balansräkningar.

Problematiken med en bristande tillförlitlighet vid värderingen till verkligt värde gör det 

intressant att, utifrån ovannämnda faktorer, undersöka hur tillförlitlig värderingen av 

förvaltningsfastigheter är, samt hur tillförlitligheten påverkas av dessa faktorer. Uppsatsens 

frågeställning blir därmed; 

Hur tillförlitlig är värderingen till verkligt värde av förvaltningsfastigheter?

1.3 Syfte
Syftet med denna uppsats är att studera tillförlitligheten i värderingen av 

förvaltningsfastigheter till verkligt värde. Tillförlitligheten kommer att brytas ned i mindre 

delar och studeras utifrån tre påverkande faktorer.
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2. Teori

I detta avsnitt kommer vi att redogöra för det nya regelverket, IAS 40 och de 

värderingsmodeller fastighetsbolagen därmed skall använda sig utav. Därefter behandlar vi 

redovisningens kvalitativa egenskap tillförlitlighet och dess beståndsdelar. Efter detta 

kommer ett antal påverkande faktorer som vi anser har en betydande påverkan på 

värderingens tillförlitlighet att presenteras. Slutligen mynnar detta ut i en analysmodell som 

ligger till grund för uppsatsens fortsatta utformning.

2.1 IAS 40
IAS 40 var en av de nya redovisningsstandarder som infördes i Sverige i början av 2005. 

Syftet med IAS 40 är att ange hur förvaltningsfastigheter ska behandlas i redovisningen och 

den talar även om vilka upplysningar som krävs. (IAS 40 p 1) Standarden omfattar enbart 

förvaltningsfastigheter, vilket gör det viktigt att skilja dessa fastigheter från andra sorters 

fastigheter. Förvaltningsfastigheter definieras som fastigheter som innehas i syfte att generera 

hyresinkomster eller värdestegring, eller en kombination av de båda. (Smith, 2006, s.188). 

Enligt IAS 40 får företagen vid värdering av förvaltningsfastigheter, välja om de vill värdera 

tillgångarna till anskaffningsvärde eller till verkligt värde. (IAS 40 p 30) Verkligt värde 

definieras som det belopp till vilket en tillgång skulle kunna överlåtas mellan kunniga parter 

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

40 p 5). En värdering av förvaltningsfastigheters verkliga värde innebär således att värdet ska 

återspegla marknadsvillkoren på balansdagen. (IAS 40 p 38) IAS 40 kräver att alla företag ska 

bestämma det verkliga värdet på sina förvaltningsfastigheter. Om företagen således väljer att 

värdera tillgångarna till anskaffningsvärde, är de ändock tvingade att lämna upplysningar om 

det verkliga värdet i redovisningen i form av en not. Värdering till verkligt värde kan ske både 

genom interna uppskattningar och genom att ta hjälp utav externa värderingsmän. Standarden 

uppmuntrar företag till att använda sig utav den sistnämnda metoden, men detta är inget krav. 

(IAS 40 p 32) 

Om valet görs att värdera förvaltningsfastigheter till verkligt värde erhålls det bästa 

beslutsunderlaget utifrån aktuella priser på en aktiv marknad för likartade fastigheter. (IAS 40 

p 45) Det är dock sällan en sådan perfekt situation föreligger vilket medför att företaget 
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tvingas att använda sig utav alternativa metoder för att fastställa det aktuella värdet på 

balansdagen. Då en aktiv marknad med aktuella priser saknas, får företagen istället göra 

värderingen enligt aktuella priser på en aktiv marknad av fastigheter av ett annat slag, och 

värdet får sedan justeras med hänsyn till dessa skillnader. Om sådana jämförelseobjekt inte 

finns tillgängliga, blir nästa alternativ att se på de senaste priserna för liknande fastigheter på 

mindre aktiva marknader. Ett sista alternativ när tillförlitliga marknadsvärden helt saknas, blir 

att använda sig av olika värderingsmodeller för att beräkna nuvärdet av uppskattade framtida 

betalningsströmmar. (IAS 40 p 46) Effekten av införandet av IAS 40 har blivit att samtliga 

börsnoterade fastighetsbolag idag värderar sina förvaltningsfastigheter till verkligt värde. 

Övergången har lett till stora förändringar i företagens redovisningar, som visar sig både i 

resultat- och balansräkningen. (Jansson & Hurtig, 2005)

2.1.2 Värdeförändringar
När verkligt värdemetoden används för att värdera förvaltningsfastigheter, skall det varje år 

göras en bedömning av fastighetens verkliga värde och sedan göras en justering av 

värdeförändringen från tidigare år i redovisningen. (Brade & Olsson 2006) Alla 

värdeförändringar som sker på förvaltningsfastigheter ska redovisas direkt över 

resultaträkningen, alltså sker ingen redovisning av avskrivningar eller nedskrivningar på 

fastigheterna. (IAS 40 p 35) Periodens värdeförändring kommer att redovisas som en 

orealiserad värdeökning alternativt värdeminskning i resultaträkningen. Anledningen till att 

värdeförändringarna redovisas som orealiserade består i att fastigheterna ju finns kvar och 

värdeökningen inte är omsatt i eget kapital. (Smith, 2006, s.190) Detta kan leda till rejäla 

effekter i fastighetsföretagens balans och resultaträkningar och det har även inverkan på 

företagens nyckeltal. (Lindvall, 2004) Förändrade marknadsförutsättningar är en orsak till att 

värdeförändringar uppstår på förvaltningsfastigheter, men även faktorer som är knutna till 

företagets kärnverksamhet har betydelse. Exempel på sådana faktorer kan vara hyresintäkter 

och driftöverskott. (Brade & Olsson, 2006)

2.2 Värderingsmodeller
Fastigheter besitter ett antal specifika attribut som bidrar till att en marknad med jämförbara 

objekt är svår att finna. Fastigheters läge är fixerade, varaktigheten i utnyttjandet är i regel 

lång, samt att de kräver stora kapitalinsatser vid förvärvet. Vidare karaktäriseras 

fastighetsmarknaden av att det sker få transaktioner, då fastigheter kan klassificeras som så 

kallade sällanköp. Detta leder till att information om jämförbara transaktioner ges med en 

väsentlig tidsfördröjning. (Persson, 2005)
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Begreppet värde är ett begrepp som ger ett stort utrymme för tolkning. Det ekonomiska värdet 

är enligt den allmänna ekonomiska teorin den förväntade nyttan som fastigheten förväntas ge 

upphov till. Värdet bestäms av ett antal olika faktorer som i olika grad påverkar värdet av 

fastigheten. (Lantmäteriverket och Mäklarsamfundet, 2006 s.4) Den förväntade nyttan ligger i 

framtiden och har ännu inte genererats. Bedömningar om framtiden är alltid osäkra, vilket gör 

att den framtida nyttan alltid är en bedömning som är mer eller mindre osäker. I 

prisbildningsprocessen påverkar, förutom det rent ekonomiska värdet, även andra faktorer. 

Exempel på sådana kan vara marknadens karaktär, utbud och efterfrågan på marknaden, 

individuella nyttor, politiska motiv, affektionsvärde eller strategiska motiv. (Persson, 2005)

I värderingen av förvaltningsfastigheter till verkligt värde söks vanligtvis ett marknadsvärde. 

Marknadsvärdet ska återspegla priset på den aktuella tillgången på en fri och öppen marknad 

mellan oberoende parter på balansdagen. (Persson, 2005)

2.2.1 Marknadsvärdering
Marknadsvärde och pris är begrepp som står varandra nära, men som ej är identiska. 

Marknadsvärdet är det hypotetiska priset som en eventuell försäljning skulle inbringa. Priset 

är dock en följd av ett reellt utbyte, som faktiskt har genomförts. Vid en värdering är dock inte 

avsikten att genomföra en faktisk transaktion, utan att estimera vad en faktisk transaktion 

skulle inbringa. Detta gör att det vid värderingen måste användas olika metoder för att 

estimera detta värde. De huvudsakliga metoderna brukar benämnas; ortsprismetoden och 

avkastningsmetoder. (Lantmäteriverket och Mäklarsamfundet, 2006 s.7)

Ortsprismetoden
För att bedöma ett sannolikt pris vid en försäljning är ortsprismetoden en vanlig metod. 

Metoden innebär att en analys görs av genomförda transaktioner på jämförbara objekt på en 

fri och öppen marknad, inom ett visst område; orten. Därefter görs justeringar utefter den 

aktuella fastighetens särdrag. Fastighetsmarknadens specifika attribut ger i tillämpandet av 

ortsprismetoden dock vissa problem.  Om antalet observationer är få, kan det vara svårt att dra 

relevanta slutsatser av resultatet. Jämförbarheten kan också anses bli bristande, då fastigheter 

ofta besitter mycket specifika attribut, vilket gör dem svåra att jämföra med varandra. Även 

tidsfördröjningen i data ger problem, då värdebegreppet förändras över tiden och påverkas av 

externa faktorer såsom allmänna marknadsförhållanden. Vid ortsprismetoden uppstår en del 

specifika problem vid själva värderingsprocessen. Ett exempel är att fastställa en relevant 

marknad och hitta transaktioner relaterade till jämförbara objekt. Analysen och värderingen 
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av denna erhållna information för att dra slutsatser om jämförbarheten blir då problematisk. 

(Persson, 2005)

Avkastningsmetoder
Då direkt jämförbara objekt ofta saknas, kan marknadssimuleringar användas vid 

värderingsarbetet. Dessa utgår ifrån en simulering av prisbildningsprocessen, där marknadens 

och köpares ageranden anteciperas. Grundidén med avkastningsmetoder är att diskontera 

framtida nyttor till det nutida värdet. Vid användandet av avkastningsmetoder behövs 

vanligtvis en kalkylmodell, ingående grunddata i form av avkastning, en bestämd 

kalkylperiod, en kalkylränta samt ett eventuellt restvärde. Kalkylräntan ska motsvara det 

avkastningskrav som företaget har på det investerade kapitalet. Denna skall bedömas utifrån 

fastighetens marknadsposition samt rådande ekonomiska tillstånd på marknaden och brukar 

bestå av realränta, inflation och en riskfaktor. (Persson, 2005 s.390-393)

Det finns en rad olika kalkylmodeller som företag brukar använda sig av vid värderingen av 

förvaltningsfastigheter, varav två huvudmetoder; direktavkastningsmetoder och 

diskonteringsmetoder. (Persson, 2005)

Vid direktavkastningsmetoden görs en evighetskapitalisering av det första årets driftnetto, 

vilket består av bruttoinbetalningar minskat med faktorer som underhåll och fastighetsskatt. 

Direktavkastningen utrycker driftnettot på en fastighet i relation till dess marknadsvärde. Vid 

diskonteringsmetoden beräknas istället förväntade driftnetton över en viss kalkylperiod och en 

diskontering av dessa sker för att sedan evighetskapitalisera driftnetton efter kalkylperioden

Ett alternativ till diskonteringsmetoden, om tillgång till mer utförlig grunddata finns, är 

kassaflödeskalkyler. Dessa inkluderar faktiska betalningsströmmar, vilket gör att en mer 

rättvisande bild kan ges. Vid slutperioden beräknas även ett restvärde. Beräkningen görs 

enligt diskonteringsmetoden, skillnaden ligger i vilket netto som används. (Persson, 2005)

2.3 Redovisningens kvalitativa egenskaper
Redovisningens kvalitativa egenskaper kan beskrivas som ett antal egenskaper som ligger till 

grund för företagens intressenter, som alla har olika behov av redovisningen. Framförallt 

egenskaperna relevans, jämförbarhet samt tillförlitlighet ligger till grund för en rättvisande 

redovisning.(Smith, 2006, s.24)
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Begreppet relevans handlar om att informationen som återges i redovisningen ska vara 

användbar för beslut. Detta uppnås om informationen underlättar bedömningen för företagets 

intressenter att fatta beslut. (Smith, 2006, s.25) 

Jämförbarhet innebär att liknande händelser ska redovisas på samma sätt. Jämförbarhet 

mellan företag innebär att användare ska kunna grunda riktiga beslut på jämförelser mellan 

olika nationella och globala företag. För att detta ska kunna genomföras krävs det att företag 

använder sig av samma principer och mätmetoder kontinuerligt över åren. Jämförbarhet över 

tiden har betydelse när prognoser görs för ett och samma företag. Företag måste alltså 

konsekvent över åren använda sig av samma principer när mått ska beräknas. (Smith, 2006, 

s.31)

Tillförlitlighet handlar om redovisningens förmåga att avbilda den ekonomiska verkligheten i 

företaget, dvs. att återspegla en korrekt bild av verksamheten. (Smith, 2006, s.26)

2.3.1 Tillförlitlighet vid fastighetsvärdering
När det handlar om att avgöra huruvida ett företags redovisning är tillförlitlig eller inte, blir 

frågan hur man ska gå till väga för att mäta tillförlitlighet. För att tydliggöra problematiken 

med tillförlitlighetsbegreppet har vi illustrerat detta i en figur vars syfte är att lättare 

åskådliggöra detta.

Genom att undersöka utvalda beståndsdelar av begreppet tillförlitlighet blir det lättare att se 

om värderingen av förvaltningsfastigheters verkliga värde uppfyller detta krav i företagens 

redovisning.

VALIDITET                   NEUTRALITET       FÖRSIKTIGHET

TILLFÖRLITLIGHET
VID FASTIGHETSVÄRDERING

    FULLSTÄNDIGHET               VÄSENTLIGHET              VERIFIERBARHET

Figur 1.  Tillförlitlighetens beståndsdelar.  Källa: Egen figur
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Validitet innebär att de redovisade värdena avbildar de aspekter av verkligheten som avses att 

avbildas. Är syftet att värdera en fastighet till dess verkliga värde ska resultatet av mätningen 

bli det verkliga värdet och inte något annat värde, vilket i sånt fall skulle betyda att 

validitetskravet ej upprätthållits. (Smith, 2006, s.27)

Redovisningen bör även vara neutral, för att anses vara tillförlitlig. Det innebär att den inte får 

vara vinklad på något sätt, och inte heller påverka beslut i syfte att uppnå ett förutbestämt 

resultat. (IASB:s föreställningsram p 36) Det kan till exempel finnas en strävan hos företag att 

värdera tillgångar till ett högre värde än det verkliga, för att på så sätt visa ett bättre resultat, 

vilket utgör en bristande neutralitet i redovisningen. (Smith, 2006, s.27)

Försiktighet omnämns även som ett kriterium på tillförlitlighet. Det innebär ett 

asymmetrikrav och har till syfte att förhindra att tillgångar och intäkter överskattas och likväl 

att se till så att skulder och kostnader inte underskattas. (Smith, 2006, s.30) De bedömningar 

som måste göras när osäkerhet föreligger ska göras med en viss försiktighet så att ovan 

nämnda händelser inte uppstår. Däremot får inte heller motsatsen uppstå, att avsiktligt värdera 

tillgångar till ett alltför lågt värde, då uppfyller inte längre redovisningen kriteriet neutralitet 

och är således inte heller tillförlitlig. (IASB:s föreställningsram p 37)

Ett annat mått på tillförlitlighet är fullständighet. Detta betyder att informationen som 

presenteras i redovisningen måste vara fullständig och inte utelämna något som anses 

väsentligt för någon sort av användare. Lever inte företaget upp till fullständighetskravet och 

därmed utelämnar viktig information, kan det leda till att redovisningen blir oriktig och 

vilseledande, och därmed får en bristfällig tillförlitlighet. (IASB föreställningsram p 38) 

Väsentlighet utgör en restriktion på vilken information som ska ges ut; informationen ska 

nämligen vara tillräckligt betydelsefull för att kunna påverka användare när de fattar beslut 

om företeelser som rör företaget. (Smith, 2006, s.28) Kravet på väsentlighet kan sägas utgöra 

en tröskelnivå som informationen måste ha för att vara användbar. (IASB:s föreställningsram 

p 30) Det skulle vara helt omöjligt att redovisa all information som ett företag grundar sina 

beslut och bedömningar på, därför reglerar kriteriet vad som ska tas med och vad som kan 

utelämnas utan att riskera att på något sätt påverka användarnas bedömningar. (IASB:s 

föreställningsram p 29)
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Verifierbarhet innebär att en verifikation av sanningshalten i redovisningens information ska 

kunna ske med något slags bevis. Detta kan skapa problem då en stor del av informationen i 

redovisningar och finansiella rapporter utgörs av bedömningar gjorda av företagsledningen. 

För att råda bot på detta brukar redovisningen sägas ha ett högt mått på verifierbarhet om ett 

flertal olika personer bedömer samma händelse och utfallet av deras bedömningar ligger i 

närheten av varandra. (Smith, 2006, s.28-29)

Det råder en svår balansgång mellan kriterierna på tillförlitlighet som är beskrivna i figur 1, 

Tillförlitlighetens beståndsdelar. Det gäller för företag att ta hänsyn till alla dessa krav när de 

utformar sin redovisning.

2.4 Påverkande faktorer
Tillförlitligheten i värderingen av förvaltningsfastigheter påverkas av en rad olika faktorer. 

Somliga faktorer kan företagen själva påverka till viss mån, medan andra bestäms av 

omgivande aktörer och krafter.

2.4.1 Fastighetsmarknadens utveckling och lågkonjunktur
En faktor som företagen själva inte kan påverka är konjunkturläget och värdeförändringar på 

fastighetsmarknaden och dess inverkan på den bedömda tillförlitligheten i företagens 

rapportering av värdena på dess förvaltningsfastigheter.

Fastigheter följer cykliska förlopp där ett tydligt samband finns till inflation, sysselsättning 

och ekonomisk tillväxt. (Lind & Persson, 2005 s.212) Fastighetsmarknaden styrs enligt 

traditionell nationalekonomisk teori av utbud och efterfrågan. Ökad eller minskad efterfrågan 

kan förorsakas av en mängd olika händelser såsom ökade respektive minskade disponibla 

inkomster, ökade respektive minskade räntor, vilket i sin tur är kopplat till den aktuella 

konjunkturen.(Lind & Persson, 2005 s.197) Under 2008 sjönk även de implicita värdena; 

värdet på tillgångar utläst ur den noterade aktiekursen, på de noterade fastighetsbolagens 

fastighetsbestånd. De implicita värdena understeg de av bolagen redovisade tillgångarna i 

löpande kvartalsrapporter, vilket tyder på att fastighetsbolagen inte justerat ned sina 

tillgångsvärden tillräckligt mycket. Detta påverkar självfallet tillförlitligheten i de värderingar 

som företagen har gjort för 2008. (Nordlund, 2009) 

Efter ett antal år av värdestegringar på fastighetsmarknaden sjunker nu marknadsvärdena på 

fastigheter och antalet transaktioner på marknaden minskar. Finanskrisen eskalerade under 
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2008 och transaktionsvolymen på den svenska fastighetsmarknaden för första kvartalet 2009 

minskade med 82 % jämfört med det första kvartalet 2007. Detta leder utöver sjunkande 

marknadsvärden till ökade vakanser, minskade hyresintäkter och en ökning av 

direktavkastningskravet. De sjunkande marknadsvärdena påverkar direkt resultatet genom 

orealiserade värdeförändringar och därmed påverkas även det egna kapitalet. (Nyhetsbyrån 

SIX, 2009) Förvaltningsfastigheternas verkliga värden beräknar fastighetsbolagen genom 

användandet av olika värderingsmodeller som grundar sig på ett antal antaganden och 

prognoser. I Nordlunds avhandling (2008) redogör han för de effekter en nedgång på 

fastighetsmarknaden får för fastighetsbolagens finansiella ställning. En värdeminskning på 

fastighetsmarknaden med tio procent två år i följd skulle exempelvis göra att de undersökta 

företagens egna kapital minskar med mellan 20-50 %. En nedgång på fastighetsmarknaden 

och därigenom konjunkturen skulle alltså få stora effekter på fastighetsbolagens resultat- och 

balansräkningar. Detta kan leda till att tillförlitligheten i värderingarna som fastighetsbolagen 

gör i dag kan ifrågasättas i större grad än i en högkonjunktur, då det i en lågkonjunktur kan 

komma att handla om företagets fortsatta överlevnad. (Nordlund, 2008)

2.4.2 Subjektivitet och osäkerhet i antaganden
Subjektivitet och osäkerhet i antaganden är faktorer som företag kan försöka motverka, men 

aldrig ha fullständig kontroll över. Ett problem med fastighetsvärdering till verkligt värde är 

att det föreligger en osäkerhet vid värdebedömningen av dessa, det är inte ovanligt med ett 

osäkerhetsintervall på +/- 10 procent. (Persson, 2003) Det är mycket viktigt att vara medveten 

om osäkerheten i dessa bedömningar, då en värdering grundar sig på en experts åsikt snarare 

än en reell transaktion. Det är då viktigt att i årsredovisningen redogöra för denna osäkerhet 

och vad den beror på för att öka trovärdigheten och transparensen hos företaget. (Mallinson 

& French, 2000) Detta bidrar även till att externa parter själva kan ta ställning till hur 

tillförlitlig värderingen verkar vara. (Persson, 2005) Informationskravet är reglerat i IAS 40 

och kräver att företagen redogör för de väsentliga antaganden som gjorts vid värderingarna i  

årsredovisningen. (IAS 40, p 75)

Den årliga avkastningen, tidshorisonten, kalkylräntan samt direktavkastningen är alla 

antaganden som tas fram utifrån prognoser och bedömningar.  Även mindre förändringar i 

antaganden kan ge variationer i utfallet av värderingen och därmed resultatet. (Sayther, 2004)

I årsredovisningen sammanställer företaget sin ekonomiska ställning och tillhandahåller 

information till en rad intressenter såsom ägare och långivare. Då värdeförändringar i 

fastighetsbeståndet har stor effekt på fastighetsbolagens resultat, vilket i en värdenedgång kan 
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leda till försämrade resultat, finns det en risk för att aktieägare väljer att sälja sina andelar. 

Detta får som konsekvens att aktiekursen då i sin tur går ned, samt att långivare ställer högre 

krav på exempelvis säkerheter och ränta. Detta ger företagsledningen ett incitament till att i en 

lågkonjunktur minimera sina förluster. Vid tillgångsvärderingen får ledningen dessutom 

möjlighet att medvetet eller omedvetet påverka det redovisade värdet av sina fastigheter 

genom subjektiviteten i prognoser och antaganden så ett så högt värde som möjligt erhålls. 

(Dietrich, Harris, & Muller, 2002)

Eugene Flegm redogör i sin artikel från 2005 hur Enron unyttjade verkligt värdemetoden för 

att nå upp till budgeterat resultat genom att övervärdera sina tillgångar. Flegm anser att 

regelverket inte tar hänsyn till att vissa människor är oärliga och kommer att utnyttja 

systemet. Flegm anser vidare att det främsta argumentet för verkligt värde har varit att detta 

värde är mer relevant än anskaffningsvärdet. Han menar dock att den senaste 

konjunkturnedgången visat på att redovisningen även måste vara tillförlitlig för att kunna 

uppnå denna relevans. (Flegm, 2005) För att öka tillförlitligheten och för att investerare och 

långivare ska tillåtas göra egna bedömningar av tillgångarnas värde utifrån anskaffningsvärde, 

diskuterar Flegm i sin artikel från 2008 huruvida en återgång till värdering till 

anskaffningsvärde bör ske. (Flegm, 2008)

2.4.3 Externa och interna värderingsmäns oberoende
Ytterligare en problematik vid tillförlitligheten i värderingen av fastigheter  kan bero på vem 

som utför värderingen. Detta är en faktor som företagen själva direkt kan påverka genom att 

göra ett aktivt val mellan att använda sig utav interna respektive externa värderingsmän. 

Interna värderingsmän kan antas besitta bättre och mer specifik kunskap om fastigheterna i 

företaget och därigenom göra en riktig värdering. Det kan dock befaras att de interna 

värderingsmännen är mer partiska och mer påverkbara än de externa värderingsmännen, då de 

inte kan anses ha en oberoende ställning gentemot företaget. Externa värderingsmän ses 

generellt som mer objektiva och kan antas besitta stor kunskap för att göra en rättvisande 

värdering. (Dietrich, Harris, & Muller, 2002) Däremot kan de externa värderingsmännens 

oberoende gentemot företagsledningen ifrågasättas. Även Lindvall (2004) diskuterar huruvida 

de externa värderingsmännen kan anses vara helt oberoende. Han menar att 

värderingsmännens uppdragsgivare är begränsade, då antalet stora fastighetsbolag är få, vilket 

leder till att de då kan ha en tendens att anpassa värderingen så att den motsvarar 

uppdragsgivarens intresse. En person som lämnar positiva besked har större möjlighet att få 
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genomslag hos beslutsfattare och därigenom tilldelas nya uppdrag, än en person som kommer 

med negativa besked, såsom en värdering till ett lägre värde än vad fastighetsbolaget hade 

tänkt sig. Lindvall menar vidare att tillförlitligheten i bedömningarna kan sägas öka vid 

användning av både en intern bedömare inom företaget och en extern värderingsman. 

(Lindvall, 2004)

2.5 Analysmodell
Regelverket IAS 40’s införande medförde användande av en ny metod vid värderingen av 

förvaltningsfastigheter, nämligen användandet av värderingsmodeller. Med detta som 

bakgrund uppkommer en viss problematik vad gäller tillförlitligheten och dess beståndsdelar i 

redovisningen av värden på förvaltningsfastigheter. Vi har valt att belysa tre faktorer som 

påverkar denna tillförlitlighet; fastighetsmarknadens utveckling och lågkonjunktur, 

subjektivitet och osäkerhet i antaganden samt externa och interna värderingsmäns oberoende 

gentemot fastighetsbolagen. Vi kommer i empirin, analysen och slutsatsen att utifrån dessa 

påverkande faktorer undersöka tillförlitligheten i värderingen av förvaltningsfastigheter. Detta 

illustreras i modellen nedan.

Regelverk

IAS 40

VALIDITET NEUTRALITET    FÖRSIKTIGHET

TILLFÖRLITLIGHET
VID FASTIGHETSVÄRDERING

FULLSTÄNDIGHET    VÄSENTLIGHET      VERIFIERBARHET

BAKGRUND

PROBLEMATIK

PÅVERKANDE
FAKTORER

Metodik

Värderings
modeller

Fastighetsmarknadens 
utveckling & lågkonjunktur

Subjektivitet & 
osäkerhet iantaganden

Externa & interna 
värderingsmäns 
oberoende

Figur 2. Analysmodell. Källa: Egen figur.
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3. Metod

3.1 Val av ämne
I uppsatsen kommer vi att behandla tillförlitligheten vid värdering av förvaltningsfastigheter 

till verkligt värde. Vårt intresse för detta ämne har sitt ursprung i den aktuella diskussionen 

kring verkligt värde. Värderingen av förvaltningsfastigheter blir särskilt intressant då en 

förändring i regelverket nyligen har skett, samt det faktum att fastighetsmarknaden idag 

kännetecknas av en osäkerhet utöver det vanliga. 

3.2 Datainsamling
I uppsatsens inledande skede gjorde vi en omfattande datainsamling för att hitta relevant 

litteratur. Vi använde oss då av ett antal databaser såsom Business Source Premier, Uppsala 

universitets biblioteksdatabas samt fulltextdatabasen FAR komplett. Sökord som användes 

var; tillförlitlighet, verkligt värde, förvaltningsfastigheter, IAS 40, fair value, valuation, 

investment property. Vi valde att främst använda oss av aktuella vetenskapliga artiklar, 

artiklar ur tidskriften Balans samt regelverket IFRS/IAS. Vi valde dessa källor då vi anser att 

dessa ökar uppsatsens trovärdighet, då vetenskapliga artiklar ofta författas av forskare och 

sakkunniga personer inom det valda ämnet.

3.3 Metodval
Vi har valt att främst använda oss av en kvalitativ studie genom att genomföra ett antal 

intervjuer. Urvalet av intervjurespondenterna kommer dock att ske genom en kvantitativ 

granskning av relevanta företags årsredovisningar för att få fram de mest intressanta företagen 

för vår studie. Detta skedde genom att vi granskade Sveriges tio största noterade 

fastighetsbolags årsredovisningar från 2008. Därefter valde vi ut två av dessa där vi kunde 

urskilja intressanta skillnader i fråga om fastigheternas geografiska spridning samt 

användandet av extern värdering. 

Den kvalitativa studien fortskred genom att vi kontaktade våra utvalda företag; Wallenstam 

och Kungsleden, där vi önskade att komma i kontakt med kunniga personer inom 

värderingsarbetet. Detta för att vi anser att dessa personer besitter den bästa kunskapen om 

tillförlitlighetsproblematiken. För att få ett bredare perspektiv valde vi även att inkludera två 

andra parter i vår undersökning. En redovisningsspecialist inom värderingsfrågor av 

förvaltningsfastigheter samt en representant från ett externt värderingsföretag. 
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3.4 Genomförande av intervjuer
Vid våra kontakter med möjliga respondenter strävade vi efter personliga möten vid 

intervjutillfället. Detta är att föredra, då en djupare förståelse för respondenten uppstår, samt 

en större möjlighet att utforma följdfrågor under intervjuns gång. En av våra intervjuer 

genomfördes dock via telefon, då en nyckelperson inom värderingsarbetet hade sin arbetsplats 

i Göteborg. På det här sättet gick vi antagligen miste om icke-verbala signaler som är lättare 

att uppmärksamma vid ett personligt möte. För att uppväga för möjligt bortfall av information 

spelade vi in intervjun, tog noggranna anteckningar samt såg till att vi båda närvarade vid 

samtliga intervjuer. För att öka studiens reliabilitet krävs att den insamlade informationen 

behandlas på ett noggrant och sakligt sätt, vilket vi genom ovanstående tillvägagångssätt 

försökt att uppnå.

Samtliga intervjuer transkriberades därefter och sändes till respondenterna för att reda ut 

eventuella misstolkningar vilket ökar validiteten i vår studie. En ytterligare faktor som kan 

tänkas öka studiens validitet är det faktum att vi sände våra intervjufrågor till respondenterna i 

mycket god tid innan mötet. Detta minimerar risken för att respondenten missförstår någon 

fråga, om detta ändå skulle ske, finns möjlighet för respondenten att utreda detta med oss 

innan intervjutillfället. Vi har dessutom strävat efter att vara väl pålästa och utforma tydliga 

frågor.

3.4.1 Utformandet av intervjufrågor
Vid utformandet av våra intervjufrågor har vi utgått ifrån att de skulle utgöra undersökningens 

mätningsobjekt. Vi använde uppsatsens analysmodell som grund för operationaliseringen och 

utformandet av frågorna.  I modellen har uppsatsens centrala begrepp, tillförlitlighet, brutits 

ned i mindre beståndsdelar för att på så sätt klargöra begreppets problematik. Detta har sedan 

praktiskt illustrerats i ett antal påverkande faktorer som vi med hjälp av våra respondenter 

använder för att belysa problematiken i begreppet tillförlitlighet.  Av naturliga skäl har vi 

utformat intervjufrågorna på olika sätt, eftersom respondenterna har skilda intressen, kunskap 

och bakgrund. Huvuddragen i intervjufrågorna är dock snarlika för alla respondenter.

3.5 Källkritik
Vid vår datainsamling fann vi väldigt mycket material gällande diskussionen kring verkligt 

värde. En stor del av detta material var dock skrivet för ett antal år sedan. Då införandet av 

IAS 40 skedde 2005, anser vi det som mycket viktigt att främst använda oss av aktuell utgiven 

information och inte sådan som publicerades alltför långt innan dess. Detta blir även viktigt då 
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en av de påverkande faktorerna berör dagens konjunkturläge, vilket kräver aktuell data. De 

vetenskapliga artiklar vi har tagit del av har till stor del bestått av artiklar utgivna under de 

senaste åren och vars innehåll vi anser vara aktuellt.  

Tidskriften Balans, vilken vi har använt artiklar ifrån som källor, innehåller artiklar skrivna av 

en mängd kunniga författare. Dock är det viktigt att ha i åtanke att dessa personer inte alltid 

kan anses vara objektiva, då de ofta utrycker subjektiva åsikter i artiklarna. Detta har vi varit 

medvetna om och därefter gjort ett urval utefter den bedömda objektiviteten i dessa.

Då två av våra respondenter representerar fastighetsbolag är det viktigt att ha i åtanke att 

dessa antagligen inte kan anses vara helt opartiska vid genomförandet av intervjuerna. 

Eftersom vi behandlar ett ämne som ifrågasätter tillförlitligheten i metoderna som 

respondenterna använder för att värdera sitt fastighetsbestånd, måste vi vara kritiska till deras 

svar samt inte se den information de ger oss som en fullständig sanning.  Däremot är det svårt 

för oss att avgöra vilka svar som möjligtvis kan vara vinklade till fastighetsbolagens fördel. Vi 

har för att minska denna risk använt oss av kompletterande information från bolagens 

årsredovisningar, samt diskuterat samma frågor med våra övriga utomstående respondenter.
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4. Empiri

Empiriavsnittet kommer att redogöra för resultatet av våra genomförda intervjuer utifrån det 

teoretiska avsnittets presenterade analysmodell. Detta för att skapa ett underlag för vidare 

diskussion i  uppsatsens analys. 

4.1 Presentation av respondenterna
Peeter Kinnunen och Andrea Cedwall arbetar båda på avdelningen Transaktion och analys

som arbetar övergripande med värdering av kommersiella och publika fastigheter inom 

Kungsleden. 

Ulf Lundberg är en av de två personen som arbetar med värdering på Wallenstam. 

Wallenstams publika fastighetsbestånd är koncentrerat till Sveriges största städer; Stockholm, 

Göteborg och Helsingborg. 

Karin Zakariasson är ansvarig för Transaktioner och analys vid Newsec som är Europas 

ledande fastighetsrådgivare inom rådgivning, transaktioner och asset management. Newsec 

gör värderingar och olika typer av analyser såsom vakansmätningar och strategianalyser för 

olika fastighetstyper.

Bo Nordlund har en bakgrund som ekonomichef och delägare i ett större fastighetsbolag under 

1990-talet och senare som fastighetsanalytiker vid Föreningsbanken. Mellan 2000-2005 

arbetade Bo som auktoriserad revisor och är teknologie doktor i värderings- och 

redovisningsfrågor för fastighetsbolag vid Kungliga Tekniska Högskolan. Idag arbetar Bo 

Nordlund som redovisningsspecialist vid KPMG.

4.2 IAS 40
Både Kungsleden och Wallenstam har enligt respondenterna sedan lång tid innan IAS 40 

infördes, värderat sina fastigheter till verkligt värde, och redogjort för detta i respektive 

årsredovisning. Lundberg uppger att Wallenstam redan vid 2004 års årsredovisning lade till 

en not, där de förklarade hur det skulle ha sett ut om IAS 40 hade varit tillämpbart redan då. 

Både Kungsleden och Wallenstam valde att använda sig av verkligt värde samma år som det 

infördes.
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Nordlund ser ett antal orsaker som bidrog till att alla de noterade fastighetsbolagen i Sverige 

valde att använda sig av verkligt värdemetoden. Han menar att analytikerna och 

fastighetsbolagen själva ser sig som mycket substansdrivna vilket tillsammans med den 

positiva marknaden talade för en marknadsvärdering, en värdering till verkligt värde.

4.3 Värderingsmodeller
Wallenstam använder sig enbart utav intern värdering när de värderar sina fastigheter. Det är 

två personer som ingår i värderingsarbetet och utöver dem är även VD och vice VD med i 

processen. Wallenstam använder sig av direktavkastningsmetoden. Två faktorer som ingår i 

Wallenstams värderingsmodell är företagets hyresvärde och avkastningskrav. Hyresvärdet ska 

avspegla det faktiska värdet och innefattar hyresvärdet för samtliga lokaler, även vakanta och

därefter görs ett avdrag på tre procent för generell vakans. För att bestämma 

avkastningskravet utgår Wallenstam i störst grad från känslan av hur marknaden ser ut och 

räknar på affärer som har skett. De tittar även på andra fastighetsbolag och gör en jämförelse

av dessa. 

Kungsleden använder sig utav både intern och extern värdering. Enligt Kungsledens 

årsredovisning från 2008 använder de sig i grunden av en variant av ortsprismetoden med en 

femårig kassaflödeskalkyl. Enligt Kinnunen görs den interna värderingen med hjälp av

affärsplaner som ständigt ska vara uppdaterade. Huvudregeln är att uppdateringen ska göras 

minst en gång varje år men så fort det händer något i fastigheterna som kan föranleda en 

värdeförändring, ska en ny värdering göras. Syftet är att de ska avspegla och fånga upp 

förändringar i marknaden, för att upptäcka möjliga risker samt urskilja svängningar i 

konjunkturen. I modellen ingår avkastningskravet, som till viss del tas från marknaden. 

Utöver det har Kungsleden en riskpremie i affärsplanen som tas fram genom en riskanalys, 

dock studeras främst marknaden och ser genom detta vilken avkastning som fås genom en 

försäljning av samma typ av fastigheter. Kungsleden använder sig även utav externa värderare 

för att säkerställa sin interna värdering och de använder sig främst utav Newsec och Swefa. De 

externa värderarna gör, enligt Kinnunen helt fristående värderingar och får enbart information 

som hyreslistor och kostnader.

Nordlund menar att majoriteten av de metoder som används idag är en variant av 

ortsprismetoden, även fast de i en del fall kallas för avkastningsmetoder. Detta eftersom de

har fått fram avkastningskravet genom att göra en jämförelse av liknande sålda objekt, vilket 

är utmärkande för ortsprismetodens teori.
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Zakariasson på Newsec har någon insyn i hur fastighetsbolagen genomför sina värderingar. 

De får inte se bolagens kalkyler utan får enbart ta del av den information som är nödvändig 

för att Newsec ska kunna genomföra sin externa värdering av fastighetsbeståndet. När 

Newsec gör sin värdering använder de sig av en kombination av ortprismetoden och 

avkastningsmetoden där de letar efter jämförelseköp och går igenom kassaflöden. 

4.4 Tillförlitlighet vid fastighetsvärdering
För att undersöka graden av tillförlitlighet i våra respondenters bolag samt på 

fastighetsmarknaden som helhet, gick vi igenom de olika kraven på tillförlitlighet som 

presenteras i vår teori.

4.4.1 Validitet
En viktig fråga att diskutera är hur bra verkligt värdemetoden och företagens 

värderingsmodeller egentligen avspeglar verkligheten. 

Nordlund anser att verkligt värde förmodligen ger en betydligt bättre bild än ett 50 år gammalt 

anskaffningsvärde. Han har själv gjort en empirisk studie runt detta, då försäljningspriset på 

fastigheter ställts mot senast rapporterat verkligt värde. Resultatet blev att skillnader uppstod, 

och studierna indikerade att värderingen i normalfallet kommer att ligga inom +/- 10 % från 

värderat värde. Båda våra fastighetsbolag är eniga om att verkligt värdemetoden avspeglar 

verkligheten på ett bra sätt. Zakariasson menar dock att Newsecs modeller avspeglar 

verkligheten i väldigt hög utsträckning, eftersom de hela tiden är inne på marknaden och tittar 

på gjorda köp, hur investerarna tänker samt en rad andra viktiga faktorer.

4.4.2 Neutralitet och försiktighet
Orealiserade värdeförändringar i fastigheter ska i dag redovisas i resultaträkningen samt 

påverka resultatet. Det finns då en möjlighet att anta att företagsledningen har intresse av att 

bibehålla så höga värden på sina fastigheter som möjligt, för att inte uppvisa ett alltför dåligt 

resultat, vilket kan leda till en inte helt neutral redovisning. 

I följande figur redovisas storleken på Wallenstams och Kungsledens orealiserade 

värdeförändringar mellan 2005 och 2008. Som figuren illustrerar är 2008 första året med en 

negativ orealiserad värdeförändring sedan införandet av IAS 40. Här syns det tydligt vilken 

resultateffekt den nya värderingsmetoden i kombination med sjunkande marknadsvärden har 

inneburit för fastighetsbolagen.
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Figur 3. Orealiserade värdeförändringar 2005-2008. Källa: Wallenstams årsredovisning 2005-2008 och 
Kungsledens årsredovisning 2005-2008

Nordlund menar att problemet ligger i att det inte går att bevisa hur stora värdeförändringarna 

egentligen ska vara när det i dagsläget inte finns en mängd transaktioner på marknaden att 

utgå ifrån. Konsekvensen blir att redovisningen släpar efter och det verkliga utfallet först i

efterhand kan kontrolleras. Varken Lundberg eller Kinnunen tycker däremot att detta är något 

större problem på den svenska fastighetsmarknaden. Lundberg menar att detta scenario enbart 

kan utspelas en kortare tid, innan verkligheten uppdagas. Kinnunen säger att det självklart 

finns ett intresse hos företagen att bibehålla de tidigare höga värdena på sina fastigheter, men 

han ifrågasätter om det egentligen krävs en så stor värdeminskning som den allmänna 

uppfattningen verkar ha. Han ser inte detta som något problem utan anser att det är korrekta 

värden som avspeglas i redovisningen. Inte heller Zakariasson ser detta som ett problem, då 

hon anser att de flesta fastighetsbolag har varit väl förberedda på den rådande 

konjunkturnedgången, genom att satsa pengar på fastigheter som varit i dåligt skick och 

därmed kunnat öka antalet hyresgäster och därmed höjt hyresnivån och uthyrningsgraden.

4.4.3 Fullständighet och väsentlighet
Ytterligare ett problem är att avgöra vilken information som ska presenteras i 

årsredovisningen, det blir ett avvägande om vad som bör tas med och vad som kan utelämnas 

utan att gå miste om viktig information.  

Nordlund pekar på att fastighetsbolagen bör precisera och tydliggöra sina driftnetton och 

avkastningskraven i sin redovisning. Det förekommer ofta ett stort när företagen redogör för 

sina avkastningskrav och Nordlund anser att detta spann bör minskas för att ett viktat 

avkastningskrav för specifika fastigheter i specifika geografiska områden ska kunna räknas ut. 

Detta kan göras genom att ställa kassaflödet i relation till avkastningskravet och sedan sätta in 

det i en värderingsmodell, för att på så sätt kunna kontrollera ifall utfallet blir detsamma som 
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det presenterade värdet i företagets redovisning. Han tror vidare att företagen kommer att bli 

bättre på detta under kommande år, i och med den stora osäkerhet som föreligger på 

fastighetsmarknaden i dag. Zakariasson tycker att det är viktigt med information om 

värderingen i företagens årsredovisningar. Det är viktigt att ha information om vilka 

hyresgäster som finns, struktur och kontraktslängder, eftersom samtliga är faktorer som 

påverkar värdena och stabiliteten i fastighetsbolagen. Både Wallenstam och Kungsleden tar 

med all den information de tycker är nödvändig för att beskriva sitt tillvägagångssätt,

Lundberg menar dock att det hos dem handlar om en avvägning i att vara tydlig men 

samtidigt inte avslöja allt i detalj på grund utav att deras förhandlingsposition då försämras 

gentemot konkurrerande fastighetsbolag.

4.4.4 Verifierbarhet
Ett viktigt kriterium för tillförlitlighet är att kunna verifiera sanningshalten i redovisningen. 

Detta var synbart lättare förr då anskaffningsvärdet fanns som en tydlig verifikation – något 

som saknas vid dagens värdering till verkligt värde.

Nordlund ger oss en tydlig förklaring då han säger att ”… förr vid historical cost accounting 

hade vi värden i balansräkningen som alla visste var fel, men det var tydligt hur de hade 

uppkommit. Idag har vi värden som vi tror är rätt, men få vet hur de har uppkommit.” Han 

förklarar övergången från en transaktionsbaserad redovisning (anskaffningsvärdemetoden) till 

dagens uppskattningsredovisning (verkligt värdemetoden) och att gapet däremellan måste 

fyllas genom en redogörelse för vilka antaganden som gjorts för att minska risken för 

subjektiva värderingar. Lundberg anser att sanningshalten i värderingarna är hög, trots att de 

inte är härledda från någon faktisk transaktion. De använder sig utav sina revisorer som 

kontrollerar sanningshalten i deras värderingar. Kinnunen och Cedwall uppger att Kungsleden

måste hålla sig inom ett visst spann utifrån värderingen som görs av externa värderingsmän, 

annars krävs tydliga förklaringar till avvikelserna. Zakariasson anser att anskaffningsvärdet är 

en verifikation som väldigt snabbt blir inaktuell. Däremot förespråkar hon den gamla 

principen, där istället en redogörelse för det verkliga värdet fanns med i noterna, för att på sätt 

få en bild av både anskaffningsvärdet och det verkliga värdet i redovisningen.

4.5 Påverkande faktorer
I detta avsnitt kommer vi att redogöra för hur våra respondenter resonerar kring hur de 

påverkande faktorerna som presenterats i teoriavsnittet påverkar tillförlitligheten i 

fastighetsvärderingen.
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4.5.1 Fastighetsmarknadens utveckling och lågkonjunktur
En intressant fråga är hur våra respondenter anser att tillförlitligheten i värderingen av 

förvaltningsfastigheter har påverkats av den rådande konjunkturnedgången.

Nordlund menar att konjunkturnedgången har fört med sig färre transaktioner på 

fastighetsmarknaden. Därav har osäkerheten ökat och tillförlitligheten kan då antas ha 

minskat. Han anser inte att konjunkturnedgången har haft någon positiv inverkan på 

säkerheten och tillförlitligheten i värderingen. Lundberg berättar att de kände av nedgången 

redan vid årsskiftet 2007 och att de då började höja sina avkastningskrav för att vara 

förberedda på en sämre marknad. Han tycker att sanningshalten och tillförlitligheten i deras 

värderingar fortsättningsvis är ganska hög, en viktig orsak till detta är att Wallenstam har 

majoriteten av sina fastigheter på de tre största orterna i Sverige, där konjunkturnedgången 

inte spås ha lika stor negativ effekt som i övriga landet. Kinnunen menar att osäkerheten i 

dagsläget är extrem och att det är svårt att göra en korrekt värdering när det saknas jämförbara 

transaktioner på fastighetsmarknaden. För att möta konjunkturnedgången har de riktat om sin 

affärsportfölj och anammat en annan strategi än föregående år då fastighetsmarknaden har 

gått onormalt bra. För värderingsmännen på Newsec har konjunkturnedgången lett till en allt 

större utmaning i det dagliga arbetet, menar Zakariasson. I och med att det inte finns lika 

många jämförbara transaktioner på marknaden idag, präglas deras bedömningar av större 

noggrannhet.

Cedwall och Kinnunen uppger att de båda märkt av en väsentligt lägre omsättning på 

fastigheter. Transaktionsmarknaden har mer eller mindre helt avtagit enligt dem. Samtliga 

respondenter från fastighetsbolagen menar på att konkurser, vakanser och 

hyresbetalningsförmågan inte ännu fått genomslag, utan kommer med viss eftersläpning att 

göra sig påminda. Cedwall och Kinnunen uppger att antagandena i värderingsmodellerna har 

förändrats i och med lågkonjunkturen, vilket är självfallet då antagandena hela tiden följer 

marknaden vad gäller hyresnivåer, kostnader, vakanser och inflationen. De nämner även att 

revisorerna tittar mer noggrant på värderingarna idag och orsaken till detta tror Cedwall och 

Kinnunen är att de vill ha ett mer noggrant underlag. Lundberg menar att det enda som 

ändrats i och med lågkonjunkturen i värderingsprocessen hos Wallenstam är en justering av 

avkastningskraven. Nordlund tror att revisorerna idag överlag är mer observanta på hur 

utvecklingen ser ut inom den närmsta framtiden. Han menar att utvecklingen antagligen 

kommer att ske i en process, där transparensen kommer att öka och att tydligheten med 
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osäkerheten ökar. Nordlund tror att många fastighetsbolag kommer att uppleva en väldig 

motgång innan vi ser slutet på denna lågkonjunktur, med en ordentlig nedjustering av deras 

fastighetsvärden. Nordlund talar även om svenskt fastighetsindex, som sedan IFRS infördes 

följt de noterade bolagens värden på fastighetsbestånden förhållandevis bra, men som nu 

uppvisar en genomsnittlig värdeförändring som är dubbelt så stor som den som de noterade 

bolagen i genomsnitt redovisar. De noterade bolagen visar på en ungefärlig genomsnittlig 

värdeminskning på fyra procent medan svensk fastighetsindex visar på en genomsnittlig 

förändring på åtta procent. När vi frågar Nordlund om den framtida utvecklingen, menar han, 

likt fastighetsbolagen att det finns en viss eftersläpning vad gäller förvaltningsfastigheter. 

Zakariasson påpekar att hon är förvånad över att ledningarna i fastighetsbolagen och

aktieägarna inte ställer högre krav på att en extern värdering ska genomföras, för att 

kontrollera den interna värderingen. Zakariasson anger att det i dag är svårare att göra en 

värdering eftersom antalet transaktioner är färre, vilket har lett till förändringar i Newsecs 

arbetsrutiner. 

4.5.2 Subjektivitet och osäkerhet i antaganden
Samtliga våra respondenter anser att det finns en viss risk att subjektivitet kan uppkomma när 

värderingen sker genom interna bedömningar i företagen. Nordlund menar att kravet på 

tillförlitlighet har frångåtts för att ge plats för den kvalitativa egenskapen relevans i dagens 

redovisningar. Problemet, enligt honom, är att osäkerheten i bedömningarna tydligt måste 

klargöras, så att informationen i redovisningen inte ses som en absolut sanning. Värdena som 

presenteras ska ange det bästa estimat som kan ges för att göra redovisningen tillförlitlig, 

viktigt att ha i åtanke är dock att dessa värden endast utgör en grund för en tänkbar egen 

värdering. Zakariasson anser att subjektiviteten kan utgöra ett problem då värdering främst 

handlar om uppskattningar, och därmed uppkommer naturligtvis en viss osäkerhet. Hon 

menar dock att samstämmigheten i deras värderingar brukar vara mycket god. I Wallenstams 

värderingsmodell är den enda subjektiva faktorn avkastningskravet, menar Lundberg. De 

andra faktorerna avgörs genom marknaden och hyresgästerna. För att minska risken för 

subjektiva värderingar hos Kungsleden, använder sig de utav sina affärsplaner, som ständigt 

uppdateras när förändringar i marknaden uppkommer. De är även väldigt tydliga i 

årsredovisningen, med vilka metoder som används, och det menar Kinnunen är ett exempel på 

Kungsledens öppenhet i hur de genomför sina värderingar.
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Kinnunen och Cedwall anser att ett problem med verkligt värde är osäkerheten i 

värderingarna. De menar att det finns osäkerhet även på en normal marknad, men att den ter 

sig extrem idag eftersom det sker få transaktioner, vilket gör att det blir svårt att hitta 

jämförbara köp. Lundberg anser att användningen av verkligt värdemetoden leder till att 

resultatet kan fluktuera väldigt mycket. Tidigare har värderingarna gett höga resultat, men 

inga reella pengar. På  senare tid har värderingarna uppvisat förluster, vilket inte heller är 

några reella pengar. Lundberg anser att den som är ovan, och inte riktigt förstår hur det 

fungerar kan vid första anblick tro att det inte alls går bra för företaget, eller tvärtom. Hittills 

har användningen av verkligt värde skett i en högkonjunktur, i och med lågkonjunkturen har 

det blivit lite mer kaotiskt menar Lundberg.

Nordlund anser att verkligt värdemetoden ger ett aktuellt kapitalvärde i balansräkningen. 

Detta ger en bättre bild av bolagets förmögenhet samtidigt som det ger mer relevanta 

nyckeltal. Däremot är det svårt att mäta det verkliga värdet med precision. Det finns osäkerhet 

i bedömningen samtidigt som det ger cykliska genomslag i resultaträkningen när värdena går 

upp och ned. En för tillfället bra och transaktionsintensiv marknad ger ett oerhört genomslag i 

resultaträkningen. Verkligt värdemetoden är bra redovisningsmässigt menar Zakariasson, 

detta för att det är bra information som ges ut till marknaden. Däremot menar hon att 

regelverket inte tagit hänsyn till hur hårt verkligt värdemetoden vid sjunkande 

fastighetsvärden egentligen kan slå mot fastighetsbolagen.

4.5.3 Externa och interna värderingsmäns oberoende
Kungsleden använder sig som tidigare nämnts av både interna och externa värderingsmän 

medan Wallenstam enbart använder sig av en intern värdering. Vi kommer här att redovisa 

våra respondenters syn på dessa olika kombinationer.

Kinnunen och Cedwall menar att den externa värderingen på Kungsleden ska kvalitetssäkra 

den interna värderingen. Wallenstam anser enligt respondenten att motivet till att de enbart 

genomför interna värderingar är att de själva har den bästa informationen om sina fastigheter. 

Lundberg anser vidare att de externa värderingsmännen varit de som drivit på utvecklingen 

med ökade värden de senaste åren. Lundberg anger inte att något ökat tryck från externa 

intressenter om att en extern värdering skall utföras under de senaste åren, inte heller att några 

planer finns på att införa en sådan. Han anger vidare att Wallenstams interna värderingar legat 

väldigt nära konstaterade slutpriser på sålda och köpta fastigheter under den senaste perioden. 
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Lundberg uppger även att revisorerna detta år använt sig av en egen värderingsman som

värderat beståndet och därifrån har inga klagomål på den interna värderingen uppkommit.

Nordlund menar att det i den aktuella konjunkturnedgången återstår att se, om någon skillnad

uppkommer mellan de olika kombinationerna av intern och extern värdering som 

fastighetsbolagen använder sig av. Han menar, likt både Wallenstam och Kungsledens 

respondenter, att de interna värderarna har mest kunskap om sina egna fastigheter. Detta kan i 

sin tur ge olika fördelar i ett värderingsförfarande. Han menar dock även att denna 

information som endast finns tillgänglig inom företaget egentligen inte får avspeglas i 

värderingen, då marknaden inte har tillgång till samma information.

Nordlund anser att den bästa metoden för värdering, extern, intern eller en kombination av 

dessa, i längden skulle vara externa värderare. Han menar att dessa är experter på 

fastighetsmarknaden och inte ska ha några kopplingar till bolaget eller vad bolagen själva 

tycker. Han menar vidare att oberoendet inte förutsättningslöst kan kopplas till interna eller 

externa värderare. Om den externa värderaren är mycket beroende av arvodet från 

värderingsuppdraget, kan oberoendet förmodligen komma att ifrågasättas, trots att de är 

externa värderare. Han anser dock att det generellt kan vara lättare att ha ett oberoende 

förhållande som extern värderare än som intern värderare. Zakariasson anser att deras 

oberoende gentemot fastighetsbolagen är ganska stort. Hon menar att de ibland förlorar 

kunder för att de har olika åsikter om faktorer som påverkar värderingen. Ibland händer det att 

Newsec har en annan syn på fastighetens värde än fastighetsägaren. Detta har under året enligt 

Zakariasson uppstått, vilket ibland har lett till att de förlorat kunder. Hon menar dock att 

fastighetsbolagen till stor del litar på Newsecs värdering, vilket hon tror beror på att bankerna 

i år är väldigt involverade i värderingarna. När bankerna har varit trygga med vilka 

antaganden Newsec gör, har detta lett till ett ökat förtroende även hos fastighetsbolagen. Hon 

menar vidare att denna ökade förekomst av diskussioner kring värderingen medfört att 

fastighetsbolagen tittar noggrannare på värderingen som Newsec genomför, exempelvis om 

de lämnat korrekta antaganden eller om någon ny information finns att delge. Zakariasson 

menar att en intern värdering kan bli mycket bra om fastighetsbolaget är 

transaktionsintensiva, då de har en bra koll på marknaden. Däremot, om fastighetsbolaget har 

många olika typer av fastigheter menar hon att det ändå kan vara svårt att bibehålla en bra 

kunskap, då bolagen inte kan tänkas handla så ofta med jämförbara objekt. Hon menar att det 

är bra att ta in externa värderare för att stämma av de interna värderingarna. Externa värderare 
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genomför värderingar varje dag och tar in mycket information om marknaden, vilket är en 

fördel vid en fastighetsvärdering.
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5. Analys

I analysavsnittet kommer vi med hjälp av vår analysmodell, utformad utifrån uppsatsens 

teoretiska bakgrund med tillförlitligheten vid fastighetsvärdering i fokus, diskutera det 

empiriska materialet för att på så sätt motivera uppsatsens slutsats.

5.1 IAS 40
När IAS 40 infördes i Sverige innebar det en förändring för företag som innehade 

förvaltningsfastigheter. Standarden menade att fastigheter nu får värderas enligt verkligt 

värdemetoden eller den föregående anskaffningsvärdemetoden. Båda respondenterna för våra 

fastighetsbolag valde att omedelbart anamma verkligt värdemetoden, något de även gjort 

sedan en lång tid tillbaka, då i notform. Anledningarna till varför båda våra respondenters 

företag valde verkligt värde framför anskaffningsvärde kan vara många, vi tror att en viktig 

bidragande faktor kan vara den rådande högkonjunkturen som präglade den svenska 

ekonomin, när standarden infördes. I en högkonjunktur är det mycket troligt att de verkliga 

värdena på fastigheter är betydligt högre än om en värdering till anskaffningsvärde sker, 

vilket borde vara ett motiv för fastighetsbolagen att välja det nya värderingsalternativet, för att 

på så sätt kunna redovisa högre tillgångsvärden i redovisningen. En annan bakomliggande 

orsak tror vi kan vara de orealiserade värdeförändringarna som uppkommer vid värdering till 

verkligt värde. De värdeökningar som skedde i och med de stigande marknadsvärdena, 

redovisades direkt över resultaträkningen och fick därmed rejäla positiva effekter på 

företagens resultat.

5.2 Värderingsmodeller
Wallenstam och Kungsleden använder sig av direktavkastningsmetoden respektive 

kassaflödeskalkyler vid värderingen av dess förvaltningsfastigheter. Modellerna utgår både 

ifrån information som finns given, exempelvis hyresintäkter, samt information som grundar 

sig på bedömningar och framtida prognoser. Wallenstam beräknar enligt respondenten sitt 

avkastningskrav i störst grad utifrån känslan av hur marknaden ser ut, samt genom att studera 

liknande genomförda försäljningar. Känslan av hur fastighetsmarknaden ser ut är en 

bedömning som är präglad av stor osäkerhet. Speciellt i en tid då marknaden kan anses vara 

ovanligt oförutsägbar och osäker. Antalet liknande genomförda försäljningar har under året 

sjunkit dramatiskt, vilket gör att denna grund till bedömning blir mycket osäker då antalet 
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jämförelseobjekt har minskat. Vi anser därför att osäkerhetsintervallet under det senaste året 

vid bedömningen av dessa variabler antagligen har ökat. 

Respondenten på Wallenstam värderar själv och tillsammans med ytterligare en kollega 

inklusive en avstämning med VD samt vice VD ett bestånd på 18,8 miljarder kronor. Då 

enbart två personer i grunden står för värderingen av ett så stort bestånd, kan antagandet göras 

att en förhöjd risk finns för subjektiva bedömningar. Dessa variabler påverkar i sin tur 

tillförlitligheten i slutprodukten, närmare bestämt värderingen. Kungsleden använder i sin 

värderingsmodell en femårig prognosperiod genom ständigt uppdaterade affärsplaner. En 

prognos präglas naturligt av osäkerhet, vilket Kungsleden försöker motverka genom att 

ständigt uppdatera affärsplanerna utefter faktiska marknadsförhållanden och händelser. Vi tror 

dock att det är svårt för utomstående att veta hur ofta detta sker och vilka variabler som 

revideras. Även bedömningen om på vilket sätt och hur ofta uppdateringarna ska ske kan vara 

subjektiva, då uppdateringen i sig föranleds av en prognos om framtiden, vilken även den kan 

antas vara subjektiv och osäker. I affärsplanen ingår en riskpremie som Kungsleden tar fram 

genom att studera genomförda försäljningar på marknaden. Minskningen av jämförbara 

transaktioner har förmodligen gjort att denna parameter präglas av en ökad osäkerhet samt en 

större felmarginal. Även avkastningskravet härleds likt Wallenstam från marknaden, vilket 

gör att osäkerheten ökar och tillförlitligheten därmed minskar ytterligare. Nordlund påpekar 

att majoriteten av de metoder som fastighetsbolagen använder vid värderingen idag är en 

variant av ortsprismetoden. Detta stämmer hos både Wallenstam och Kungsleden. Detta 

inslag av ortsprismetoden i samband med den avtagande transaktionsmarknaden har påverkat 

osäkerheten negativt i företagens bedömningar och prognoser av vissa variabler, vilket enligt 

oss har påverkat tillförlitligheten av deras värdering.

5.3 Tillförlitlighet vid fastighetsvärdering
Då huvudsyftet med vår undersökning är att utreda hur tillförlitlig värderingen av 

förvaltningsfastigheter är, kommer vi i detta avsnitt att analysera denna tillförlitlighet. Då 

tillförlitlighetsbegreppet är oerhört brett och svåröverskådligt, har vi valt att bryta ned det i 

mindre beståndsdelar efter dess olika kriterier och därefter sammankoppla dessa med de 

utvalda påverkande faktorerna.

5.3.1 Validitet
Validitet innebär att förvaltningsfastigheternas värde som uppkommer vid verkligt 

värdemetoden ska avspegla verkligheten. Alla våra respondenter är eniga om att värderingen 
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till verkligt värde överrensstämmer med verkligheten i allra högsta grad och att det ger ett mer 

aktuellt och riktigt värde än anskaffningsvärden som i vissa fall kan vara mycket gamla.

Fastighetsmarknadens utveckling på grund av den rådande lågkonjunkturen har bidragit till att 

antalet jämförbara transaktioner minskat rejält på fastighetsmarknaden. En väl fungerande 

marknad är en förutsättning för att beräkningen av ett verkligt värde ska bli någorlunda 

sanningsenligt. När denna förutsättning saknas, som i dagsläget, uppstår svårigheter i att 

bedöma validiteten i företagens redovisning. Det behövs ett jämförelsebart värde när 

företagen ska bedöma huruvida de har gjort en tillfredställande värdering av sina fastigheter, 

men när jämförbara transaktioner saknas, är detta värde mycket svårt att finna. Validiteten ska 

återspegla graden av verklighetstro i värderingarna, och när marknaden är så pass osäker som 

den är idag, vilket alla våra respondenter är ense om, kan det tyckas naturligt att även 

värderingarna blir tämligen osäkra. 

Det verkliga värdet i företagens redovisning grundas på egna bedömningar och antaganden

och kan därför aldrig fullständigt säkerställas. En annan fråga som dyker upp är vem som 

bestämmer tillgångens marknadsvärde på balansdagen, det värde som det verkliga värdet ska 

överrensstämma med för att anses motsvara marknadsvärdet. Det kan uppfattas som två sidor 

av samma mynt och vi anser att det är svårare att fastställa graden av validitet än vad det kan 

tyckas vid en första anblick. Vi anser dock att validiteten torde vara högre vid värdering till 

verkligt värde än vid anskaffningsvärde, eftersom ingen hänsyn till marknadsförändringar 

görs i det sistnämnda fallet, förutom av- och nedskrivningar på tillgången i fråga. Verkligt 

värde borde då ge en bättre bild av verkligheten än ett historiskt anskaffningsvärde, däremot 

är det svårt att avgöra huruvida det verkliga värdet avspeglar en objektiv verklighet.

5.3.2 Neutralitet och försiktighet
Neutralitet och försiktighet är två viktiga kriterier på tillförlitlighet. Neutralitet innebär att 

redovisningen ska vara neutral och därmed inte vinklad på något sätt. Försiktighetskriteriet 

har till avsikt att förhindra att tillgångar avsiktligt över- eller undervärderas, vilket då kommer 

att utgöra en bristande neutralitet i redovisningen. 

Det är svårt att avgöra vem som har rätt när en fastighetsmarknad med ständigt pågående 

transaktioner inte finns att jämföra med. Som läget ser ut idag, borde man dock kunna 

fastställa att det krävs en värdeminskning för att förvaltningsfastigheternas värde ska 

överrensstämma med marknadens värdering. Då är det självfallet helt omöjligt att behålla de 
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höga värden som fastigheterna var värderade till för några år sedan, utan att frångå neutralitet 

och försiktighetskraven. Våra respondenter anser att neutralitetskriteriet uppfylls i deras 

värderingar, vi anser dock att det finns ett flertal faktorer som gör att en fullständig neutralitet 

blir svår att upprätthålla.

Värderingar gjorda till verkligt värde innefattar en subjektivitet i bedömningarna som är 

mycket svår att undkomma. Alla våra respondenter är väl medvetna om detta, och agerar på 

olika sätt för att försöka minska risken för felaktiga bedömningar, exempelvis genom att vara 

öppen med den information de lämnar till sina externa intressenter. Vi anser att subjektiva 

värderingar kan utgöra ett problem för tillförlitlighetsaspekten, då en viss mån av subjektivitet 

i företagsledningens bedömningar kan leda till en bristfällig neutralitet i redovisningen. Som 

vi tidigare har diskuterat, borde ledningen ha starka incitament för att vilja behålla höga 

tillgångsvärden på sina fastigheter och kan då tänkas medvetet eller omedvetet utforma en 

snedvriden redovisning i syfte att uppnå detta. Neutralitetskravet kan då inte sägas vara 

uppfyllt och redovisningens tillförlitlighet minskar. Självfallet skall det inte antas att alla 

företag medvetet snedvrider sin redovisning, dock är det mycket viktigt att vara medveten om 

att subjektivitet alltid kan påträffas vid värdering till verkligt värde. Det är även mycket 

svårare för utomstående att upptäcka felaktigheter i bedömningarna när det inte finns något 

som är rätt eller fel att utgå ifrån. Det är givetvis mycket svårt att avgöra huruvida ett företags 

värderingar är subjektivt vinklade eller inte men för att stärka trovärdigheten och därmed 

verka mer tillförlitliga kan fastighetsbolagen vara mer öppna med den information de har till 

förfogande och försöka påvisa en tämligen objektiv värdering.

Olika grader av neutralitet kan även avspeglas i fastighetsbolagens val av kombinationen av 

intern och extern värdering. Interna värderingsmän som finns inom företaget har i de allra 

flesta fall den bästa och mest specifika informationen om företagets fastighetsbestånd. Detta 

kan leda till en informationsasymmetri i deras relation gentemot eventuella externa 

värderingsmän, då företagen själva väljer vilken information de delar med sig av till dem som 

genomför den externa värderingen. Risken för en bristfällig neutralitet finns alltså även om 

företagen använder sig utav externa aktörer för att säkerställa deras värderingar, vilket är 

viktigt att ha i åtanke. Externa värderare kan däremot antas utföra en mer neutral värdering än 

de interna, då de externa värderarna sannolikt inte har lika starka incitament för att på något 

sätt snedvrida de redovisade värdena. Diskussioner har pågått huruvida de externa värderarna 

verkligen är oberoende från fastighetsbolagen, vilka ju är deras uppdragsgivare, och ett flertal 
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faktorer pekar på att de externa värderingsmännen borde kunna ha incitament att följa den 

interna värderingen. Zakariasson anser dock inte att detta är fallet, då värderingsbolagen inte 

får någon insikt i fastighetsbolagens kalkyler och inte heller får veta vilka värden de har 

kommit fram till i sin interna värdering. Detta faktum antyder att användandet av en extern 

värderingsman kan öka uppfyllandegraden av neutralitetskriteriet.

5.3.3 Fullständighet och väsentlighet
Informationen som presenteras i årsredovisningen måste enligt fullständighetskravet innehålla 

all tänkbar information som är viktig för någon användare. Väsentlighetskravet utgör däremot 

en restriktion mot vilken information som är betydelsefull nog att presenteras i 

årsredovisningen. 

Osäkerhet är något som alltid kommer att förekomma i antaganden som görs av olika 

individer. Ett antagande består av en bedömd prognos av något, vilket gör att osäkerheten i 

denna aldrig kan elimineras helt, då den utgår från enskilda individers kunskap, beräkningar 

och framtidstro. För att minimera bristen på tillförlitlighet i sådana antaganden och därmed 

värderingen tror vi att det är mycket viktigt att redogöra för osäkerheten och poängtera vad

som är osäkert, för att kunna säkerställa att tillförlitlighetens fullständighetskriterium

efterföljs i så stor mån som möjligt. Fullständighetskriteriet blir aktuellt, då information 

angående osäkerhetsintervall kan anses vara väsentlig för företagets intressenter, för att kunna 

göra en egen bedömning av hur osäkerheten i värderingen påverkar dem. Företagen bör 

redogöra för beståndsdelarna i sina värderingsmodeller mer utförligt, då ett antal subjektiva 

variabler ingår i dessa. 

Enligt Wallenstam och Kungsleden innefattar deras årsredovisningar den information som 

dess intressenter behöver för att få en beskrivning av hur de genomför sina värderingar. 

Wallenstam anger att de gör en avvägning i att vara tydliga med deras metoder, men samtidigt 

vill de inte avslöja detaljer som skulle kunna försämra deras förhandlingssituation vid förvärv 

och avyttringar av fastigheter. Nordlund kritiserar dock fastighetsbolagens redovisning av 

främst driftnetton och avkastningskrav. Dessa är enligt honom inte nog preciserade. 

Fastighetsbolagen redovisar information om sina värderingar, vilken enligt oss tenderar att 

vara mycket övergripande och generell. Avvägningen mellan fullständig och väsentlig 

information angående värderingar kanske hindras av affärsmässiga skäl som respondenten 

från Wallenstam påpekade? Vi anser att en redogörelse för exakt hur avkastningskravet och 

driftnettot beräknas vore önskvärt, men för bolagen kanske detta är en omöjlighet, då detta 
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exempelvis skulle kunna avslöja vilket värde de skulle värdera ett potentiellt förvärvsobjekt 

från en konkurrent som då skulle utnyttja detta. Det är däremot viktigt för intressenter som 

vill göra en egen bedömning kring det framräknade värdet på fastigheten. Hindret som den 

affärsmässiga aspekten utgör påverkar transparensen och därmed tillförlitligheten, då 

intressenter begränsas från att kunna göra en egen bedömning kring tillförlitligheten utifrån 

informationen som presenteras i årsredovisningen. Vi anser att fullständighetskriteriet 

förmodligen främst begränsas av denna affärsmässiga aspekt och kan därmed bidra till en 

bristande tillförlitlighet. Informationen kring driftnetton och avkastningskrav anser vi 

uppfyller väsentlighetskriteriet och är därför mycket viktig att presentera för tillförlitlighetens 

skull. Vi inser dock att många svenska fastighetsbolag har mycket stora bestånd och att det 

skulle vara en omöjlighet att presentera specifika siffror för alla dessa fastigheter. Dessutom 

saknas i både Wallenstams och Kungsledens fall en fullständig och specifik redogörelse för 

metoden kring hur avkastningskravet räknas fram, en sådan redogörelse skulle kunna öka 

tillförlitligheten i de redovisade värdena. 

På en ovanligt osäker fastighetsmarknad kan det dock tänkas att det uppkommer ett krav på 

högre grad av fullständighet och transparens från externa intressenter. Kungsleden menar att 

det nu är svårare att göra en riktig värdering, det blir då enligt oss ännu viktigare att vara 

tydlig med denna osäkerhet, för att intressenter själva ska kunna avgöra hur stor vikt de lägger 

vid bolagets redovisade fastighetsvärde. Eftersläpningen vad gäller förvaltningsfastigheter 

som både bolagen samt Nordlund anser finns, kan tyda på att en ännu större nedjustering av 

tillgångsvärden kommer att behövas. Vi tror att detta kommer att göra att kravet på 

transparens också kommer att öka, då intressenterna förmodligen i allt större utsträckning 

kommer att ifrågasätta företagens värderingar och ifall de verkligen är nedjusterade lika 

mycket som de bör vara.

5.3.4 Verifierbarhet
Kravet på kriteriet verifierbarhet anses vara uppfyllt om sanningshalten i redovisningen kan 

verifieras med någon typ av bevis. Nordlund menar att verifierbarheten vid 

anskaffningsvärdemetoden var högre än den är idag då ett gap uppstår när verkligt 

värdemetoden används. Detta gap måste fyllas med information för att tydliggöra den 

osäkerhet och uppenbara subjektivitet som föreligger i värderingen. Båda Kungsleden och 

Wallenstam redogör i sina årsredovisningar för att en viss osäkerhet alltid föreligger i en 

värdering, men vi anser att informationen borde utökas ytterligare med en redogörelse för hur 

antaganden görs. 
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Wallenstam ökar verifierbarheten i sina värderingar med hjälp av revisorer som kontrollerar 

värderingarna, enligt respondenten. Kungsleden verifierar sina värderingar med hjälp av deras 

externa värderingsmän. Båda företagen tar således hjälp av utomstående personer för att 

verifiera sina värderingar, vilket ökar uppfyllandet av verifierbarheten.  Eftersom värderingen 

trots allt alltid kommer att bestå av prognoser och bedömningar så anser vi dock att 

verifierbarhetskriteriet aldrig helt kommer att uppfyllas vid verkligt värdemetoden, som den 

mer naturligt görs vid värdering till anskaffningsvärdet. Genom att ett flertal personer 

bedömer ett liknande utfall kan verifierbarheten dock förstärkas. Ett problem ligger dock i

dessa personers oberoende gentemot företaget. Om ett antal personer får ett liknande utfall vid 

en värdering, kan verifierbarheten ändock inte anses vara uppfyllt om dessa personer inte kan 

anses vara oberoende gentemot företaget. En extern värderare kan inte per automatik anses 

vara mer oberoende än en intern värderare, men vi tror att förutsättningarna för oberoende här 

är större. Enligt respondenten från Newsec har det ibland uppstått diskussioner med 

företagsledningar kring uppkomna värden, men företagen har i de flesta fall ändå tagit till sig 

Newsecs värderingar. En orsak till detta är att bankerna detta år har varit mycket involverade i 

värderingarna. Vi tror att bankerna nu ställer höga krav på att deras säkerheter är värderade 

korrekt, och att företagen därmed tvingas ta till sig lägre värden än de kanske egentligen 

önskar. Vi anser att verifierbarheten på detta sätt ökar samt att trycket på att de externa 

värderingsmännen ska vara oberoende ökar, däribland från bankerna. Detta kan tänkas leda 

till att både de interna och de externa värderingsmännen måste presentera detaljerad 

information om tillvägagångssätt samt ingående data för att kunna påvisa ett oberoende. 

Wallenstams respondent uppger att de inte upplevt något ökat tryck på att en extern värdering 

ska komplettera den interna värderingen. Vår mening är dock att det inom en snar framtid 

kommer att uppstå ett ökat tryck på att värderingarna verifieras, i Wallenstams fall kan det då 

bli aktuellt med en extern värderingsman.

Zakariasson uppger att de jämför sin värdering med jämförbara köp på fastighetsmarknaden 

för att göra en typ av verifikation av värdet. Som tidigare konstaterats har dessa jämförelseköp 

minskat under senare tid, vilket kan påverka denna metods uppfyllande av 

verifikationskriteriet. Denna metod används internt inom både Wallenstam och Kungsleden, 

vilket där också kan antas ha påverkat verifierbarheten.  Vi anser att en värdering till 

anskaffningsvärde skulle ge en högre grad av verifierbarhet då en tydlig verifikation finns att 

tillgå. Även om denna verifikation snabbt blir inaktuell får användaren själv göra en 
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bedömning kring hur värdet har utvecklats och dessutom få ett förslag på hur en 

värdeförändring kan ha skett enligt bolaget i en not om det verkliga värdet. 
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6. Slutsats

Syftet med vår uppsats var att undersöka tillförlitligheten i värderingen av 

förvaltningsfastigheter till verkligt värde. För att uppfylla vårt syfte har vi brutit ner begreppet 

tillförlitlighet i mindre beståndsdelar och studerat dessa utifrån tre påverkande faktorer för att 

slutligen komma fram till en förenad slutsats.

Vi anser att validiteten i värderingen är hög, eftersom syftet med verkligt värde är att avspegla 

det verkliga marknadsvärdet. Däremot blir det verkliga marknadsvärdet i sig ett svårdefinierat 

och obestämbart begrepp i praktiken, vilket gör att validiteten blir svår att säkerställa fullt ut.

Osäkerhet i antaganden, subjektivitet i värderingsmodeller och företagsledningens incitament 

till bibehållande av höga fastighetsvärden, leder oundvikligen till en brist i försiktigheten och 

därmed i neutraliteten, vilket gör att vi anser dessa vara ganska låga. Detta kan uppvägas med 

hjälp av utökad och expanderad information för att redogöra för de subjektiva antaganden 

som görs samt den osäkerhet som föreligger. För att öka neutraliteten ytterligare anser vi att 

företagen kan använda externa värderingsmän antingen som komplement eller som 

huvudsaklig värderare, då de i de allra flesta fall kan anses vara mer neutrala än interna 

värderingsmän.

Fullständigheten i värderingen är idag ganska låg, då betydelsefull information som 

avkastningskrav, inte redogörs för i tillräckligt stor omfattning. Den ökade osäkerheten på 

fastighetsmarknaden kräver ökad fullständighet i redovisningen för att anses vara tillförlitlig. 

Tröskeln för väsentlighet har även sänkts, då externa intressenter nu kräver mer information 

och vi tror att detta krav fortsättningsvis kommer att öka.

Verifierbarheten anser vi vara ganska låg, då det saknas en tydlig verifikation som jämförelse 

för utfallet av värderingen. Denna kan dock anses öka om värderingen verifieras av flera olika 

oberoende parter och inte enbart av fastighetsbolagen.

Utifrån dessa ovannämnda beståndsdelar har vi kommit fram till att tillförlitligheten i 

värderingen av förvaltningsfastigheter till verkligt värde idag är låg. Detta kan dock förbättras 
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med hjälp av att en större mängd presenterad information vad gäller värderingsmodellerna 

som används, för att därmed öka företagens transparens. På så sätt kan externa intressenter på 

egen hand avgöra hur tillförlitlig de anser att värderingen verkligen är.

6.1 Förslag till fortsatt forskning
Under uppsatsens gång har vi stött på ett antal tänkvärda frågeställningar som skulle vara 

intressant att forska vidare inom. 

Fastighetsbolagens implicita värden på förvaltningsfastigheter har under året understigit deras 

redovisade värden i balansräkningen. Det vore intressant att genomföra en kvantitativ 

undersökning där dessa värden jämförs med tidigare år, för att sedan dra slutsatser om 

värderingens tillförlitlighet.  

Det skulle även vara intressant att inom en nära framtid undersöka huruvida uppfyllandet av 

fullständighetskriteriet i redovisningen kommer att förändras. Kommer nuvarande situation på 

fastighetsmarknaden att leda till en ökad transparens i redovisningen?
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Bilagor

Bilaga 1.

Intervjuguide, Wallenstam och Kungsleden

Bakgrund
1. Presentation av dig själv och företaget

2. Hur har ni påverkats av lågkonjunkturen?

IAS 40
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infördes i januari 2005?

a. Vad ser ni för fördelar/nackdelar med verkligt värde metoden?

Värderingsmodeller
4. Hur går ni tillväga när ni värderar era förvaltningsfastigheter?

a. Värderingsmodell – hur beräknas avkastningskravet?
b. Intern och/eller extern värdering?
c. Hur ser ni på värderingar som bara baseras på interna bedömningar?

5. Hur har Er värderingsprocess påverkats av lågkonjunkturen?

Redovisningens tillförlitlighet
6.  Då orealiserade värdeförändringar i fastigheter ska redovisas i resultaträkningen och 
därmed påverka resultatet, finns antagligen ett intresse hos företagsledningen att bibehålla så 
höga värden som möjligt på sina fastigheter. Ser du generellt detta som ett problem i Er 
bransch?

7. Vilka åtgärder vidtar ni för att minska risken för subjektivitet i värderingsmodellerna, 
prognoser och antaganden?

8. Anser du att verkligt värde metoden avspeglar verkligheten i Er redovisning? 

9. Hur avgör ni vilken typ av information som presenteras alternativt utesluts i 
årsredovisningen angående värderingen av förvaltningsfastigheter?

10. Vid anskaffningsvärde metoden fanns en mycket tydlig verifikation på det redovisade 
värdet. Vid verkligt värde metoden saknas denna naturliga verifikation, hur gör ni för att 
upprätthålla motsvarande sanningshalt idag?

11. Hur anser du att konjunkturnedgången har påverkat tillförlitligheten av värderingen av 
förvaltningsfastigheter?
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Bilaga 2.

Intervjuguide, Newsec

Bakgrund
1. Presentation av dig själv och ditt yrke, samt vilka fastighetsbolag ni värderar. 

2. Hur sker ert samarbete med fastighetsbolagen som ni värderar? 

3. Hur ser ni på ert oberoende gentemot de företag ni värderar? 
IAS 40
4. Hur genomfördes övergången till de nya värderingsreglerna i hos fastighetsbolagen när IAS 
40 infördes i januari 2005?

a. Vad ser ni för fördelar/nackdelar med verkligt värdemetoden?
b. Värderingsmodeller
c.

Värderingsmodeller
5. Hur går fastighetsbolagen till väga när de värderar sina förvaltningsfastigheter?

6. Hur bra anser du att verkligt värdemetoden och fastighetsbolagens värderingsmodeller 
avspeglar verkligheten? 

7. Hur går ni till väga när ni gör era värderingar? 

8. Vid alla egna bedömningar som görs finns en risk för att subjektivitet uppkommer i 
bedömningarna och därmed i företagens värderingar. Anser du att detta utgör ett problem för 
tillförlitligheten i redovisningen?

9. Hur har värderingsprocessen påverkats av lågkonjunkturen?

10. Hur kommer rådande lågkonjunkturen att påverka företagens finansiella ställning?

Redovisningens tillförlitlighet
11.  Då orealiserade värdeförändringar i fastigheter ska redovisas i resultaträkningen och 
därmed påverka resultatet, finns antagligen ett intresse hos företagsledningen att bibehålla så 
höga värden som möjligt på sina fastigheter. Ser du generellt detta som ett problem i 
fastighetsbranschen? 

12. Hur stor del av all information om värderingar av förvaltningsfastigheter anser du är 
väsentligt att ha med i företagens årsredovisningar?

13. Vid anskaffningsvärde metoden fanns en mycket tydlig verifikation på det redovisade 
värdet. Vid verkligt värde metoden saknas denna naturliga verifikation. Hur väl tycker du att 
motsvarande sanningshalt upprätthålls idag med nuvarande värderingsprinciper? 

14. Hur anser du att konjunkturnedgången har påverkat tillförlitligheten av värderingen av 
förvaltningsfastigheter?
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Bilaga 3.

Intervjuguide, Bo Nordlund

Bakgrund
1. Presentation av dig själv och ditt yrke, samt vilka fastighetsbolag ni reviderar.

IAS 40
2. Hur genomfördes övergången till de nya värderingsreglerna i hos fastighetsbolagen 

när IAS 40 infördes i januari 2005?
a. Vad ser ni för fördelar/nackdelar med verkligt värdemetoden?

Värderingsmodeller
3. Hur går fastighetsbolagen till väga när de värderar sina förvaltningsfastigheter?

a. Extern eller intern värdering
b. Värderingsmodell 

4. Vad anser du om intern vs extern värdering av fastigheter? Vilken av dessa metoder 
eller en kombination tycker du utgör den mest rättvisande värderingen? 

5. Hur ser ni på relationen mellan företagen och dess externa värderare? 

6. Hur bra anser du att verkligt värdemetoden och fastighetsbolagens värderingsmodeller 
avspeglar verkligheten? 

7. Hur går ni till väga när ni kontrollerar att värderingen som företagen har gjort på sina 
fastigheter är riktiga? 

8. Vid alla egna bedömningar som görs finns en risk för att subjektivitet uppkommer i 
bedömningarna och därmed i företagens värderingar. Anser du att detta utgör ett 
problem för tillförlitligheten i redovisningen?

9. Hur har värderingsprocessen påverkats av lågkonjunkturen?

10. Hur kommer rådande lågkonjunkturen att påverka företagens finansiella ställning?

Redovisningens tillförlitlighet
11. Då orealiserade värdeförändringar i fastigheter ska redovisas i resultaträkningen och 

därmed påverka resultatet, finns antagligen ett intresse hos företagsledningen att 
bibehålla så höga värden som möjligt på sina fastigheter. Ser du generellt detta som ett 
problem i fastighetsbranschen? 

12. . Hur stor del av all information om värderingar av förvaltningsfastigheter anser du är 
väsentligt att ha med i företagens årsredovisningar?

13. Vid anskaffningsvärde metoden fanns en mycket tydlig verifikation på det redovisade 
värdet. Vid verkligt värde metoden saknas denna naturliga verifikation. Hur väl tycker 
du att motsvarande sanningshalt upprätthålls idag med nuvarande värderingsprinciper? 
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14. Hur anser du att konjunkturnedgången har påverkat tillförlitligheten av värderingen av 
förvaltningsfastigheter?


