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Förord 

Vi vill börja med att rikta ett stort tack till vår handledare Kjell Johansson, jur. dr. och 

universitetslektor inom företagsekonomi. Genom att dela med sig av sin mångsidiga och djupa 

kompetens har han på ett flexibelt och pedagogiskt vis skänkt ljus i ett annars ovisst mörker. 

Vidare vill vi rikta ett stort tack till våra respondenter. Utan deras medverkande och kunskap 

för ämnet vore inte studien möjlig att genomföra.  

Vi vill tacka våra nära och kära som under vår studietid stöttat oss i alla lägen och visat 

förståelse när livet känts tungt. Ett stort tack vill vi även rikta till våra opponenter som givit oss 

objektiva och sunda kommentarer. Avslutningsvis vill vi tacka oss själva och varandra. Utan 

vårt generella driv och vårt outtröttliga tålamod för den andre vore uppsatsen endast en skröplig 

replika av vad den kom att bli.  
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Abstract 

For a long time, it has been found that investment properties have a significant role in the world 

economy. This has been discovered during crises such as the global financial crisis in the year 

of 2008. The value of an investment property is therefore not only of interest for the real estate 

company in question, but also for stakeholders. Since 2005, listed companies in the EU must 

draw up consolidated accounts in accordance with IFRS, which means that valuation is carried 

at fair value. In 2013, IFRS 13 was adopted, which by means of a hierarchical valuation model 

should clearly define the valuation process. The valuation work takes place either through 

internal or external valuation and review of this process is carried out by auditors. There are no 

formal requirements for external valuation being used, however it is an encouragement. 

The purpose of the study is to highlight the valuation process of investment properties from 

three perspectives. The perspectives are represented by internal evaluators, external evaluators 

and auditors. This is meant to provide a more balanced representation of the actual valuation 

process. The study is based on an abductive research effort where we chose to carry out semi-

structured interviews. Thus, the method of this study is qualitative. Seven interviews have been 

conducted, two of which have been conducted with two internal evaluators, two with external 

evaluators and three with auditors. The interviews conducted are meant to provide the reader 

with more context and a deeper understanding of the valuation process in relation to investment 

properties. Emphasis has been on auditors as they are believed to possess the best knowledge 

regarding IFRS. 

The study shows that the translation from the English concept “fair value” to the Swedish 

concept "verkligt värde" is unfortunate and sometimes directly misleading. The reason is that 

the fair value does not necessarily have to be exact which the Swedish concept suggests but 

rather an estimate of the value. The translation for the Swedish concept for fair value would be 

“true value” if translated back to English. For this reason, we believe that the concept of use 

should rather be called “rimligt värde” which is the exact translation from fair value to Swedish, 

or market value as it is being used in the field. 

The study also shows that a formal knowledge requirement pervades the industry because of 

the evaluation process being complex and difficult to comprehend. Financial reports are rarely 

satisfactory, resulting in an information asymmetry vis-à-vis some stakeholders. 

The valuation of investment properties is made exclusively to level 3 inputs, which is explained 

by the fact that each property is unique in its kind. Hence, it is not possible to apply the 

comparative method which by theory and prevailing rules are to be considered the main method. 

Despite the many deficiencies highlighted in the study, a change in the prevailing regulations 

is nothing advocated by the respondents. This even though the study finds that IFRS 13 is too 

general for valuation of investment properties. 
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This thesis is written in Swedish. 

Keywords: Fair value, investment property, IFRS 13, valuation process, value theory, IAS 40, 
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Sammanfattning 

Det har sedan länge konstaterats att förvaltningsfastigheter utgör en central roll i 

världsekonomin. Inte minst har detta uppdagats under kriser såsom den globala finanskrisen år 

2008. Själva värdet på en förvaltningsfastighet är därför inte av intresse endast för 

fastighetsbolaget i fråga, utan även för intressenter. Sedan år 2005 ska noterade företag inom 

EU upprätta koncernredovisning i enlighet med IFRS vilket innebär att värdering sker till 

verkligt värde. År 2013 antogs IFRS 13 Värdering till verkligt värde av EU vilken med hjälp 

av en hierarkisk värderingsmodell på ett tydligare vis ska definiera värderingsprocessen. 

Värderingsarbetet sker antingen genom intern värdering eller extern värdering och granskning 

av denna process genomförs av revisorer. Det finns inte några formella krav på att extern 

värdering ska tillämpas utan detta är endast en uppmuntran. 

 

Syftet med studien är att belysa värderingsprocessen av förvaltningsfastigheter ur tre 

perspektiv. De perspektiv vi valt att utgå ifrån är interna värderare, externa värderare samt 

revisorer. Detta för att åtnjuta en så representativ bild som möjligt av själva 

värderingsprocessen. Studien utgår från en abduktiv forskningsansats där vi valt att genomföra 

semistrukturerade intervjuer, således är metoden för denna studie kvalitativ. Sju intervjuer har 

genomförts varav två har skett med interna värderare, två med auktoriserade externa värderare 

samt tre med auktoriserade revisorer. Tonvikt har lagts på revisorer då dessa antas inneha bäst 

kunskaper rörande IFRS för att få en så djup förståelse som möjligt för värderingsprocessen av 

förvaltningsfastigheter.  

 

Studien visar att på att översättningen från engelskans ”fair value” till svenskans ”verkligt 

värde” är olycklig och stundtals direkt missvisande. Anledningen är att det verkliga värdet inte 

nödvändigtvis behöver vara exakt eller just verkligt. Det är snarare en uppskattning av värdet 

vilket således borde benämnas rimligt värde, rättvisande värde eller alternativt marknadsvärde 

som dessutom är det begrepp som används inom branschen. 

 

Studien visar även på att ett formellt kunskapskrav genomsyrar branschen till följd av att 

värderingsprocessen är komplex och svårbegriplig. Finansiella rapporter är sällan 

tillfredsställande uttömmande vilket resulterar i en informationsasymmetri gentemot de 

intressenter som inte har eller kan åtnjuta samma kunskaper. 

 

Värderingen av förvaltningsfastigheter sker uteslutandet till indata på Nivå 3 vilken är den 

lägsta nivån inom värderingshierarkin i IFRS 13. Värdering till indata på Nivå 3 förklaras med 

att varje fastighet är unik i sitt slag. Därför menar respondenterna att det inte går att applicera 

ortsprismetoden, vilket innebär att fastigheten värderas till ett pris utifrån faktiska transaktioner 

på en aktiv marknad. Ortsprismetoden definieras enligt IFRS 13 som indata på Nivå 1 och är 

att ses som huvudmetod.  

Av studien framgår att det ryms mycket problematik vid värdering till verkligt värde och att 

IFRS 13 är för generellt för värdering av förvaltningsfastigheter. Trots de negativa aspekter 

som lyfts fram i studien är en förändring av rådande regelverk ingenting som förespråkas av 

respondenterna.  

Nyckelord: Verkligt värde, förvaltningsfastigheter, IFRS 13, värderingsprocess, värdeteori, 

IAS 40, institutionell teori, legitimitetsteori, intressentteori, kvalitativ studie, 

avkastningsmodell, kassaflödesmodell, värderingshierarki, ortsprismetoden, intervjuer 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
År 2002 bestämdes det att noterade företag inom EU efter år 2005 är tvingade att upprätta sin 

koncernredovisning i enlighet med internationella standarder vilket fastslogs i 

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2002/1606. Detta beslut innebar för svenska 

börsnoterade fastighetsbolag, med skyldighet att upprätta koncernredovisning, att bland annat 

redovisa sina förvaltningsfastigheter till verkligt värde i enlighet med internationella 

redovisningsstandarder (IAS 40 p. 40; IFRS 13). IFRS 13 antogs av EU år 2012 och trädde i 

kraft första januari år 2013 för att på ett tydligare sätt definiera värderingsprocessen genom 

upplysningar med hjälp av en hierarkisk värderingsmodell i tre steg (IFRS 13 p. 76–87). 

 

Till följd av att fastigheter värderas till verkligt värde får dessa egenskaper av en kombination 

mellan aktier och obligationer och är dessutom generellt besläktade med ett gott skydd mot 

inflation på längre sikt1(Barlev & Haddad 2003, s. 383). Fastigheter är dock även förenade med 

risk trots att de ger ett gott skydd mot inflation på längre sikt. Historiskt sett har fastigheter ofta 

haft en central roll vid finanskriser, inte enbart i Sverige utan även internationellt. Detta visade 

sig inte minst under krisen på 1990-talet då det krävdes statligt stöd för att det svenska 

banksystemet inte skulle kollapsa2 (Enström 2005, s. 148). 

 

Fastigheter som en viktig samhällsangelägenhet uppdagades åter under och vid efterspelet till 

den globala finanskrisen som uppstod i början av år 2008. Den globala finanskris som uppstod 

bottnade i en överbelånad bolånemarknad i USA. Krisen var ett resultat av en kollaps på den så 

kallade subprimelånemarkanden, vilken är den del av lånemarknaden som riktar in sig till 

mindre kreditvärdiga låntagare (Persson 2005, s. 265; Öberg 2009, s. 1). Frågeställningar kring 

huruvida även värdering till verkligt värde kunnat spela en central roll i finanskrisen 2008 växte 

fram (Laux & Leuz 2010, s. 113). Efterspelet resulterade i internationella påverkningar där 

optimismen samt tilltron till världsekonomin dämpades. Fastigheter som blir felaktigt värderade 

riskerar att innebära katastrofala konsekvenser för många intressenter. Inte minst då fastigheter 

ofta används som säkerhet för ett banklån, för aktieägare som investerat i ett noterat bolag men 

även för privatpersoner som investerat i en fastighet. Tillgången, fastigheten, är därför inte 

sällan vad som lägger grunden för många ekonomiska beslut (Gilbertsson & Preston 2005, ss. 

123–125). 

 

Reglerna för bankernas utlåningspolitik blev striktare vilket resulterade i en avmattning på 

fastighetsmarknaden, främst bland utländska investerare men även bland inhemska (Persson 

2005 s. 265). Ur ett europeiskt perspektiv var Sverige förskonade till att inte påverkas till 

samma höga grad som resterande Europa, främst till följd av låga räntenivåer (Öberg 2009, s. 

6). 

 

Fördelar och nackdelar, risker och möjligheter med värdering till verkligt värde av 

förvaltningsfastigheter är frågor som har diskuterats under årtionden utan att vi kommit överens 

om en gemensam ståndpunkt. De fördelar som ofta nämns vid värdering till verkligt värde är 

att denna metod ökar transparensen för investerare och finansiärer (Al-Khadash & Khasawneh 

2014, s. 109; Barlev & Haddad 2003, s. 385).  

 

                                                           
1 http://www.ap1.se/sv/Forvaltningen/Tillgangsslag/Fastigheter/ 
2 http://www.riksbank.se/Documents/Rapporter/FSR/2016/FSR_2/rap_fsr2_161123_sve.pdf 
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Wilson (2001, s. 31) benämner denna transparens och rättvisande bild som att värdering till 

verkligt värde skapar en ny dimension och ökar den rättvisande bilden av ett företag i 

årsredovisningen.  

 

Barth, Landsman och Wahlen (1995, s. 603) hävdar i motsats att denna värderingsmodell 

besläktas med osäkerhet och med en volatil inkomst. Wilson (2001, s. 31) belyser även risker 

med att subjektiviteten som återfinns i många modeller för beräkning av verkligt värde skapar 

bekymmer för revisorer. Värden i årsredovisningen måste vara verifierbara till en rimlig 

kostnad för att revisionen ska vara effektiv. Detta är vad som äventyras då modellerna blir allt 

för komplexa. Även Lorentzon (2011, s. 128) understryker att det verkliga värdet kan tolkas på 

olika sätt vilket leder till att de värden som redovisas kan bli svåra att förstå och jämförelsen 

mellan företag begränsas därför avsevärt. Vid själva värderingsprocessen av 

förvaltningsfastigheter finns det huvudsakligen tre olika metoder att utgå från vilka benämns: 

ortsprismetoder, diskonteringsmetoder och produktionskostandsmetoder (Persson 2005, s. 

329).  

 

1.2 Problemdiskussion 
Värde kan ha olika betydelse för olika personer och dess definition kan vara av rent filosofisk 

karaktär eller direkt definierade utifrån redovisningsregler. Problematik med verkligt värde 

ryms i begreppet översättningen från engelska till svenska menar Persson och Nordlund. 

Översättningen från fair value till verkligt värde beskrivs som olycklig då den ger intryck av att 

vara mycket säker eller exakt3. Problematik ryms inte enbart i begreppsapparaten vid tillämning 

av IFRS utan vad som kan konstateras är att rådande regelverk rörande värdering till verkligt 

värde är principbaserat och kan därmed ge stora möjligheter till antaganden och bedömningar 

(Selling & Nordlund 2015, ss. 501–508). Detta är något som även konstaterades vid föregående 

standard IAS 40 där värdering till verkligt värde tidigare reglerades (Johansson 2010, s. 238). 

Lilien et al. (2013, s. 193) menar att det inom IFRS 13 Värdering till verkligt värde saknas 

tillräckliga direktiv för hur antaganden och bedömningar ska användas och hanteras av företag 

i värderingsprocessen. Ur detta uppstår en osäkerhet beträffande verkligt värde vilket skapar en 

flexibilitet som möjliggör för företagsledningen att justera värdet på ett fördelaktigt vis. Denna 

potentiella justering av värdet är mycket svår för utomstående intressenter att upptäcka vilket 

utgör en risk (Lilien et al. 2013, s. 193). Liliedahl (2012, s. 58) menar att företag gärna försöker 

erhålla en så jämn resultatutveckling över tid som möjligt eftersom detta efterfrågas av 

investerare. Det innebär ofta att resultatmässigt svaga företag tenderar att övervärdera sina 

tillgångar och tvärtom undervärderar resultatmässigt starka företag sina tillgångar. Problematik 

och risker ryms även i svårigheten för revisorer att ifrågasätta och utmana de bedömningar och 

antaganden som görs (Liliedahl 2012, s. 58). Om avkastningskravet justerar med endast mycket 

små marginaler kan detta ge stor effekt på utfallet men revisorer kan inte hävda att antagandet 

är felaktigt. Dessutom sker det sällan nedskrivningar trots att det föreligger ett 

nedskrivningsbehov (Liliedahl 2012, s. 58).  

 

Enligt standarden IAS 40 erhålls det bästa uttrycket för verkligt värde av aktuella priser för 

likartade fastigheter på en aktiv marknad, något som dock endast är utopiskt och sällan sker 

(Smith 2006, s. 189). Värdering av fastigheter sker generellt till indata på Nivå 3 vilket innebär 

att transparensen blir låg eftersom transaktionerna är icke observerbara (IFRS 13, p. 86). Vad 

som framförallt används vid värdering till verkligt värde är avkastningskalkylbaserade metoder 

                                                           
3 http://fastighetsnytt.se/2015/09/fastigheter-vardering-redovisning-och-overvakning/ 
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vilket Cormier och Magnan (2005, ss. 251–252) belyser som en potentiell osäkerhet. 

Antaganden om framtida kassaflöden över en längre tid resulterar i att det skapas en inneboende 

osäkerhet till följd av kopplingen till framtiden. Då det krävs komplexa justeringar blir 

utvärdering av finansiella rapporter från indata på Nivå 3 mycket svårbegripliga för granskare 

och intressenter4. Maines och Wahlen (2006, s. 404) belyser vikten av relevant information i 

redovisningen men understryker även att densamma måste vara tillförlitlig för att vara kunna 

vara användbar vilket därför äventyras vid värdering till verkligt värde. 

 

Dixon och Frolova (2013, s. 326) belyser att det är företagsstyrelsens ansvar att det verkliga 

värdet som presenteras i de finansiella rapporterna är rättvisande. Framtagning av det verkliga 

värdet står däremot företagsledningen för. Det kan ske genom intern värdering eller extern 

värdering och det främsta arbetet för att beräkna verkligt värde står generellt interna värderare 

för i respektive fastighetsbolag. De interna värderarna får utså påtryckningar från intressenter, 

revisorer samt externa värderare. Inom kategorin intressenter ryms även finansiärer vilka är den 

grupp som främst förespråkar användandet av extern värdering som komplement till intern 

värdering. Det är ofta här kunskapsgapet återfinns då interna värderare sitter på unik 

information om marknaden samt använder sig av företagsspecifika kalkylmodeller vilket leder 

till att de anser sig inneha bäst kännedom om värdet (Lorentzon 2011, s. 121). Värderingen som 

utförs av oberoende värderare blir istället en form av kvalitetssäkring mot intressenterna 

(Lorentzon 2011, s. 121). Ett val som bolaget ställs inför vid tillämpning av IAS 40 är därför 

vem som ska utföra värderingen av fastigheten. Det finns inget krav på att basera det verkliga 

värdet på värderingar från oberoende externa värderare. Däremot uppmuntras att nyttja detta 

alternativ (IAS 40, p. 32). Då värderingen sker från företagets perspektiv kan det vara så att 

partiskhet uppstår vilket kan påverka bedömningen av fastigheten (Lorentzon 2011, s. 122). 

Song et al. (2010, ss. 1403–1405) belyser även risken att värderingen blir partisk när värdering 

sker till indata på Nivå 3 vilket resulterar i att tillförlitligheten blir lägre än vid indata på Nivå 

1 och på Nivå 2. Valmöjligheterna är många för företagen och makten att påverka tillgångarnas 

värde är således omfattande.  

 

1.3 Forskningsfrågor 
 Ovanstående problemdiskussion utmynnar i nedanstående forskningsfrågor.  

 

• Har begreppsapparaten som används inom värdering av förvaltningsfastigheter sin 

utgångspunkt i ett bestämt teoretiskt paradigm eller en mer pragmatisk ansats? 

 

• Vilken påverkan har IFRS 13 på värderingsprocessen av förvaltningsfastigheter? 

 

• Vilken problematik och vilka risker kan uppstå vid värdering till verkligt värde av 

förvaltningsfastigheter? 

 

1.4 Syfte  
Syftet med denna uppsats är att belysa värderingsprocessen av förvaltningsfastigheter samt den 

problematik denna medför. Uppsatsen ämnar skapa en transparent bild av en process som för 

utomstående kan vara komplex och svårbegriplig.  

 

                                                           
4 http://fastighetsnytt.se/2015/09/fastigheter-vardering-redovisning-och-overvakning/ 



 

~ 4 ~ 
 

1.5 Avgränsningar  
Vi har valt att avgränsa vår studie till svenska fastighetsbolag, värderare samt revisorer. För att 

få en möjlighet att besvara våra forskningsfrågor har vi valt att genomföra intervjuer med 

representanter från yrkesgrupperna, interna värderare, externa värderare samt revisorer. Det är 

alltså dessa aktörer som utgör de perspektiv som titeln på arbetet utgår ifrån. Vi avgränsar oss 

vidare till sju respondenter genom ett bekvämlighetsurval där tillgängligheten till företagen, 

värderarna samt revisorerna är avgörande för urvalet. Den geografiska avgränsningen har sin 

utgångspunkt i Borås eller Göteborg med omnejd. Avgränsning i tid är lika för alla 

uppsatsskrivande studenter. Eftersom vår studie har en tonvikt på intervjuer är det viktigt att 

erinra sig om att dessa är tidskrävande och att respondenterna under våren generellt sett har en 

mycket hög arbetsbelastning.  

1.6 Terminologiska definitioner 
I vår uppsats kommer vi använda begreppen fair value och verkligt värde. Begreppen har 

samma betydelse där verkligt värde är den svenska översättningen av engelskans fair value. Det 

engelska begreppet yield vilket motsvarar avkastningskrav eller direktavkastning nämns ofta i 

bilaga B där respondenternas svar redovisas. Vidare nämns det engelska begreppet benchmark 

i vår empiri. Dess översättning betyder i sammanhanget riktvärde. Det engelska begreppet exit 

price förekommer såsom beskrivet enligt IFRS 13 och betyder försäljningspris.  

1.7 Uppsatsens disposition 
Uppsatsens fortsatta disposition ser ut på följande sätt. Kapitel två utgör metodkapitel där 

studiens tillvägagångssätt presenteras. I kapitel tre presenteras studiens teoretiska referensram 

vilken ämnar belysa redan existerande forskning om ämnet samt utgöra ett analysverktyg för 

vår empiri. I kapitel fyra presenteras empiri och utgörs av en sammanställning av genomförda 

intervjuer. I kapitel fem analyseras empirin utifrån den teoretiska referensramen. Studiens 

slutsatser presenteras i kapitel sex och förslag till vidare forskning, reflektion samt studiens 

bidrag presenteras avslutningsvis i kapitel sju. I bilaga A återfinns frågeformuläret samt i bilaga 

B presenteras frågeformuläret med respondenternas svar.   
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2 Metod 
2.1 Inledning 
I detta kapitel presenteras studiens utformning. Med utformning menas vilken forskningsansats 

som tagits i anspråk samt vilken metod författarna valt att applicera på studien. Vidare 

presenteras även en redogörelse för det urval som genomförts inför intervjuerna. För att styrka 

studiens trovärdighet granskas studien kritiskt beträffande reliabilitet, validitet samt val av 

källor vilket vi redogör för avslutningsvis i kapitlet. 

 

2.2 Forskningsansats 
Vilken forskningsansats som används beror på relationen mellan empiri och teori (Wallén 1996, 

s. 47; Jacobsen 2002, ss. 34–35; Bryman & Bell 2015, s. 20). I vetenskapligt arbete finns det 

framförallt två motsatta och huvudsakliga strategier vilka benämns induktion och deduktion 

(Backman 2016, s. 56; Alvesson & Sköldberg 2008, s. 47). På senare tid har även en tredje 

strategi vuxit fram, nämligen abduktion (Alvesson & Sköldberg 2008, s. 55; Bryman & Bell 

2015, ss. 25–26).  

Induktion beskrivs som en ansats som utgår från observationer eller empiri där forskaren 

utvecklar en teori efter det resultat som framkommit i analysen (Saunders et al. 2009, s. 124; 

Wallén, 1996, s. 47). Då en ny teori utvecklas försvinner eventuella förutfattade meningar för 

forskaren vilket Jacobsen (2002, s. 35) hävdar resulterar i en korrekt och rättvisande bild av 

verkligheten. Att inte inskränka forskaren till en redan befintlig teori är ett av målen med en 

induktiv ansats (Jacobsen, 2002, s. 35). 

 

Motsatt forskningsansats benämns deduktion. Den deduktiva ansatsen uppfattas som den 

vanligaste inom samhällsvetenskapen (Bryman & Bell 2011, s. 31). Utgångspunkten är redan 

befintlig teori vilken sedan härleder forskaren till en eller flera hypoteser som granskas utifrån 

teorin och utgör grunden för datainsamlingen. Hypoteser bekräftas eller förkastas beroende på 

utfall (Bryman & Bell, 2011 s. 31; Saunders et al. 2009, ss. 124–125; Patel & Davidson 2011, 

s. 23). En möjlig utgång är även att hypoteserna omarbetas (Fejes & Thornberg 2015, s. 24; 

Bryman & Bell 2011, s. 31).  

 

Tidigare forskning hävdar att ett deduktivt förhållningssätt innebär mindre risk eftersom 

utgångspunkten är tidigare redan beprövad teori. Likt det grundläggande ekonomiska 

sambandet att låg risk ger låg avkastning poängterar Alvesson och Sköldberg (2008, s. 55) att 

när utgångspunkten är redan beprövad teori förutsätts vad som ska förklaras vilket kan innebära 

att den låga risken får en negativ inverkan på resultatet.  

 

Verkligheten är sällan svart eller vit vilket innebär att det ofta är svårt att genomgående använda 

endast en forskningsansats. Ur denna tanke har en ny ansats vuxit fram, nämligen abduktion 

(Alvesson & Sköldberg 2008, s. 55). I sin enkelhet beskrivs abduktion ofta som en kombination 

av induktion och deduktion (Patel & Davidson 2011, s. 24; Bryman & Bell 2015, s. 25; 

Alvesson & Sköldberg, 2008, s. 55). Utgångspunkten för abduktion är empiri vilket är 

detsamma som för induktion, skillnaden ligger i att befintlig teori tas i beaktning vilket är något 

som annars är generellt för deduktion (Fejes & Thornberg 2009, ss. 24–25; Patel & Davidson 

2011, s. 24). En abduktiv forskningsansats försöker på så vis ta hänsyn till de positiva 

aspekterna av både induktion och deduktion. Relationen mellan teori och empiri är inte konstant 

utan förändras över tid. Detta är en av fördelarna med en abduktiv forskningsansats då den 

skänker en klarare och djupare förståelse (Alvesson & Sköldberg 2008, ss. 55–56; Bryman & 
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Bell 2015, s. 25). Risken med att anamma en abduktivt forskningsansats är att forskningen inte 

blir förutsättningslös. Det innebär att forskningen eventuellt tenderar att omedvetet söka 

studieobjekt grundat utifrån erfarenhet vilket utesluter alternativa tolkningar av studien. Risk 

finns då att den hypotetiska teorin felaktigt verifieras i den deduktiva fasen i den abduktiva 

forskningsansatsen (Patel & Davidson 2011, s. 24). 

 

Vår studie grundar sig fundamentalt i teorin men då vi valt att använda oss av intervjuer innehar 

vår studie även en stark empirisk förankring. Vi har i studien inte utarbetat några hypoteser 

vilket är typiskt för en deduktiv forskningsansats. Den huvudsakliga anledningen är att de 

möjliga slutsatserna i vår studie är många och det går inte på förhand att urskilja vilka slutsatser 

som ska eller kan tänkas uppnås. Det innebär att ambitionen med studien är att den ska vara 

förutsättningslös. Det är vår mening att vår teoretiska utgångspunkt utvecklas och förgylls av 

vår empiriska förankring. Således utgår vår studie från en abduktiv ansats med en förhoppning 

om att åtnjuta fördelarna med både induktiv och deduktiv forskningsansats.  
 

2.3 Forskningsstrategi 
I den samhällsvetenskapliga forskningen finns det en inneboende tendens att klassificera 

forskningen i två konträra kluster vilka benämns kvalitativ forskning och kvantitativ forskning 

(Bryman & Bell 2011, s. 49; Patel & Davidson, 2011, ss. 13–14; Esaiasson et al. 2002, s. 215; 

Olsson & Sörensen 2007, s. 18). Generellt sett förknippas och därför klassificeras kvalitativ 

forskning av subjektivitet och kvantitativ forskning av objektivitet (Olsson & Sörensen 2007, 

s. 18). Kvantitativa metoder kännetecknas av numeriska observationer i mätningar och 

kvantifiering genom matematik och statistik. Exempelvis kan detta vara, enkäter, prov och 

tester (Backman 2016, s. 35; Bryman och Bell 2011, s. 49). Vidare påpekar Patel och Davidson 

(2011, s. 109) att vid kvantifiering av data finns möjligheten till att dra generella slutsatser.  

 

Kvalitativa metoder kännetecknas av närheten till vad som studeras. Det datamaterial som 

samlats in vid en kvalitativ undersökning utgörs av exempelvis ljudinspelningar, nedskrivna 

anteckningar eller ord (Jacobsen 2002, s. 189; Patel & Davidson 2011, s. 120; Merriam & 

Nilsson 1994, s. 83). På så vis kan de som undersöker åtnjuta djupare kunskap och förståelse 

för studieobjektet (Holme & Solvang 1991, s. 100; Jacobsen 2002, s. 46). Vidare karaktäriseras 

den kvalitativa metoden av att kunna undersöka icke kvantifierbara fenomen (Aaker et al. 2010, 

s. 196). Kvalitativa metoder kan vara att föredra för att åtnjuta insikter om ämnen som är svåra 

att förstå med andra forskningsstrategier (Aaker et al. 2010, s. 197). Detta resonemang går hand 

i hand med det som Westbrook (1994, s. 245) för där det konstateras att en kvalitativ studie 

ämnar skapa förståelse snarare än att fungera som förutsägande. Även Jacobsen (2002, s. 145) 

menar på att en kvalitativ ansats är den mest lämpliga metoden då informationen och kunskapen 

om valt ämne är knapphändig. Detta görs eftersom man sätter sig in i den undersöktes situation 

och ser världen utifrån dennes perspektiv menar Holme och Solvang (1997, s. 100). 

 

Föga förvånande bedömde vi att en kvalitativ metod är mest lämplig för vårt ämnesval och 

syfte. För att kunna belysa hur värderingsprocessen av förvaltningsprocessen går till rent 

praktiskt anser vi att det inte är möjligt att läsa sig till sådan information. Det betyder att vi 

måste komma i kontakt med representanter från marknaden för att kunna åtnjuta information 

av detta slag. Trots att valet av metod förefaller självklart så är även en kvalitativ metod förenad 

med viss problematik. Det finns sällan ett självklart tillvägagångssätt eller en förutbestämd mall 

som kan appliceras till följd av det utrymme som ges till tolkningar inom kvalitativ metod. 
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Detta ställer krav på god kunskap och kräver en överblick av forskningsfältet från de som väljer 

att tillämpa denna metod (Patel & Davidson 2011, ss. 119 - 120).  

 

Vår kvalitativa metod ger sig uttryck i semistrukturerade intervjuer. Fördelen med denna metod 

är att vi kan leda samtalet dit vi vill då det finns möjlighet att ställa följdfrågor (Bryman & Bell 

2011, s. 218). Patel och Davidson (2011, ss. 81–86) menar på att kvalitativa intervjuer är bäst 

lämpade för att kunna undersöka hur saker och ting går till i praktiken. Intervjuerna är i sin 

utformning semistrukturerade och vår förhoppning är att intervjuerna blir djupare och att vi på 

så vis kan åtnjuta mer kunskap. Till en början stod valet mellan strukturerade och 

semistrukturerade intervjuer. Det är vår mening att semistrukturerade intervjuer skapar en mer 

flytande konversation då utrymme finns för följdfrågor och respondenten kan svara friare. 

Metoden kan visserligen innebära vissa svårigheter vad beträffar jämförbarhet eftersom 

informationen från respondent till respondent kan skilja sig. Det finns även risk att följdfrågorna 

saknar relevans vilket leder intervjun in på icke fruktsamma samtal (Bryman & Bell 2011, ss. 

474–476). Eftersom studien är kvalitativ är det dock inte vår ambition att generella slutsatser 

ska kunna presenteras. Vikt ligger i att på ett ingående sätt beskriva värderingsprocessen av 

förvaltningsfastigheter.   

 

2.4 Urval 
Vid insamling av empiriska data valde vi att intervjua interna värderare, externa värderare samt 

revisorer. Dessa skulle arbeta aktivt med förvaltningsfastigheter, besitta expertkompetens på 

området och dessutom befinna sig inom en rimlig geografisk närhet, vilket innebär Borås eller 

Göteborg med omnejd. Sett till dessa krav är potentiella respondenter ytterst få till antalet, 

framförallt revisorer som dessutom har hög arbetsbelastning under våren.  

 

Val av urvalsmetod föreföll naturligt sett till de uppställda kraven vilket resulterade i ett 

bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurvalets grund bottnar sig i tillgänglighet till 

respondenterna enligt Jacobsen (2002, s. 350) och ingen annan urvalsmetod var egentligen 

möjlig för genomförande av vår studie. Direkt avgörande för urvalet var forskningsfrågorna 

genom vilka grupper definieras (Bryman & Bell 2015, s. 428). De intervjuer som genomförs 

sker genom ett personligt möte. Vid personliga möten under intervjuer finns det risk för att 

påverkas av den så kallade intervjuareffekten vilket innebär att respondenten svarar utifrån vad 

de tror att intervjuaren förväntar sig. Detta riskerar ge ett snedvridet resultat och kan därför även 

minska objektiviteten (Jacobsen 2002, s. 162). Vi anser dock att risken att hämma det öppna 

samtalet och att tala osanning vid andra typer av intervjuer väger tyngre än riskerna vid 

personliga intervjuer (Jacobsen 2002, s. 161). 

 

2.5 Studiens genomförande 
Vår ambition var redan innan valt ämne att genomföra en kvalitativ studie med utgångspunkt i 

intervjuer. Den sociala aspekten och kontakten med olika företag är något vi stundtals saknat 

under den akademiska studietiden, vi såg därför nu en möjlighet att personligen förändra detta. 

Inledningsvis började vi därför söka efter ett lämpligt ämne till vår forskningsstrategi och 

fastnade för fastigheter. Vi kom i kontakt med Daniel Wallenås på Akelius Fastigheter som 

erbjöd sig att hjälpa oss med ett uppstartsmöte för att vi skulle få en inblick i huruvida 

värderingsprocessen var ett ämne som lämpade sig för våra ambitioner. Efter detta möte och 

efter att vi skapat oss djupare kunskap ansåg vi att värderingsprocessen av 

förvaltningsfastigheter var ytterst tillfredsställande. För att finna tidigare forskning och böcker 

som behandlar relevanta områden för värderingsprocessen av förvaltningsfastigheter utgick vi 
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från databaserna Summon, Primo och Google Scholar. Exempel på sökord som använts är 

förvaltningsfastigheter, investment properties, verkligt värde, värdering, IFRS 13 och fair 

value.  

 

Forskningsfrågorna utformades för att lämpa sig till en kvalitativ studie med tonvikt på 

intervjuer. Vår ambition var att genomföra ett tillfredsställande antal intervjuer med minst två 

representanter från varje område för att öka studiens tillförlitlighet. Rent krasst ville vi inte att 

vårt empiriska material skulle baseras på endast åsikter från en enstaka respondent per 

perspektiv. Eftersom vi ville åtnjuta en mångsidig och representativ bild av verkligheten såg vi 

det som positiv att om möjligt komma i kontakt med fler än två respondenter från just gruppen 

revisorer då dessa antas inneha bäst kännedom kring internationella redovisningsstandarder. 

Denna höga ambition innebar att vi var tvungna att genomföra ett mycket omfattande arbete för 

att nå ut till önskad mängd respondenter. Ett frågeformulär skickades inför varje intervju till 

samtliga respondenter för att ge dem en chans att förbereda sig. Vi ansåg att detta skulle 

möjliggöra för mer fruktsamma dialoger. Intervjuerna genomfördes med två auktoriserade 

externa värderare, två interna värderare samt tre auktoriserade revisorer. Vi bestämde oss för 

att inte använda bandspelare under intervjuerna utan istället fokuserade vi båda två på att teckna 

ner allt som sades. De auktoriserade externa värderarna är Andreas Eckermann på CBRE och 

Niclas Fransson på NAI Svefa. De interna värderarna är Daniel Wallenås på Akelius Fastigheter 

och Ulf Lundberg på Wallenstam. De auktoriserade revisorerna är Konstantin Belogorvec på 

PWC, Mathias Arvidsson på KPMG samt Thomas Nilsson på EY5.  

 

Empirin analyserades och kopplades till den teoretiska referensramen. Vi fann kopplingar till 

olika redovisningsteorier vid våra intervjuer varvid dessa därför kom att inkluderas i den 

teoretiska referensramen. I analysen skapades det tematiseringar av forskningsfrågorna. 

Utgångspunkten för tematiseringarna hämtades från Bryman och Bell (2015, ss. 599–600). 

Analysen av empirin mynnade ut i en slutdiskussion i kapitel sex. Efter genomförd 

slutdiskussion reflekterades det över studien som helhet, studiens bidrag benades ut och förslag 

till framtida forskning presenterades i kapitel sju.  

 

2.6 Datainsamling 
Datamaterial kan generellt sett delas upp i två grupper vilka benämns primärdata och 

sekundärdata (Jacobsen 2002, ss. 152–153). Primärdata kännetecknas av att forskaren samlar 

in information för första gången, ofta genom intervjuer eller frågeformulär (Jacobsen 2002, s. 

152). Sekundärdata utgör istället sådan information som forskaren inte samlat in direkt från 

källan vilket exempelvis kan vara existerande statistik, årsredovisningar samt börsnoteringar 

(Jacobsen 2002, s. 153).  

 

Denna studie grundar sig i dels primärdata men även sekundärdata. Vad som definieras som 

primärdata respektive sekundärdata är något av en tolkningsfråga. Studiens inledande kapitel 

som dessutom lade grunden för studiens genomförande utgörs av facklitteratur samt 

vetenskapliga forskningsartiklar. Eftersom vi inte samlat in denna information direkt från källan 

utan istället endast sammanställt informationen har vi valt att klassificera dessa 

informationskällor som sekundärdata. De material som genomförts och presenterats i kapitel 

fyra utgör däremot i enlighet med Jacobsens (2002, s. 152) definition primärdata eftersom 

denna information har åtnjutits i direkt kontakt med källan. 

 

                                                           
5 Ernst and Young har sedan 2013 bytt varumärkesnamn till EY 
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Det material som samlats in direkt från källan är intervjuerna. När dessa ägde rum presenteras 

nedan. 

• Intervju med Andreas Eckermann genomfördes 21 februari. 

• Intervju med Ulf Lundberg genomfördes 1 mars. 

• Intervju med Konstantin Belogorcev genomfördes den 2 mars. 

• Intervju med Niclas Fransson genomfördes 17 mars. 

• Intervju med Thomas Nilsson genomfördes 20 mars 

• Intervju med Mathias Arvidsson genomfördes 21 mars 

• Intervju med Daniel Wallenås genomfördes den 27 mars. 

 

Intervjuerna har genomförts på respektive respondents kontor i Göteborg och varje intervju 

pågick mellan en till två timmar.  

 

2.7 Studiens trovärdighet 
För att avgöra en studies trovärdighet används ofta begrepp som validitet och reliabilitet. Dessa 

begrepp är även uppdelade i extern reliabilitet och intern reliabilitet, samt extern validitet och 

intern validitet (LeCompte & Goetz 1982, ss. 35–53). Extern reliabilitet avser till vilken grad 

studien kan repeteras vid ett annat tillfälle av en annan forskare men ändå uppnå ett 

tillfredsställande resultat (LeCompte & Goetz 1982, s. 32). Intern reliabilitet berör forskarens 

egna förutsättningar och forskarens oberoende. För att den interna reliabiliteten ska anses vara 

hög ska studien vara opåverkad av forskaren och andra forskare ska kunna uppnå samma 

resultat (LeCompte & Goetz 1982, s. 32). 

 

Extern validitet avser möjligheten att dra generella slutsatser under andra omständigheter från 

de observationer som genomförts. För en kvalitativ studie likt vår med tonvikt på intervjuer är 

denna punkt därför svagare. För en hög grad av extern validitet krävs ett stort urval för att anses 

representativt (LeCompte & Goetz 1982, s. 32). Detta är dock begränsningar som ofta ignoreras 

vid kvalitativ forskning eftersom generaliserbarhet sällan är syftet vid kvalitativa studier menar 

LeCompte & Goetz (1982, ss. 44–53). Om extern validitet representerar kvalitativ forsknings 

svaga sidor representerar intern validitet i de starka sidorna (LeCompte & Goetz 1982, s. 43). 

Intern validitet syftar till att belysa till vilken grad vetenskapliga observationer är hänförliga till 

verkligheten, alltså hur tillförlitligt och representativt materialet är (LeCompte & Goetz 1982, 

s. 32). Vid en kvalitativ studie med tonvikt på intervjuer är det just en hög grad av intern 

validitet som eftersöks. 

 

Begreppen validitet och reliabilitet hänförs dock ofta till kvantitativa studier (Bryman & Bell 

2011, s. 400 - 402). Vissa forskare går så långt att de helt förkastar begreppen validitet och 

reliabilitet för kvalitativa studier (Jacobsen 2002, s. 255). Detta har mynnat ut i att det utvecklats 

alternativa kriterier för att bedöma en kvalitativ studies kvalitet, vilka är trovärdighet och 

autenticitet. Lincoln och Guba (1985, s. 219) bryter ner trovärdigheten till fyra delkriterier vilka 

benämns tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt bekräftelse. Vi anser detta vara mer 

träffande för vår studie eftersom vi delar uppfattningen om att det vid kvalitativa studier inte 

finns ett enda slutligt resultat som går att uppnås. Vi anser därför att en kvalitativ studie ger fler 

möjliga slutsatser och skänker en flexibilitet i sin beskrivning av verkligheten. Därför krävs det 

även en flexibilitet i beskrivningen av studiens tillförlitlighet. 

 

För att skapa tillförlitlighet i studien har vi valt att efter varje intervju rapportera resultatet 

tillbaka till respondenten vilket av Bryman och Bell (2011, s. 403) benämns 
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respondentvalidering. På så sätt har respondenten fått bekräfta att vi uppfattat det som sagts på 

ett korrekt sätt och även fått möjligheten att ge synpunkter på resultatet. Detta eliminerar dock 

inte risken att respondenten talar osanning. Vår bedömning är att vi med semistrukturerade 

intervjuer kunnat ställa relevanta följdfrågor för att åtnjuta så mycket information som möjligt. 

Vidare anser vi att det inte föreligger skäl för respondenterna att tala osanning.  

 

Överförbarhet motsvarar extern validitet och som nämnts tidigare är denna aspekt svagare inom 

kvalitativ forskning. Studier sker på djupet och inte på bredden vilket innebär att resultatet blir 

unikt och rymmer därför inte en generaliserbarhet (Bryman & Bell 2011, s. 403). 

Generaliserbarheten är inte heller ett mål för vår studie utan målet är snarare att belysa och 

beskriva värderingsprocessen av förvaltningsfastigheter. 

 

Pålitlighet kan enligt Bryman och Bell (2011, s. 403) jämföras med reliabilitet inom kvantitativ 

forskning. Enligt Lincoln och Guba (1985, s. 219) handlar pålitligheten om i vilken grad studien 

kan genomföras av andra forskare. För att främja och underlätta genomförandet för andra 

forskare finns det beskrivningar som berör hur studien bör genomföras. För att uppnå pålitlighet 

har vi utförligt beskrivit studiens forskningsansats, forskningsstrategi och andra 

ställningstaganden. Vidare ryms svårigheten med studien inte i själva genomförandet utan 

snarare i att nå ut till representativa respondenter. Jacobsen (2002, s. 259) belyser detta problem 

och menar på att för att kunna validera informationen källorna delger och källorna i sig själva 

måste en kritisk blick först riktas mot urvalet. Till följd av detta påverkas studiens pålitlighet 

negativt av svårigheten att nå ut till samma respondenter igen. Likt fastigheter är nämligen även 

människor unika till sin karaktär.  

 

Bekräftelse som är det sista kriteriet för att uppnå tillförlitlighet motsvaras av objektivitet 

(Bryman & Bell 2011, s. 403). Det finns en inneboende risk för subjektivitet vid intervjuer 

vilket var något vi var tvungna att ta hänsyn till och reflektera över (Olsson & Sörensen 2007, 

s. 18; Merriam & Nilsson 1994, ss. 90–91). Objektiviteten har främjats av att vi varit två till 

antalet. Detta har inneburit att våra kritiska reflektioner ofta gynnats av diskussioner som landat 

i ställningstaganden vilka eliminerat eventuell subjektivitet i den mån det är möjligt. 

Tvåsamheten vid genomförandet av intervjuerna har även minimerat risken för direkta 

felaktigheter. Enligt Jacobsen (2002, s. 273) riskerar nämligen forskare att vara föga 

uppmärksamma vid intervjuer och missar därför att teckna ner allt som sägs. Det kan resultera 

i bortfall av information vilket påverkar analysen i sin helhet.  

 

Vid sidan av tillförlitligheten står även studiens autencitet eller äkthet som det även benämns. 

Kriterier på autenticitet söker besvara mer generella forskningspolitiska frågeställningar 

(Bryman & Bell 2011, s. 405). Det är vår mening att dessa kriterier inte fyller någon direkt 

funktion i vår studie då aktörerna är bundna till standarder och krav. Däremot är det viktigt att 

poängtera att studien kan underlätta respondenternas förståelse för den problematik vi ämnar 

belysa. 

 

2.8 Källkritik 
Källor vi använt oss av i studien har valts med kritiskt omdöme där vi beaktat både trovärdighet 

och relevans vilket Patel och Davidson (2011, s. 67) påpekar är viktigt för studiens kvalitet. 

Den teoretiska referensramen utgörs av källor vilka framförallt presenterats i fysiska utgåvor. I 

många fall är det möjligt att urskilja hur ofta dessa vetenskapliga artiklar eller böcker är 

citerade. Detta kan enligt Lincoln och Denzin (1994, s. 318) ge en indikation till hur tillförlitligt 
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materialet är. En väl citerad källas avtryck i den litterära världen är djupare än om den vore 

citerad få gånger. Även om detta förvisso må vara sanning menar Lincoln och Denzin (1994, s. 

319) dessutom att användande av denna metod bör ske med aktsamhet då citering kan skett för 

att belysa författarens felaktigheter. Vidare ska betraktaren inte heller omslutas av villfarelsen 

att en källa är obetydlig då den citerats få gånger. Det litterära bidraget kan ske på ett mycket 

begränsat område eller må vara nyskrivet och då finns sällan utrymme för många citeringar 

(Lincoln & Denzin 1994, ss. 317–321). Vid användande av källor har beaktande av citeringar 

gjorts men detta har inte ensamt varit en avgörande aspekt för att bedöma tillförlitligheten. 

Desto färre citeringar desto mer kritiska har vi varit vid granskning av källan. Få citeringar har 

ofta en koppling till utgivningsår och vi har i största möjliga mån försökt använda oss av 

uppdaterad och relevant litteratur. Inom vissa områden av studien, framförallt metodkapitlet, 

har utgivningsår dock varit av mindre relevans då vi anser att forskning inom detta område inte 

skiljer sig markant över tid.  

Det empiriska materialet består av intervjuer vilket vi valt att exkludera från detta avsnitt då 

dess trovärdighet behandlas i avsnitt 2.7 studiens trovärdighet. Sammanfattningsvis har dock 

vårt mål genomgående varit att återge en rättvis och transparent bild av verkligheten och vi 

anser att samtliga källor, både empiriska och teoretiska, är beaktade med ett kritiskt synsätt.  

2.9 Etisk reflektion 
Under intervjuer är det viktigt att erinra sig om att respondenterna är människor (Lincoln & 

Denzin 1994, ss. 372–373). Tonvikt har under studien legat vid intervjuerna och därför berör 

den etiska reflektionen främst dessa. Vid en intervju bryter vi oss in respondentens privata sfär 

men det främsta etiska dilemmat menar Jacobsen (2002, s. 482) uppstår när forskaren vill dölja 

avsikten med undersökningen. I vår studie har vi förespråkat ömsesidig transparens vilket 

innebär att vi aldrig ämnat dölja information kring vad som studeras eller syftet med studien. 

Vår förhoppning har varit att vår öppenhet ska generera en öppenhet även från respondenternas 

sida. Etiska frågeställningar kommer dock alltid till ytan och Jacobsen (2002, s. 483) 

understryker att etiska aspekter bör uppfylla tre grundkrav i varje studie. Dessa är informerat 

samtycke, krav på privatliv och krav på att bli korrekt återgiven. Informerat samtycke innebär 

att respondenten frivilligt ska delta i undersökningen samt vara väl informerad om studiens 

syfte (Lincoln & Denzin 1994, ss. 372–373; Jacobsen 2002, s. 483). Då vi grundligt informerat 

om studien samt dess syfte i samband med förfrågan om intervju anser vi att vi uppnått kravet 

för informerat samtycke.  

 

Det andra grundkravet är rätten till privatliv vilket innebär en frizon som inte nödvändigtvis ska 

undersökas (Jacobsen 2002, s. 485). Vi har i samband med intervjuerna haft en öppen dialog 

kring huruvida namn på kunder och uppdrag ska tas med i uppsatsen då detta är att ses som 

känslig information. Vi har efter bedömning med varje respondent valt att utesluta namn på 

kunder och uppdrag för att eliminera risken för spridning av känslig information. Vidare har vi 

även frågat om samtycke för användande av respondentens namn i uppsatsen, något som 

godkänts av samtliga.  

 

Den sistnämnda etiska aspekten är kravet på att bli korrekt återgiven. I någon mening är denna 

aspekt av störst relevans eftersom den berör det slutliga resultatet. Jacobsen (2002, s. 488) 

belyser risken att ett citat taget utbrutet ur ett större sammanhang kan få en helt ny innebörd om 

det citeras fel. För att säkerställa att vår studie och våra intervjuer blir korrekt återgivna har de 

renskrivna intervjuerna kvalitetssäkrats genom att respondenterna läst igenom och godkänt 
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innehållet. Vi upplever således att det inte finns anledning att ifrågasätta studiens påverkan på 

respondenternas privata sfär.    
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3 Teoretisk referensram 

3.1 Inledning 
I detta kapitel presenteras relevanta teorier och berörda redovisningsnormer samt aktörer för 

processen av värdering av förvaltningsfastigheter. Vi har valt att beskriva de mest relevanta 

värderingsmodellerna för förvaltningsfastigheter vilka är ortsprismetoden, 

avkastningskalkylbaserade metoder samt produktionskostnadsmetoden.  

 

Det huvudsakliga syftet med vår teoretiska referensram är att skapa förståelse för ämnet och 

utgöra ett verktyg för analys av vår empiri. 

3.2 Internationella redovisningsnormer 
3.2.1 IASB 
Sedan 2005 har noterade företag varit skyldiga att tillämpa IFRS såsom de antagits av EU vid 

upprättande av koncernredovisning. De internationella redovisningsstandarderna utfärdas av 

IASB. Inom EU ska varje ändring av IFRS godkännas av kommissionen och publiceras i EUT 

innan den blir en del av IFRS såsom de antagits av EU. IASB är medvetna om att värdering till 

verkligt värde utgör problematik i praktiken. Därför samarbetar man aktivt med oberoende 

organisationer, såsom IVSC6. 

3.2.2 IAS 40 Förvaltningsfastigheter 
Syftet med IAS 40 är att förmedla hur förvaltningsfastigheter ska behandlas i redovisningen 

samt vilka upplysningar som krävs av användaren. Standarden definierar viktiga begrepp som 

ska användas vid värdering som krävs i de finansiella rapporterna (IAS 40 p. 1). IAS 40 ska 

inte tillämpas på tillgångar av biologisk art hänförliga till jord- och skogsbruk samt andra icke- 

förnyelsebara naturtillgångar (IAS 40 p. 4). Innan år 2013 beskrevs huvudmetoden i IAS 40 p. 

45 och löd: 

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. Ett företag identifierar 

omsorgsfullt förekommande olikheter beträffande fastighetens karaktär, läge 

och skick eller i villkoren i hyresavtal och andra avtal som är förknippade med 

fastigheten (IAS 40 p. 45). 

 

3.2.3 IFRS 13 Värdering till verkligt värde 
Förtydligande kring fastighetsbolags värdering till verkligt värde förverkligades under år 2013 

i och med införandet av IFRS 13. Definitionen av verkligt värde är en marknadsbaserad 

värdering. Syftet är att uppskatta tillgångens “exit price” (IFRS 13 pp. 1–2). Definitionen av 

verkligt värde anges i IFRS 13 p. 9, vilken är identisk med definitionen i IAS 40 p. 5: 

 

Det pris som vid värderingstidpunkten skulle erhållas vid försäljning av en 

tillgång eller betalas vid överlåtelse av en skuld genom en ordnad transaktion 

mellan marknadsaktörer (IFRS 13 p. 9). 

 

                                                           
6 http://www.ifrs.org/alerts/pressrelease/pages/ifrs-foundation-and-ivsc-co-ordinate-on-fair-value-february-
2014.aspx 
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Sedan IFRS 13 trädde i kraft första januari år 2013 definieras huvudmetoden som indata på 

Nivå 1.  Definitionen av denna värderingshierarki står skriven i IFRS 13 pp. 76–87 nedan 

presenteras en egenkonstruerad figur samt definitionerna hämtade från IFRS 13.  

 

Indata på Nivå 1 i enlighet med IFRS 13 p. 76 lyder: 

 

Indata på Nivå 1 är noterade priser (ojusterade) på aktiva marknader för identiska 

tillgångar eller skulder som företaget har tillgång till vid värderingstidpunkten 

(IFRS 13 p. 76). 

 

Indata på Nivå 1 är att se som huvudmetod vilket styrks av IFRS 13 p. 77 vilken lyder:  

 

Ett noterat pris på en aktiv marknad är den mest tillförlitliga uppgiften om 

verkligt värde och ska när det finns tillgängligt användas utan justering för 

värdering till verkligt värde, med undantag för vad som anges i punkt 79 (IFRS 

13 pp.76–77). 

 

Indata på Nivå 2 i enlighet med IFRS 13 p. 81 lyder:  

 

Andra indata än de noterade priser som ingår i Nivå 1, vilka är direkt eller 

indirekt observerbara för tillgången eller skulden (IFRS 13 p. 81). 

 

Indata på Nivå 3 i enlighet med IFRS 13 pp. 86–87 lyder:  

 

Är icke observerbar för tillgången eller skulden.  Exempelvis vid situationer med 

liten eller ingen marknadsaktivitet för tillgången eller skulden vid 

värderingstidpunkten (IFRS 13 pp. 86–87). 

 

IFRS 13 p. 16 beskriver vidare att en värdering till verkligt värde förutsätter en transaktion 

genom vilken tillgången säljs eller att skulden överlåts på antingen huvudmarknaden för 

tillgången eller skulden. Vid avsaknad av huvudmarknad på den mest fördelaktiga marknaden 

för tillgången eller skulder. Enligt IFRS 13 p. 16 definieras huvudmarknaden som, ”Marknaden 

med störst volym och aktivitetsnivå för tillgången eller skulden”. 

Nivå 1 - noterade priser 
på aktiva marknader

Nivå 2- andra observerbar 
data än Nivå 1, 

exempelvis  priser på 
liknande marknader

Nivå 3 - icke observerbar
data, exempelvis egna 

värderingsmodeller

Figur 1. Egenkonstruerad illustration av värderingshierarkin i IFRS 13 Värdering till verkligt värde. 
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Enligt IFRS 13 Bilaga B kan olika värderingstekniker användas för att beräkna det verkliga 

värdet. Dessa är marknadsansats, kostnadsansats och avkastningsvärdeansats. 

Marknadsvärdeansatsen använder priser eller annan relevant information som genereras av 

marknadstransaktioner med identiska eller jämförbara (dvs. liknande) tillgångar, skulder eller 

en grupp av tillgångar och skulder, som en verksamhet (IFRS 13 B. 5). Kostnadsansatsen 

återspeglar det belopp som för närvarande skulle behövas för att ersätta en tillgångs 

tjänstekapacitet, något som ofta benämns som återanskaffningsvärde (IFRS 13 B. 8). 

Avkastningsvärdeansatsen räknar om framtida belopp (exempelvis kassaflöden eller intäkter 

och kostnader) till ett enda nuvärde (dvs. ett diskonterat värde). När avkastningsvärdeansatsen 

används återspeglar värderingen till verkligt värde marknadens nuvarande förväntningar om 

dessa framtida belopp (IFRS 13 B. 10). 

 

Själva syftet med IFRS 13 är ett ge begreppet verkligt värde en enhetlig definition, fastställa en 

ram för värdering till verkligt värde och reda ut om upplysningar krävs. Standarden ändrar 

därför inte tillämpningsområdet för IAS 40, utan fungerar som ett komplement till densamma. 

Barlev och Haddad (2003, s. 385) hävdar att värdering till verkligt värde ökar transparensen på 

marknaden. Detta är en ståndpunkt som stöds av Al-Khadash och Khasawneh (2014, s. 109) 

samt Wilson (2001, s. 31). 

 

Bachert (2012, s. 216) benämner implementering av IFRS 13 och värdering till verkligt värde 

som ett steg i rätt riktning utifrån ett investerarperspektiv. Lundström och Gustafsson (2006, s. 

11) menar på att utan god information hämmas användning av komplicerade värderingsmetoder 

då de blir svårförstådda. Kritik har dock även riktats mot rådande regelverk gällande att det 

anses vara för principbaserat. Selling och Nordlund (2015, s. 501–508) hävdar att detta innebär 

att värdering i hög utsträckning baseras på antaganden. Vidare kritik mot värdering till verkligt 

värde har även riktats av Barth, Landsman och Wahlen (1995, s. 603) som hävdar att värdering 

till verkligt värde resulterar i ett fluktuerande resultat. 
 

3.3 Förvaltningsfastigheter 
En förvaltningsfastighet redovisas som en tillgång i de finansiella rapporterna först då vissa 

krav är uppfyllda. Detta sker då det är sannolikt att de framtida ekonomiska fördelarna som är 

förknippade med förvaltningsfastigheten kommer att tillfalla företaget, samt att 

anskaffningsvärdet kan beräknas på ett tillförlitligt sätt (IAS 40 p. 16). 

 

I standarden IAS 40 p. 5 återfinns definitionen av en förvaltningsfastighet vilken lyder: 

Förvaltningsfastigheter är fastigheter (mark eller en byggnad - eller del av en 

byggnad - eller båda) som innehas (av ägaren eller av en leasetagare om 

leasingavtalet klassificerats som ett finansiellt leasingavtal) i syfte att generera 

hyresinkomster eller värdestegring eller en kombination av dessa snarare än för 

 

a. Användning i produktion eller tillhandahållande av varor eller tjänster 

eller för administrativa ändamål, eller 

 

b.       Försäljning av den löpande verksamheten (IAS 40 p. 5) 
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Om fastigheten i fråga definieras i enlighet med IAS 40 p. 5 a och b anses det vara en 

rörelsefastighet och då ska IAS 16 Materiella anläggningstillgångar tillämpas (IAS 40 p. 5). 

Vidare behandlas inte heller fastigheter som innehas för försäljning i den löpande verksamheten 

som förvaltningsfastigheter (IAS 40 p. 9 a) dessa klassificeras istället som varulager vilket 

behandlas i IAS 2 Varulager. Fastigheter som bebyggs eller exploateras åt tredjepart ska 

behandlas i enlighet med IAS 11 Entreprenadavtal (IAS 40 p. 9 b). Slutligen ska inte heller 

förvaltningsfastigheter som leasas ut genom ett finansiellt leasingavtal till ett annat företag 

klassificeras som förvaltningsfastigheter (IAS 40 p. 9 e).  

 

Definitionen av en förvaltningsfastighet kan skilja sig i moderbolagets redovisning och 

koncernredovisningen. Ett sådant fall kan förekomma då det sker en uthyrning inom koncernen 

mellan ett moderbolag och ett dotterbolag. En sådan fastighet ses därför ur koncernens 

synvinkel som en rörelsefastighet (IAS 40 p. 15).  Vid värdering av förvaltningsfastigheter i 

enlighet med IAS 40 finns det möjlighet att att värdera fastigheterna enligt olika metoder (Al-

Yaseen & Al-Khadash 2011, s. 10; Al-Khadash & Khasawneh 2014, s. 95). 

Värderingsmetoderna som förekommer är värdering till anskaffningsvärde och värdering till 

verkligt värde (IAS 40 p. 30). Där det finns en valmöjlighet för företag att värdera sina 

fastigheter till verkligt värde menar Quagli och Avallone (2010, s. 489–490) att vid 

implementeringen av värdering till verkligt värde tenderar företag med en mer opportunistisk 

syn att i högre grad nyttja denna valmöjlighet.  

 

3.3.1 Principer vid värdering av förvaltningsfastigheter 
Vid värdering av förvaltningsfastighet vid det första redovisningstillfället tas förvärvet upp till 

anskaffningsvärde (IAS 40 p. 20). Anskaffningsvärdet utgörs av inköpspriset samt kostnader 

vilka är direkt hänförbara till inköpet. Exempel på sådana kostnader är juridiska tjänster, 

stämpelskatter och andra transaktionskostnader (IAS 40 p. 21). Vid första värderingstillfället 

torde anskaffningsvärdet i någon mening vara ekvivalent med det verkliga värdet. Reis och 

Stockens (2007, s. 557) definition av verkligt värde som hävdar att syftet är att uppskatta ett 

försäljningspris utan att en försäljning sker blir därav ytterst träffsäker. Således torde även 

definition av verkligt värde i IAS 40 och IFRS 13 vara ekvivalent med definitionen av 

marknadsvärde vilket är något som stöds av Nordlund (2008, s. 47).  

 

Efter det första redovisningstillfället finns valmöjligheten att använda verkligt värde eller 

anskaffningsvärde och då applicera den valda principen på samtliga av företagets 

förvaltningsfastigheter i enlighet med IAS 40 p. 30. Standarden kräver att företaget ska värdera 

förvaltningsfastigheterna till verkligt värde i antingen värderingssyfte alternativt 

upplysningssyfte om man väljer att använda anskaffningsvärde (IAS 40 p. 32). Företag som 

väljer att tillämpa IAS 40 uppmuntras, men måste inte, basera förvaltningsfastigheter verkliga 

värde med hjälp av värdering av oberoende värderingsmän med erkända och relevanta 

kvalifikationer. Dessa ska även inneha aktuella kunskaper i värdering av fastigheter av den typ 

värderas och med det läge som är aktuellt (IAS 40 p. 32). Om man väljer att inte använda sig 

av oberoende värderingsmän ska man lämna upplysning om detta, i enlighet med IAS 40 p. 75 

e. 

 

Johansson (2010, s. 232) hävdar att värdering till verkligt värde av förvaltningsfastigheter är att 

se som huvudmetod i de finansiella rapporterna. Alternativmetod eller undantag från 

huvudmetoden är därför värdering till anskaffningsvärde (Johansson 2010, s. 232).  I de fall då 
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det är omöjligt att på ett tillförlitligt sätt beräkna det verkliga värdet eller då resterande 

fastigheter i beståndet är värderade enligt alternativmetoden ska denna fortsättningsvis 

användas. Redovisningen sker med avdrag för eventuella nedskrivningar samt avskrivningar. 

Vid användning av alternativmetoden tillämpas IAS 16 (IAS 16 p. 5; IAS 40 p. 56) så till vida 

att fastigheten inte innehas för försäljning då IFRS 5 Anläggningstillgångar som innehas för 

försäljning och avvecklande verksamheter tillämpas.  

 

Företag som tillämpar den värderingsansats som bygger på anskaffningsvärde ska ge en 

upplysning om fastighetens verkliga värde i not i de finansiella rapporterna (Quagli & Avallone 

2010, s. 466). Om det verkliga värdet av fastigheten inte kan fastställas på ett tillförlitligt sätt 

ska företaget ge en beskrivning av fastigheten, ge en förklaring till varför det verkliga värdet 

inte kan fastställas på ett tillförlitligt sätt samt om det finns möjlighet, ange ett intervall inom 

vilket det är högst sannolikt att det verkliga värdet ligger (IAS 40 p. 79 e).  

 

Om ett företag väljer att redovisa sina fastigheter till anskaffningsvärdet ska upplysningar 

lämnas om vilka avskrivningsmetoder som har använts, hur lång nyttjandeperioden är eller 

vilken tillämpad avskrivningsansats som använts (IAS 40 p. 79 a-b). Vidare ska upplysning 

lämnas om ett uppskrivet anskaffningsvärde använts samt ackumulerade avskrivningar 

(tillsammans med ackumulerad nedskrivning) vid periodens början och slut (IAS 40 p. 79 c). 

En avstämning ska även presenteras vad gäller ingående och utgående värdet för 

förvaltningsfastigheten (IAS 40 p. 79 d).   

Ett företag som väljer att redovisa förvaltningsfastigheter till verkligt värde ska värdera samtliga 

av sina förvaltningsfastigheter till verkligt värde (IAS 40 p. 33.) samt lämna upplysning om 

detta i enlighet med IAS 40 p. 75 a. 

Värdeförändringen som uppkommer vid värdering till verkligt värde påverkar resultatet 

löpande, alltså värdeförändringen redovisas i resultaträkningen innan tillgången är såld. Således 

frångår man från realisationsprincipen (Smith 2015, s. 88). Oavsett om man väljer att använda 

sig av verkligt värde eller anskaffningsvärde kan dessutom osäkerhet kring värdet uppstå. 

Nordlund (2010, s. 350) tar upp att det då är viktigt för företaget att lämna en upplysning om 

detta, hur hantering av osäkerheten skett och hur fastigheten värderas. Nordlund (2010, s. 350) 

har kommit fram till att då företaget känner en osäkerhet vid värderingen är det viktigt att ge 

upplysningar om det. Lundström och Gustafsson (2006, ss. 9–10) hävdar att det i Sverige är 

vanligt att ange ett osäkerhetsintervall på +/- 10 %. Dessutom ifrågasätts sällan de redovisade 

värdena eller värderarnas kompetens i en uppåtgående konjunktur.  

 

3.4 Värdeteori 
Persson (2015, s. 301) benämner värde som något som skapas av förväntningar om framtida 

nyttor vid användning. Värdet framkommer ur relationen mellan individ och resurstillgång. 

Persson (2015, s. 301) hävdar därför att värdeteorins innersta kärna är följande:  

Värde = En funktion av framtida potentiella nyttor. Då det handlar om framtida nyttor och 

framtiden är mer eller mindre oförutsägbar är all värdebedömning behäftad med en viss 

osäkerhet (Persson 2015, s. 301). Därav är det helt naturligt att värdet kontinuerligt förändras 

över tiden.  
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Persson hävdar att det generellt sett finns fyra förutsättningar för att värde ska uppstå:  

 

• Att det finns ett behov 

• Att tillgången i någon mening är begränsad 

• Att rätt att nyttja samt exkludera andra från nyttjande av tillgången finns 

• Att det finns en marknad för tillgången  

(Persson 2015, s. 302) 

 

Värdet på fastigheter påverkas dock av fler faktorer än dessa. Persson (s. 303, 2015) menar på 

att fastigheten under värdering måste relateras till konkreta “värdepåverkande faktorer”. Dessa 

kan exempelvis utgöras av läge, storlek, driftnetto, hyror osv. Vid beräkning av verkligt värde 

finns det dock även alltid en variabel som inte går att ta i beräkning, vilken är slumpen. Det 

finns köpare som värdesätter annat än just själva fastigheten och deras betalningsvilja är 

omöjlig att sia om. En välkänd snabbmatskedja fick en gång frågan varför de betalat avsevärt 

mycket mer för en fastighet än vad den var värderad till. Svaret löd: 

 

“We’re not in the real estate business, we’re in the hamburger business. The 

land price is completely acceptable as a part of the overall business plan, and 

that is all we care about.” 

(Lennhoff 2009, s. 65) 

 

Ser man till detta exempel är det inte svårt att förstå komplexiteten bakom att beräkna ett 

marknadsmässigt värde när underliggande och dolda faktorer i själva verket kan vara direkt 

avgörande. En viktig fråga att ställa är därför enligt Persson (2015, s. 301) ”värde för vem?”. 

 

3.4.1 Värdebegrepp  
Om vi ser till det engelska begreppet “fair value” som översätts till “verkligt värde” på svenska 

är uppfattningen av Persson och Nordlund översättningen är olycklig då den indikerar en 

säkrare bedömning av värdet än vad som egentligen är möjligt utifrån givna förutsättningar7. 

 

Begreppet verkligt värde kan införliva betraktaren i någon form av villfarelse att värderingen 

är säker och exakt, eller rent av “verklig”. Så behöver nödvändigtvis inte vara fallet. Smith 

(2006, s. 188) påpekar att verkligt värde ska återspegla kunskaper och bedömningar hos 

marknadsaktörer. Frågan är dock om en bedömning överhuvudtaget kan klassificeras som 

“verklig”.  Istället anser Persson och Nordlund att användning av definitionen “rimligt värde” 

för det engelska begreppet fair value, alternativt “marknadsvärde” är att föredra då detta ger en 

mer lämplig bild av hur värdet uppskattats8. Yamamoto (2014, s. 140) hävdar i motsats till detta 

argument att även marknadsvärde och verkligt värde kan skilja sig åt. Vi måste därför börja 

med att bena ut vilka värdebegrepp som är allmänt vedertagna. 

 

Persson (2015, s. 305) lyfter fram att det i huvudsak finns fyra olika grupper som olika 

värdebegrepp ryms inom. Dessa är: 

 

Marknadsvärderelaterade begrepp 

                                                           
7 http://fastighetsnytt.se/2015/09/fastigheter-vardering-redovisning-och-overvakning/ 
8 ibid 
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Marknadsvärde, nettoförsäljningsvärde, belåningsvärde, verkligt värde (fair 

value), taxeringsvärde, likvidationsvärde och sannolikt pris. 

 

Avkastningsvärderelaterade begrepp  

Investeringsvärde, nyttjandevärde och avkastningsvärde. 

 

Kostnadsrelaterade begrepp 

Återanskaffningsvärde och tekniskt nuvärde. 

 

Redovisningsrelaterade begrepp 

Nettoförsäljningsvärde, nyttjandevärde, återvinningsvärde, verkligt värde (fair 

value) och redovisat värde.  

 

Persson (2015, s. 306) understryker vikten av att definiera värdebegreppet vid användning av 

icke allmänt vedertagna begrepp. Begreppets användning och definition är mycket viktig för att 

förstå dess innebörd och även denna kan skilja sig mellan olika aktörer. Detta stöds även av 

Lorentzon (2011, s. 128) som hävdar att transparensen på marknaden hämmas av att verkligt 

värde tolkas olika av olika aktörer. Persson (2015, s. 305) hävdar dock att marknadsvärdet är 

och har varit det mest betydelsefulla värdebegreppet, dels i Sverige, men även internationellt. 

Detta styrks av Lennhoff (2009, ss. 61–62) som även hävdar att marknadsvärdet definieras till 

hur mycket en kunnig köpare är villig att betala vid värderingstillfället. För att kunna beräkna 

marknadsvärdet krävs det att antaganden om transaktionen görs och att det finns en villig säljare 

samt köpare.  
 

3.5 Värderingsmetoder 
Inom värderingsteorin av fastigheter tillämpas framförallt tre olika värderingsmetoder vilka är 

följande: Ortsprismetoder, avkastningskalkylbaserade metoder samt 

produktionskostandsmetoder (Persson 2015, s. 329). Dessa modeller är i sin natur generella och 

därav applicerbara på alla typer av fastigheter. Dessa huvudgrupper rymmer underkategorier 

som presenteras nedan. Det är vanligt och även sunt att använda sig av flera olika metoder för 

att få en så rättvisande bild av värderingen som möjligt. I teorin ska värdet inte skilja sig mellan 

de olika metoderna men verkligheten ser annorlunda ut (Persson, 2015, s. 330). 

3.5.1 Ortsprismetoden  
Ortsprismetoden är att ses som huvudmetod och resterande metoder är att ses som alternativa 

metoder eftersom dessa är besläktade med osäkerhet och baseras på hypotetiska transaktioner 

(Nordlund 2008, s. 56). Även Johansson (2010, s. 236) styrker att denna metod är att se som 

huvudmetod då dess data härrör från civilrättsliga transaktioner.  

 

Det finns olika sätt att använda huvudmetoden. Persson (2015, s. 339) beskriver fyra metoder 

vilka är; areametoden, nettokapitaliseringsmetoden, bruttokapitaliseringsmetoden samt 

köpeskillingskoefficientmetoden.  

 

Persson (2015, s. 330) hävdar att “Facit finns på marknaden, inte i fastigheten”. Citatet stämmer 

till viss del då det ställer vissa krav. Det måste förekomma ett stort antal överlåtelser, 

fastigheterna måste vara identiska och det måste ske nära i tiden. Persson (2015, s. 331) belyser 

dock att verkligheten ser annorlunda ut. I själva verket sker det få överlåtelser, fastigheterna har 

varierande egenskaper och är därför inte att ses som identiska. Dessutom sker överlåtelserna 
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över en viss tidsperiod. Detta innebär att värdering till huvudmetoden sällan sker utan data 

måste justeras för att bli representativ för värdering till verkligt värde. 

3.5.2 Avkastningskalkylbaserade metoder och Diskonteringsmetoder 
Enligt Persson (2015, s. 350) har kassaflödeskalkylmetoder, vilka är en typ av 

avkastningskalkylbaserade metoder, en dominerande ställning på marknaden. Persson (2015, s. 

350) menar även på att det idag finns en stark övertro till avkastningskalkylbaserade metoder 

vilket är ett resultat av att finansiella aktörer med kapitalinvesteringsambitioner tagit sig in på 

marknaden. Risk finns att modellerna blir självuppfyllande och därför manar Persson till 

försiktighet vid användning av dessa modeller. Dessutom rymmer avkastningskalkylbaserade 

metoder möjligheten till subjektivitet vilket Wilson (2001, s. 31) hävdar utgör en försvårande 

faktor vid revision. 

Avkastningskalkylbaserade metoder bygger på en nuvärdesberäkning av bedömda framtida 

nettoavkastningar. Dessa har ett visst kalkylräntekrav över ett visst antal tidsperioder (Persson 

2015, s. 350). Alla avkastningsbaserade värderingsmetoder kräver generellt en kalkylmodell, 

fastighetsekonomiska grunddata, en kalkylränta och direktavkastningskrav samt ett eventuellt 

restvärde (Persson 2015, s. 351). 

Persson (2015, s. 353) lyfter fram tre olika huvudsakliga varianter vid fastighetsvärdering. Den 

första är en kalkylbaserad metod på ett driftnetto under en antagen återstående ekonomisk 

livslängd. Denna kan beräknas med eller utan nuvärde av ett bedömt eventuellt restvärde vid 

kalkylperiodens slut. Den andra metoden är en kalkyl som bygger på evighetskapitalisering. 

Modellen baseras på ett förstaårs driftnetto inkluderat eller exkluderat korrigeringar för faktiska 

förhållanden vid år noll. Den sista och vanligaste modellen i Sverige är användandet av en första 

kalkylperiod om fem eller tio år, vilket kan skilja sig, med en avslutande evighetskapitalisering. 

Alltså en kombination av de två föregående modellerna. Evighetskapitaliseringen sker då år sex 

eller år elva beroende på första kalkylperiodens längd. Tidshorisonten vid beräkning av en 

fastighets värde enligt dessa metoder kan vara allt mellan ett år och oändligheten. Valet av 

kalkylhorisont ska dock inte påverka det slutliga resultatet nämnvärt. 

3.5.3 Produktionskostnadsmetoder 
Principen för denna metod är mycket simpel då den ser till värdet av nedlagda kostnader adderat 

med kostnader för mark (Persson 2015, s. 365). Detta innebär att produktionskostnaden både 

kan understiga och överstiga marknadsvärdet samt avkastningsvärdet. Produktionskostnaden 

har en indirekt påverkan på prisutvecklingen på marknaden menar Persson (2015, s. 365). Den 

kan därför i viss mån ses som en typ av ortsprismetod. Detta framförallt då vissa objekt rentav 

kan sakna marknad, jämförelseköp eller att den ekonomiska avkastningen är svår att bedöma 

(Persson 2015, s. 366). 

3.6 Organisationer 
3.6.1 IVSC 
International Valuations Standards Council (IVSC) är en organisation som bildades år 1981 i 

USA och har idag 48 medlemmar som består av organisationer som företräder värderare i 

världens olika länder (Johansson 2010, s. 64). IVSC är en internationell organisation som ger 

vägledning för värdering av egendom och IVSC är ofta delaktiga i IASBs arbete med att ta fram 

redovisningsstandarder för att bidra till harmonisering (Johansson 2010, s. 64).  Men även om 

de ger en liknande vägledning som IAS 40 om hur man tar fram det verkliga värdet för 

förvaltningsfastigheter är de inte helt förenliga då IVCS:s standarder även används till värdering 

som inte ska redovisas i finansiella rapporter (Nellessen & Zuelch 2011, ss. 62–63). IVSC gör 
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ingen direkt åtskillnad mellan fair value och market value vid värdering av 

förvaltningsfastigheter. Det betyder att marknadsvärde, fair value och verkligt värde betyder 

exakt samma sak. Denna generalisering har dock mött kritik då värderingen till verkligt värde 

kan skilja sig gentemot försäljningspriset (Yamamoto 2014, s. 140). 

 

3.6.2 Samhällsbyggarna  
Samhällsbyggarna är en ideell nätverksorganisation som i dagsläget har drygt 5000 medlemmar 

och är inriktade på samhällsbyggnadsområdet. Samhällsbyggarna är den organisation som 

ansvarar för auktorisering av värderare i Sverige. Detta görs tillsammans med styrelsen i SFF9. 

 

Från den 1 januari 2013 ingår SFF inom Samfundet för Fastighetsekonomi i Samhällsbyggarna. 

Det innebär att utvecklingen för etiska regler samt god värderarsed, numera är ett uppdrag för 

Samhällsbyggarna. Samhällsbyggarna är även anslutna till IVSC. IVSC har egna etiska regler 

inom organisationen som samhällsbyggarna är skyldiga att följa, dessa har därför integrerats i 

god värderarsed när det saknats10. 

 

3.6.3 RICS 
RICS är en organisation som bildades år 1868 i England och som idag verkar runt om i hela 

världen.  RICS auktoriserar yrkesverksamma inom fastighet-, mark- och byggbranschen och 

har gjort detta i över 140 år. Det finns inget krav på att man är licensierad av RICS som 

värderare men ett stort antal av Sveriges värderare innehar licens ändå11. 

3.7 Värderare 
En värderare är den person som värderar fastigheter av olika slag. Det är inte ett krav för 

fastighetsbolag att nyttja extern värdering enligt IAS 40 p. 32, däremot uppmuntras det att 

värdera externt. Således existerar det alltså både interna värderare och externa värderare.  

 

För att kunna bli auktoriserad värderare (via Samhällsbyggarna) krävs att den sökande når upp 

till vissa krav. Dessa är: 

 

1. 2,5–5 års högskolestudier med ekonomisk, teknisk eller annan relevant 

utbildning. 

2. Minst tre års vitsordad praktisk erfarenhet av värdering. 

3. Att värderaren är kontinuerligt verksam med värderingsfrågor. 

4. Att värderaren upprätthåller en oberoende och självständig ställning i 

förhållande till beställare av värderingsuppdrag. 12  

 

God värderarsed innehåller etiska krav på auktoriserade fastighetsvärderare. En värderare som 

är ansluten till samhällsbyggarna är tvungen att iaktta god värderarsed. Denna utgörs av tio 

punkter, nämligen: 

 

1. Yrkesmässigt uppträdande 

2. Krav på oberoende ställning vid externa värderingsuppdrag 

3. Interna värderingsuppdrag 

                                                           
9 http://www.samhallsbyggarna.org/om-oss/ 
10 http://www.samhallsbyggarna.org/om-oss/fastighetsvaerdering/ 
11 http://www.rics.org/se/about-rics/who-and-what/history/  
12 http://www.samhallsbyggarna.org/om-oss/fastighetsvaerdering/ 
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4. Värderares möjlighet att uppträda som ombud och biträde vid 

fastighetsförsäljning, tvist om fastighetens värde m.m.  

5. Utförande av värderingsuppdrag 

6. Förhållandet till uppdragsgivare 

7. Arvodesdebitering 

8. Förhållandet till kollegor 

9. Publicitet, reklam och ackvisition 

10. Hantering av besvärsärenden13 
 

3.7.1 Interna och externa värderare 
En person som är anställd på ett fastighetsbolag och arbetar med värdering är en intern 

värderare. Kunskapskraven för auktorisering av en intern värderare är det samma som för en 

extern värderare med undantag för kravet på en oberoende ställning14. Lundström och 

Gustafsson (2006, s. 11) belyser att det är eftersträvansvärt för värdering av 

förvaltningsfastigheter att de som utför värderingen har liknande utbildning av hög standard. 

Syftet med interna värderare är att påvisa kvalitet hos de internt framtagna värderingarna av 

fastigheterna hos fastighetsbolag. Vid oberoende värderingar står istället värderaren fri från 

partsintressen och är således en extern värderare15.  

 

Möjligheten att värdera till verkligt värde ställer krav på kunskap då denna ska återspeglas i 

värdet redovisas (Smith 2006, s. 188). Dietrich, Harris och Muller III (2000, s. 155) påvisar i 

sin studie att tillförlitligheten av värderingen till verkligt värde kan variera beroende på vilken 

värderingspart som utfört värderingen. Studien visar även på att en uppskattning av det verkliga 

värdet gjord av en extern värderare visar större träffsäkerhet samt mindre manipulation jämfört 

med intern värdering. Vidare belyses även en risk som kan uppstå med endast intern värdering 

vilken är att det kan resultera i att fastigheten undervärderas medvetet för att sedan säljas till ett 

högre pris. Således kan fastighetsbolaget redovisa ett högre resultat (Dietrich, Harris och Muller 

III 2000, s. 156). Även Lorentzon (2011, s. 122) understryker att värdering som endast sker 

utifrån företagets perspektiv riskerar att bli partisk. Användande av extern värdering är då 

endast att ses som en form av aktivitet för att uppnå legitimitet gentemot intressenter (Lorentzon 

2011, s. 121).  
 

Risk belyses även om endast extern värdering används. Då interna värderare har tillgång till 

mer information kan dessa reagera snabbare på de förändringar som sker på marknaden 

gentemot en extern värderare, detta är något som skulle kunna bidra till en missvisande 

värdering om man endast väljer att värdera externt (Nellessen & Zuelch 2011, s. 62). Vidare 

beskriver även Cotter och Richardson (2002, s. 436) att det kan finnas en fördel med att interna 

värderare identifierar värdet på fastigheten då den interna värderaren ofta besitter större 

kunskap och information om fastigheten än vad en extern värderare gör. Lorentzon (2011, s. 

121) delar denna mening men hävdar snarare att det är de interna värderarna själva som 

självutnämnt hävdar sig inneha bäst kännedom om fastigheterna. 
 

                                                           
13 ibid 
14 ibid 
15 ibid 



 

~ 23 ~ 
 

3.8 Redovisningsteorier 
3.8.1 Legitimitetsteori 
Själva grundtanken bakom legitimitetsteorin är att företag försöker försäkra sig om att deras 

handlingar anses vara inom ramen för vad utomstående skulle anse vara ett acceptabelt 

handlande (Deegan & Unerman 2011, s. 323).  Dessa ramar är inte konstanta utan ändras över 

tid vilket kräver att företag måste vara uppmärksamma på förändringar i deras omgivning 

(Deegan & Unerman 2011, s. 323). Mätning av legitimitet är omöjligt eftersom legitimiteten är 

något abstrakt. Vad som därför blir av yttersta vikt är för organisationer att lära sig hur 

legitimitet skapas, bibehålls eller förloras (O'Donovan 2002, s. 347). Även om legitimitetsteorin 

är besläktad med svårighet gällande mätbarheten så beskrivs legitimitet ändå som en absolut 

nödvändighet för organisationens överlevnad (O'Donovan 2002, ss. 345–346). Detta är den 

främsta anledningen till att organisationer aktivt använder sig av diverse strategier för att 

försöka påverka sin legitimitet (Woodward et al. 1996, s. 330). Misslyckas företaget att leva 

upp till samhällets normer och värderingar uppstår ett legitimitetsgap (Sethi 1978, s. 58). 

Mathews (1993, s. 26) benämner kopplingen mellan ett företag och samhället som ett socialt 

kontrakt. Vid ett legitimitetsgap kan detta få konsekvenser för företaget som visar sig genom 

en minskad vilja till finansiering, konsumtion eller liknande. Det kan även handla om 

påtryckningar till ökat skattetryck eller höjda avgifter för att företagets handlingar ska gå mer i 

linje med samhällets förväntningar.  

 
Figur 2. Illustration av legitimitetsgap beskrivet av O'Donovan, (2002, s. 347) 

 

Figuren ovan ämnar belysa det legitimitetsgap som kan uppstå mellan en organisation och 

samhället i övrigt. Illustrationen är hämtad och beskrivs av O'Donovan (2002, s. 347) där 

området markerat med X representerar en kongruens mellan företagets aktiviteter och 

samhällets förväntningar. Dessa förväntningar baseras på samhälleliga normer och värderingar. 

Områdena Z och Y representerar inkongruens, alltså där legitimiteten brister och ett 

legitimitetsgap uppstår. Det är då viktigt att använda sig av legitimitetsskapande strategier för 

att uppnå acceptabelt handlande och legitimitet.  

 

3.8.2 Intressentteori 
Intressenter är personer eller grupper som har makten att påverka ett företag eller där företaget 

kan påverka intressenten (Friedman & Miles 2006, s. 1). Intressenter delas in i primära 

intressenter och sekundära intressenter. Primära intressenter utgörs generellt av investerare, 

aktieägare, anställda, leverantörer och kunder. En primär intressent utgörs även av staten som 

ser till att marknaden och infrastrukturen fungerar som den ska (Clarkson 1995, s. 106). För ett 

företag utan stöd från de primära intressenterna finns det ingen framtid. Relationen mellan 
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företag och intressenter är ett ömsesidigt beroende som måste fungera, annars kommer företaget 

inte att överleva (Clarkson 1995, s. 107; Freeman, 2010, s. 31). Sekundära intressenter är 

grupper eller personer som påverkas av eller har inverkan på företaget men utan ekonomisk 

karaktär. Dessa påverkar därför inte förutsättningarna för fortlevnad eller framgång (Clarkson 

1995, s. 107).  

 

Deegan och Unerman (2011, s. 348) hävdar att det finns främst två grenar inom intressentteorin, 

nämligen en normativ gren och en positiv gren. Den normativa grenen är av moralisk eller etisk 

karaktär. Kärnan i denna gren är att alla intressenter ska behandlas på ett likvärdigt vis vare sig 

dessa är primära eller sekundära (Deegan & Unerman 2011, s. 349). Perspektivet tar upp tanken 

om att intressenter har vissa rättigheter. Detta kan till exempel handla om rättigheter till 

information om hur företaget påverkar intressenterna eller rättvisa arbetsvillkor (Deegan & 

Unerman 2011, s. 350). Sett till rätten till information är redovisningen därför ur detta 

perspektiv en typ av ansvarstagande snarare än ett krav (Gray et al. 1996, s. 123).  

 

Den positiva grenen av intressentteorin ser företag som en del av ett större socialt system. Inom 

detta sociala system ser företaget främst till vissa grupper eller personer baserat på framtida 

chans till utveckling och framgång. Ju viktigare intressent desto mer tillmötesgående är 

företaget (Deegan & Unerman 2011, s. 353). Ofta handlar detta tillmötesgående om att ge den 

information som intressenten kräver. Desto bättre ett företag är på att tillgodose viktiga 

intressenters förväntningar och krav, desto mer framgångsrikt kommer företaget att bli (Gray 

et al. 1996, s. 123).  Freeman (1984, s. 4) stödjer denna ståndpunkt och menar att 

företagsledningar bör anamma intressentteorin för att vara framgångsrika i sina strategier. 
 

3.8.3 Institutionell teori 
Eriksson-Zetterquist (2009, s. 5) hävdar att institutionell teori handlar om hur organisationer 

påverkas av sin omgivning. Hur dessa organisationer kommer att följa formella och informella 

regler snarare än att välja rationella val och handlingsmönster. Teorin handlar därför om hur 

organisationer formas över tid för att slutligen resultera i stabila enheter. Eriksson-Zetterquist 

(2009, s. 5) beskriver vidare att institutionell teori till stor del handlar om vad som är “mode” 

för tillfället. Framgångsrika konkurrenter kan inspirera andra organisationer att följa i deras 

fotspår vilket skapar ett alternativ till antagandet om att se organisationer som ett rationellt 

verktyg. Själva grundtanken bakom att se organisationer som rationella verktyg är den att 

människan tenderar att välja det alternativ som maximerar den ekonomiska nyttan, att 

människan är ekonomiskt rationell. Det rationella förhållningssättet har dock endast kunnat 

hjälpa oss att förstå organisationer i begränsad utsträckning och inte kunnat ge en klar och 

enhetlig bild av organisatorisk utveckling (Eriksson-Zetterquist 2009, s. 6). 

Vad institutionell teori därför kan hjälpa oss att förklara är varför organisationer som verkar 

inom samma område i stor utsträckning liknar varandra (Deegan & Unerman 2011, s. 362). 

Deegan och Unerman (2011, s. 362) hävdar att institutionell teori ger svar på hur organisationer 

åtnjuter eller bibehåller legitimitet genom att sociala och kulturella värderingar blir norm inom 

vissa områden. Isomorfism är det begrepp eller den dimension som bäst kan beskriva denna 

homogenisering och begreppet används flitigt inom institutionell teori. DiMaggio och Powell 

(1983, s. 149) har definierat isomorfism som en process som tvingar en enhet i en population 

att likna andra enheter som står inför samma uppsättning miljömässiga förhållanden.  

 

DiMaggio och Powell (1983, ss. 150–152) belyser hur denna förändringsprocess kan gå till 

genom att presentera tre olika mekanismer. Rent praktiskt är dessa inte åtskilda och enskilda 
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entiteter utan istället tenderar dessa mekanismer att härstamma från olika förutsättningar vilket 

leder till en generaliserande indelning.  

 

1. Tvingande isomorfism härrör från både formella och informella påtryckningar på 

organisationer från andra organisationer. Dessa är organisationer är de beroende av till 

följd av kulturella förväntningar i respektive del av samhället som organisationen är 

verksam. Påtryckningar av detta slag kan ge sig uttryck genom tvång, övertalning och 

inbjudan till samförstånd. Tvingande isomorfism kan även vara ett resultat av statliga 

regleringar (DiMaggio & Powell 1983, s. 150) 

 

2. Mimetisk isomorfism är ett resultat av osäkerhet. Detta kan ske när organisatoriska 

teknologier är svåra att förstå, när uppsatta mål är tvetydiga eller när omgivningen i stort 

utgör en symbolisk osäkerhet. Under dessa förutsättningar finns risk för att 

organisationer tar efter andra organisationer som upplevs vara framgångsrika 

(DiMaggio & Powell 1983, s. 151) 

 

3. Normativ isomorfism handlar om professionalisering. Professioner utstår samma 

påtryckningar som organisationer gör. Även om olika personer med olika professioner 

inom en organisation skiljer sig åt, så liknar de i stor utsträckning dess motsvarigheter i 

andra organisationer. Källorna till denna professionella isomorfism är att personer har 

liknande utbildningar och nätverk. Vid universitet skapas normer och värderingar och 

genom de professionella nätverken, som sträcker sig över organisationsgränserna, 

definieras normativa regler ytterligare och ett professionellt beteende växer fram 

(DiMaggio & Powell 1983, s. 152). 

 

Organisationer som anses framgångsrika och legitima av samhället är inte sällan föremål för 

isomorfism. Genom att anamma utvalda strukturer eller processer kan en organisation åtnjuta 

samma fördelar som organisationen den söker efterlikna. Detta är själva grundtanken bakom 

institutionell teori där målet är att uppnå status och att bli lika framgångsrikt som 

konkurrenterna (Meyer & Rowan 1977, s. 349). 
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4 Empiri  
4.1 Inledning 
Detta avsnitt inleds med en kort presentation av respondenterna. Efter presentationen 

presenteras sammanställningar från de genomförda intervjuerna. Viktigt att poängtera är att 

respondenterna är oberoende av varandra. Uttalanden i intervjuerna är därför inte direkt 

hänförliga till övriga respondenter och respondenterna känner på förhand inte till de andra 

respondenternas identitet. I sammanställningarna från intervjuerna ryms inga egna tankar eller 

reflektioner. Det är dock våra egna ord som beskriver vad respondenterna svarat. I bilaga B 

återfinns intervjuerna i sin helhet. 

 

4.2 Respondenterna  
Nedan presenteras respondenternas officiella befattningar samt en kort beskrivning av varje 

respondent.  

 

Daniel Wallenås, Senior Manager Transaction and Valuation på Akelius 

Wallenås är utbildad civilingenjör inom lantmäteri från Lunds universitet. År 2008 började 

Wallenås på Akelius i Malmö, men numera sitter han i Göteborg. Idag jobbar Wallenås med 

värderingar och transaktioner och är sedan år 2013 ansvarig för granskning och metodik vid 

värdering på Akelius. 

 

Ulf Lundberg, Regioncontroller på Wallenstam 

Lundberg har en kandidatexamen inom affärsutveckling från Mittuniversitetet. Examen tog 

Lundberg år 1999 och sedan dess har han arbetat på Wallenstam. Till en början arbetade 

Lundberg med redovisning men idag är han regioncontroller för Västra Götaland där han har 

värderat fastigheter i Göteborg och Helsingborg sedan år 2004. 

 

Andreas Eckermann, Director Valuation and Advisory Services på CBRE 

Eckermann tog examen vid Kungliga Tekniska Högskolan och därefter började han arbeta på 

CBRE för att sedan arbeta på en rad olika värderingsbyråer. År 2015 återvände Eckermann till 

CBRE och där jobbar han än idag. Eckermann har över tio års erfarenhet av värdering och är 

auktoriserad värderare genom samhällsbyggarna samt RICS. 

 

Niclas Fransson, Fastighetsvärderare på NAI Svefa 

Fransson är utbildad civilingenjör inom väg och vatten vid Chalmers och har senare även läst 

kurser inom ekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg. Fransson har arbetat på NAI Svefa i 

två år med fastighetsvärdering. 

 

NAI Svefa är en svensk organisation med cirka sjutton kontor. Flertalet fastighetsvärderare på 

NAI Svefa är anslutna till såväl RICS som Samhällsbyggarna och kunderna utgörs främst av 

banker, fastighetsbolag, kommuner och myndigheter. 

 

Konstantin Belogorcev, Auktoriserad Revisor på PWC 

Belogorcev läste vid Uppsala universitet med inriktning mot redovisning och finansiering. Idag 

är Belogorcev auktoriserad revisor och har sedan 2007 arbetat på PWC med ett undantag för år 

2013 till år 2014 då han arbetade på Newsec. Belogorcev är som revisor inriktad på 

fastighetsmarknaden vilket i hög utsträckning berör värdering och skatter. Fastighetsbolagen är 

av blandad karaktär i Göteborg. 
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Mathias Arvidsson, Auktoriserad Revisor på KPMG 

Arvidsson tog examen från Göteborgs Universitet år 2000. Sedan dess har Arvidsson arbetat på 

KPMG, vilket idag innebär sjutton år. Arvidsson har under många år arbetat mot fastighetsbolag 

och har under de senaste sex åren varit påskrivande revisor för flertalet fastighetsbolag. 

 

Thomas Nilsson, Partner och Auktoriserad Revisor på EY16 

Nilsson är auktoriserad revisor och partner på EY i Göteborg. Nilsson började sin karriär på EY 

1986 och arbetade till en början främst med mindre bolag, till att sedan femton år tillbaka arbeta 

med fastighetsbolag. Under tre år var Nilsson med och startade upp EY kontoret i Budapest och 

han har även under några år varit ansvarig för Real Estate-avdelningen på EY. Idag är Nilsson 

påskrivande revisor på över 300 bolag 

 

4.3 Hur ser begreppsapparaten inom värderingsprocessen av 
förvaltningsfastigheter ut? 
Samtliga respondenter står bakom ståndpunkten att översättningen från engelskans “fair value” 

till svenskans “verkligt värde” är olycklig. Respondenterna menar på att verkligt värde ger en 

indikation på att värdet är verkligt eller exakt. Så behöver nödvändigtvis inte vara fallet då det 

endast är en uppskattning och istället vore begrepp som “rättvisande värde”, “rimligt värde” 

eller “bedömning av verkligt värde” att föredra. Den uppfattning av vad verkligt värde är som 

respondenterna uppger ligger mycket nära det som står beskrivet i IFRS 13. Viktigt att 

poängtera är att samtliga respondenter understryker att verkligt värde inte är ett begrepp som 

används inom branschen, istället används begreppet marknadsvärde uteslutande. 

 

Marknadsvärde är ett begrepp som flertalet av respondenterna anser vara ekvivalent med 

verkligt värde. Därav borde marknadsvärde vara det begrepp som används uteslutande genom 

processens alla led och även i årsredovisningar. Denna ståndpunkt stöds av flera respondenter, 

men negligeras även av andra som menar på att en förändring av begreppsapparaten inte skulle 

få någon effekt på marknaden. Merparten av revisorerna menar utöver denna ståndpunkt även 

att det vore onödigt att förändra vilket begrepp som faktiskt står med i en årsredovisning. Det 

är nämligen revisorernas uppfattning att alla som läser en årsredovisning förstår att verkligt 

värde och marknadsvärde är det samma.  

 

4.4 Har IFRS 13 Värdering till verkligt värde någon påverkan på 
värderingsprocessen av förvaltningsfastigheter? 
Ingen av respondenterna menar på att IFRS 13 haft någon nämnvärd påverkan på 

värderingsprocessen. Den enda eventuella påverkan som kommer till ytan är att IFRS 13 kan 

ha bidragit med en mer harmoniserad bild av värderingsprocessen och att fler externa 

värderingar genomförs. Även om IFRS 13 specifikt inte haft stor genomslagskraft understryker 

respondenterna att IFRS som helhet haft en påverkan till följd av redovisning till verkligt värde. 

Det innebär numera att värdeförändringarna påverkar balansräkning och resultaträkning 

löpande. Positiva aspekter som detta medfört är att marknaden blivit mer transparent och att 

värderingen påverkar aktiekursen hos noterade bolag.   

 

Ur respondenternas svar framkom att alla aktörer inom branschen inte har kunskap om IFRS. 

Det innebär att redovisning inte prioriteras utan snarare värderas fastigheter för att man sedan 

ser till var i värderingshierarkin värderingen klassificeras. En av respondenterna beskriver 
                                                           
16 Ernst and Young har sedan 2013 bytt varumärkesnamn till EY 
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händelseförloppet som att det redovisningstekniska inom IFRS inte är med från början av 

värderingsprocessen utan detta är något som är upp till respektive redovisningsavdelning att 

hantera i efterhand. Det poängteras även att värderare ofta vill räkna med portföljrabatter eller 

portföljpremier i det verkliga värdet vilket inte godkänns av IFRS. En portföljpremie är 

generellt sett hänförlig till goda tider och en portföljrabatt till sämre tider. 

 

Den värderingsmodell som används är uteslutande avkastningskalkylbaserademetoder vilket 

framkommer ur respondenternas svar. Enligt respondenterna är denna metod även generell för 

hela marknaden. Metoderna kan se lite olika ut från företag till företag, men sammantaget ska 

grunden vara liknande. Skillnaden ligger ofta i specifika fastigheter som återfinns i portföljen. 

Vad som justeras specifikt för fastighet till fastighet är avkastningskravet vilket bestäms utifrån 

olika parametrar som exempelvis, geografiskt läge, interna risker samt vilka förutsättningar 

fastigheten har. Den enda koppling som görs till ortsprismetoden menar respondenterna är 

genom avkastningskravet.  Det går alltså inte att hitta tillräckligt med jämförbara objekt för att 

kunna använda indata på Nivå 1. Istället används exempelvis pris per kvadratmeter endast som 

ett referenstal eller nyckeltal men det är inget som värdering baseras på. Det innebär att 

ortprismetoden i sin teoretiska form aldrig förekommer. Respondenterna hävdar därför att det 

är praxis att använda sig av indata på Nivå 3. Användning av indata på Nivå 1 eller på Nivå 2 

beskrivs av respondenterna som svårt eller snarare direkt omöjligt eftersom varje fastighet är 

unik i sitt slag. Anledningarna till att varje fastighet anses vara unika är många. Det beror bland 

annat på utbudet av hyresgäster, vilket skick fastigheten har, vilket reparations eller 

underhållsbehov som föreligger, vilken förbrukning av media som finns och framförallt läget.   

 

En av revisorerna menar på att det inom branschen inte pratas i termer om olika nivåer och en 

annan av revisorerna menar på att det ofta är en knivskarp gräns för huruvida värderingen skett 

till indata på Nivå 2 eller Nivå 3. Värderingen landar dock alltid i indata på Nivå 3 eftersom 

fastigheterna är så pass individuella i sin karaktär. Revisorerna menar på att anledningen är att 

det inte finns någon observerbar data. Marknaden är helt enkelt inte tillräckligt fungerande likt 

en börs. Det innebär att data måste hämtas från olika delmarknader och det gör det rent omöjligt 

att värdera till annat än indata på Nivå 3. En revisor menar på att det ur fastighetsbolagens 

synvinkel kan anses vara bekvämt att all värdering sker till indata på Nivå 3 eftersom det inte 

indikerar att värderingen är exakt. En annan av revisorerna påpekar att det exempelvis inte går 

att söka fram vilket direktavkastningskrav som ska gälla för ett specifikt område, utan detta är 

en bedömning som får anses vara rimlig eller inte.  

 

Revisorerna fick frågan om de någonsin sett annan värdering än indata på Nivå 3. På det svarade 

samtliga nej, förutom en revisor som stött på värdering till indata på Nivå 1 för ett 

fastighetsbolag verksamt i Finland som använde ortsprismetoden i sin teoretiska form på vissa 

fastigheter i beståndet. Hur det gick till var dock ytterst diffust och det går därför inte att dra 

några generella slutsatser om hur det fungerade rent praktiskt. Det poängteras även av en av 

revisorerna att det stundtals kan vara ytterst svårt att avgöra marknadsvärdet på en fastighet om 

den klassificeras som flera olika typer av fastigheter. Försvårande för värderingsarbetet kan 

även vara om fastigheten är av mycket speciell karaktär, såsom en skola. Det är då nästintill 

omöjligt att avgöra vad marknaden är villig att sätta för värde på en såpass speciell fastighet. 

Enligt de interna värderarna är IFRS 13 något som inte tillämpas i värderingsarbetet. Det 

understryks till och med att IFRS 13 är helt irrelevant för värdering av fastigheter. En av de 

interna värderarna menar även på att avkastningskravet endast ifrågasätts av revisorer, mäklare 

och ägare. Avsaknaden av relevans för IFRS 13 vid värdering av förvaltningsfastigheter styrks 
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dessutom av en av de externa värderarna som menar på att externa värderare generellt sett 

varken kan eller använder sig av IFRS. Det handlar om att ta fram ett marknadspris och då är 

IFRS irrelevant. Det beskrivs av de externa värderarna att det exempelvis inte går att sätta ett 

generellt värde per kvadratmeter i en stad och sedan applicera det på samtliga fastigheter.  

 

4.5 Ger verkligt värde en rättvisande bild och transparens bild av 
verkligheten? 
Värdering till verkligt värde ger en mer rättvisande och transparent bild av verksamheten menar 

respondenterna. Respondenterna menar därför på att inträdandet av IFRS har haft en positiv 

påverkan på marknaden. Respondenterna menar på att om värdering till verkligt värde inte sker 

är det direkt omöjligt att veta var ett fastighetsbolag kan tänkas vara värt.  

 

Revisorerna understryker att anskaffningsvärdemetoden som används i de fall då värdering inte 

sker till verkligt värde fungerar mycket dåligt för just fastighetsbolag. Sker värdering ändå till 

anskaffningsvärdemetoden måste nyckeltalen justeras för att vara meningsfulla, exempel på 

detta kan vara från “soliditet” till “verklig soliditet”. En av revisorerna poängterar att värdet på 

fastigheter generellt sett stigit markant under de senaste femtio åren. Om värdering enligt 

anskaffningsvärdemetoden skett ger det inte en rättvisande bild av värdet. Denna mening delas 

av en av de interna värderarna som underströk att när anskaffningsvärdemetoden tidigare 

användes redovisades det verkliga värdet ändå, fast i not. Anledningen var för att kunna upplysa 

intressenter om vad marknadsvärdet på beståndet skulle kunna tänkas vara. 

 

Vid användning av anskaffningsmetoden är processen för de interna värderarna att beräkna det 

verkliga värdet inte lika omfattande då det endast handlar om att ge en upplysning om det 

verkliga värdet på fastighetsbeståndet i not. De externa värderarna hävdar att processen för dem 

inte skiljer sig nämnvärt eftersom deras arbete går ut på att ta fram marknadsvärdet på beståndet, 

därför tar de inte hänsyn till vad det ska användas för. Revisorerna har delade meningar om hur 

ingående processen är, en sida hävdar att processen inte är lika ingående eftersom det endast är 

en upplysning medan den andra sidan hävdar att processen inte ska skilja sig. Det handlar 

framförallt om att en seriös aktör vill återge en så rättvisande bild som möjligt av värdet och 

vill därför även förklara det verkliga värdet. En av revisorerna lyfter även fram att 

fastighetsbolag gärna vill återge portföljvärdet som kan innebära att en portföljpremie eller 

portföljrabatt tagits med i beräkningen. Det innebär det alltid finns en latent risk för övervärde 

eller undervärde eftersom dessa inte får beaktas i det verkliga värdet enligt IFRS. Eftersom 

värdeförändringarna är den största intäkten eller kostnaden för fastighetsbolag handlar det 

därför om att ligga så rätt i värderingen som möjligt menar en av de interna värderarna.  

 

4.6 Hur ser respondenterna på ett eventuellt införande av striktare 
och mer specifik reglering av vid fastighetsvärdering till verkligt 
värde? 
En av revisorerna lyfter fram att diskussioner kring mer reglering ofta kommer till ytan vid 

exempelvis en skandal. Det är då troligt att blickarna riktas mot revisorerna som kontrollorgan 

eftersom det är deras uppgift att granska. För revisorers del är det därför ytterst viktigt att vara 

kompetenta och noggranna. En positiv aspekt som lyfts fram är att en förändring av 

revisionsberättelserna kommer att ske inom en snar framtid. Det innebär att dessa kommer att 

vara mer företagsspecifika där risker och antaganden i högre grad kan belysas. Framförallt 

kommer det utförligare redogöras för vad revisorerna tittar på vid en granskning.    
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En av revisorerna menar på att viss reglering kan visserligen vara sunt, men det får inte gå till 

överdrift. Det kan exempelvis ställas grundläggande krav på extern värdering och även vissa 

krav på kunskapskrav hos interna värderare som en kvalitetssäkring. Riskminimering är alltid 

positivt och går det att främja detta vore det naturligtvis ett steg i rätt riktning. Det understryks 

även att om värderingen endast skett internt så är revisorns granskning mycket mer ingående 

och omfattande. Samma revisor lyfter även fram att en mer specifik standard för värdering till 

verkligt värde av förvaltningsfastigheter vore att föredra. Standarden är idag för generell och 

det skapar stora problem för intressenter. En förändring av rådande regelverk är dock inte troligt 

i en närliggande framtid. Det skulle krävas påtryckningar på en global front för att diskussioner 

överhuvudtaget skulle komma till ytan och en förändring är än längre bort i framtiden.  

 

En annan av revisorerna stödjer ståndpunkten att IFRS 13 inte fyller någon direkt funktion för 

fastighetsvärdering. Dock anser respondenten att marknaden inte skulle fungera bättre om det 

blev mer specifik lagstiftning. Samma respondent menar på att det inte borde föreligga något 

direkt utbildningskrav eller kunskapskrav på interna värderare eftersom dessa oftast är mycket 

kompetenta. Inte sällan har interna värderare kunskaper och erfarenheter från tidigare tjänster 

som externa värderare vilket är positivt. För intressenter kan det dock absolut vara med 

betryggande om värderingen skett externt men det borde för den sakens skull inte vara ett krav. 

 

Samtliga respondenter menar på att marknaden som sådan fungerar bra i dagsläget och 

användningen av extern värdering är någon som respondenterna tycker är sunt men merparten 

anser även att det inte borde införas något krav att man måste använda sig av detta, förutom de 

externa värderarna. De externa värderarna anser att de är väldigt hårt styrka som det är, i 

synnerhet om värderaren ifråga arbetar under RICS. De externa värderarna vurmar för mer 

extern värdering och anser att det är besynnerligt att det inte krävs i högre utsträckning. 

Framförallt att det inte är ett krav för fastighetsbolag att använda sig av extern värdering då 

interna värderare kan tendera att få en något subjektiv bild där den egna fastigheten kan antas 

vara bättre än andras. Även en av de interna värderarna menar på det är ytterst viktigt att vara 

objektiv för att få en så rättvisande värde som möjligt men nämner ingenting om att extern 

värdering borde vara ett krav.  

 

Revisorerna som kontrollorgan är enligt en av de interna värderarna att anses vara nog för att 

styrka värderingen. I viss mån hävdar dock en av de externa värderarna att revisorerna borde 

ha en bättre kunskap om värdering och därför borde de även kräva extern värdering i högre 

utsträckning än vad de idag gör.  

 

4.7 Baseras värdering av förvaltningsfastigheter på antaganden? 
Samtliga revisorer menar på att värdering av förvaltningsfastigheter är ett stort antagande i sig 

självt. En av revisorerna understryker dock att många ofta glömmer vad det är som ligger till 

grund för fastigheters värde. Tanken om fastigheter som ett investeringsobjekt som ska stiga i 

värde är inte vad ligger till grund utan till investeringen utan det är kassaflödet. Samtliga 

respondenter menar på att värdering av förvaltningsfastigheter bygger på antaganden. Det är 

dock oftast rimliga antaganden såsom hyresutveckling, vakanser och fastighetskostnader som 

görs och detta är något som måste göras eftersom varje fastighet är unik i sitt slag.  

 



 

~ 31 ~ 
 

En av de interna värderarna menar på att antagande om framtida uppgraderingar blivit en del 

av deras värderingsmodell. Detta är dock något som enligt revisorernas svar inte är ett 

godtagbart antagande. Uppgraderingar kan endast godkännas när investeringar i renoveringar 

påbörjats och det finns en hög sannolikhet att hyran kan höjas eller att stora besparingar är 

uppenbara. Det finns även andra exempel enligt en av revisorerna som menar på att vissa aktörer 

har i avsikt att köpa flera fastigheter och sälja dessa som ett bestånd med portföljpremie. 

Antaganden om detta är då del i värderingsmodellen i form av att det påverkar 

avkastningskravet vilket inte godkänns. Generellt sett beskrivs antaganden som görs av interna 

värderare mer förankrade till företagets affärsmodell än om värderingen sker externt. De 

externa värderarna menar på att ett företags affärsmodell inte ska påverka alls. För att citera en 

av de externa värderarna, “Det är inte företaget vi värderar, det är fastigheten”. De externa 

värderarna menar på att de antaganden som görs ska vara enkla i sin karaktär och förankrade i 

empirin. Vikt ligger vid att se till hur det har sett ut historisk för att kunna göra antaganden om 

framtiden.  

 

Avkastningskravet är även det en form av antagande. Det beskrivs av respondenterna som att 

det inte är fritt att göra vilka antaganden som helst men samtidigt beskriver en av de interna 

värderarna att även om marknaden tycker annorlunda så är det alltid fastighetsbolaget i fråga 

som bestämmer vad avkastningskravet blir i slutändan. För att beräkna avkastningskravet och 

se till vilket avkastningskrav som är rimligt använder sig respondenterna av information som 

finns på marknaden. Vidare förs en löpande dialog för att säkerhetsställa att så mycket 

information som möjligt åtnjuts. Problematik som en av revisorerna väljer att lyfta är det faktum 

att det blir allt vanligare att fastighetsaffärer sker i bolagsform istället för renodlade 

fastighetsaffärer vilket påverkar transparensen på marknaden negativt. Det kan då finnas 

underliggande faktorer som avgör köpeskillingen vilket kan försvåra själva värderingen 

eftersom det då inte finns en klar bild varför köpeskillingen avviker från värderingen. Det 

poängteras även av en av revisorerna att vissa aktörer sitter på mer information från marknaden 

än andra. Det är framförallt externa värderare som har mest tillgång till information om 

jämförelseköp men marknaden är som sådan transparent nog för att informationen ändå ska nå 

ut.  

 

4.8 Vad finns det för exempel på intern och extern påverkan i 
värderingsprocessen? 
En av revisorerna lyfter fram att revisorer inte ska fungera som drivande i vilken 

värderingsmodell som ska användas. Det gäller att se till vad som är allmänt vedertaget på 

marknaden och att anpassa sig därefter. Trots detta menar de interna värderarna att revisorerna 

försökt förändra deras värderingsmodeller. En av de interna värdarna menar på att de fått kritik 

från revisorn för att deras värderingsmodell varit för enkel, men de valde ändå att stå fast vid 

sin modell utan att göra några korrigeringar. Eftersom värderingarna legat rätt så har 

påtryckningarna från revisorn upphört vilket är ett kvitto på att värderingen som sådan fungerar 

väl. Eftersom revisorerna inte ska fungera som drivande handlar deras granskning mer om att 

se till vilka antaganden som görs snarare än att påverka värderingsmodellen. Mindre 

fastighetsbolag kan inneha sämre kunskap inom organisationen och det är då viktigt för 

revisorer att ge sunda och goda råd.  

 

De externa värderarna menar på att deras värderingsmodell som sådan har ingen försökt 

påverka. Framförallt beror det på att externa värderare är mycket hårt reglerade. Däremot 
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händer det att fastighetsbolagen försöker påverka värdet på fastigheterna och det är då mycket 

viktigt att stå fast och behålla objektiviteten och den oberoende ställningen i 

värderingsprocessen.  

 

4.9 Hur ser tidsaspekten ut vid värdering av 
förvaltningsfastigheter? 
Tidshorisonten vid värdering av förvaltningsfastigheter baseras ofta på längden av 

hyreskontraktet enligt respondenterna. Vanligt förekommande är en tidshorisont om fem till tio 

år men den kan även sträcka sig så långt som till tjugo år. Det spelar inte någon större roll exakt 

hur lång tidshorisonten är eftersom värdet i slutändan blir samma. Sista året är det dock viktigt 

att se till oändligheten i nuvärdesberäkningen och att beräkning med vakansrisk beaktas. 

Vakansrisken är kopplad till läget där ett sämre läge utgör större risk för vakans. De båda interna 

värderarna belyser att värdering sker kvartalsvis vilket innebär att värderingen ständigt är 

uppdaterad och avkastningskravet korrigeras därför löpande. 

 

Eftersom värdering sker över en längre tid blir värderingen enligt respondenterna eftersläpande 

till rådande konjunktur. Detta är naturligt i värderingen av förvaltningsfastigheter eftersom det 

är historiska data som tittas på när värderingen utförs. Det poängterats av de interna värderarna 

att värderingen sker kvartalsvis vilket innebär att även om eftersläpningen är ett faktum, blir 

den inte särskilt påtaglig. Dessutom hävdas det av samtliga respondenter att det inte ligger i 

företags intresse att värderingen är felaktig. För att värderingen inte ska fungera som 

eftersläpande gäller det att ligga i framkant och ha tillgång till ytterst aktuell 

marknadsinformation vilket är nästintill omöjligt. En av de interna värderarna menar även på 

att det inte är eftersträvansvärt att ligga i framkant vid värdering. 

 

4.10 Vilka felmarginaler accepteras och hur ser respondenterna på 
en eventuell felkalkylering? 
Värderingen är inte en exakt vetskap och ingen vet egentligen vad det verkliga värdet är på öret. 

Det innebär enligt respondenterna att det kan vara svårt att hävda att det föreligger försiktighet 

i värderingen. Å andra sidan är det även flera respondenter som hävdar att värderingen är 

besläktad med försiktighet eftersom det alltid finns en viss osäkerhet i värderingen. Den 

psykologiska effekten av att värdera lite lägre i goda tider och lite högre i sämre tider är något 

som lyfts fram. En av respondenterna lyfter fram att det sedan bankkrisen år 2008 ställs högre 

krav på fastighetsvärdering från bankernas sida vilket kan ses som en form av försiktighet. Det 

verkar därför bero på hur försiktighet betraktas eller vad som avses med försiktighet. 

 

Gällande felmarginalen är den accepterade nivån runt +/- 10 % på hela beståndet. Det var 

tidigare vid extern värdering möjligt att ge ett intervallvärde, men idag måste värdet som anges 

vara exakt vilket innebär att en felmarginal accepteras. Framförallt är det många olika faktorer 

som kan spela in på var köpeskillingen faktiskt landar. Om en fastighet exempelvis säljs till en 

bostadsrättsförening har denna möjlighet, eller åtminstone incitament att betala ett avsevärt 

mycket högre pris för fastigheten jämför med en enskild investerare. Det är då inte ovanligt att 

avvikelsen är dubbelt så stor det verkliga värdet. Även inom fastighetsmarknaden finns det 

aktörer som är beredda att betala ett överpris för en fastighet av outtalade anledningar. Det kan 

röra sig om att fastigheten eller marken i fråga stämmer mycket väl in på den strategi som förs 

av köparen. En av de interna värderarna väljer att uttrycka det som att, “Det finns 

frimärkssamlare även inom fastighetsbranschen”.  
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Enligt revisorerna är försiktighet något som inte ska varken genomsyra eller förekomma i 

värderingsprocessen eftersom det handlar om att återge en så rättvisande bild som möjligt. Den 

eventuella försiktighet som återfinns är inte uttalad och anammas eventuellt endast från fåtalet 

aktörer. De externa värderarna delar denna mening och hävdar att försiktighet inte kan tillämpas 

eftersom det handlar om att återge ett så exakt marknadsvärde som möjligt. Därför varken kan 

eller ska försiktighet vara en del av beräkningen. Om ett fastighetsbolag är osäkert på vad det 

verkliga värdet borde vara går det att benchmarka mot en extern värderare för att få någon form 

av ett medelvärde istället för att anamma någon form av försiktighet. En av de interna 

värderarna menar i motsats till detta att eftersom köpeskillingen oftast hamnar på plussidan är 

det ett kvitto på att försiktighet tillämpas vid värderingen. Även om det inte är en uttalad 

ambition. 

 

Vad beträffar felkalkyleringar menar respondenterna att dessa kan ske på olika sätt. De kan 

exempelvis vara av rent matematisk karaktär och beror då oftast på att den mänskliga faktorn 

spelat in. Felen upptäcks relativt enkelt och en korrigering är lätt att utföra. Det finns även fall 

då andra orsaker kan påverka att värdet blir “fel”. Det kan vara okunskap eller exempelvis när 

en köpare väljer att lägga ett exceptionellt högt bud på fastigheten. Frågan är då om det är 

budgivaren som ligger fel i sitt höga bud eller är det värderaren som värderat fastigheten för 

lågt? I dessa lägen vore egentligen det näst högsta budet mest representativt för vad det verkliga 

värdet borde vara och inte köpeskillingen menar en av respondenterna. 

 

En av revisorerna lyfter fram risken om revisorn som granskar värderingsprocessen har 

bristande kunskap. Rent teoretiskt sett skulle felkalkylering eller liknande då kunna missas i 

granskningsskedet. Det är dock ingenting som respondenten i fråga hört talas om hänt i 

praktiken. En annan av revisorerna understryker att specialfastigheter kan innebära risk för 

felkalkylering. Det stöds även av de externa värderarna som menar på att det kan vara nästintill 

omöjligt att beräkna ett marknadsvärde för vissa fastigheter som mer eller mindre saknar 

marknad och är extremt speciella i sin karaktär. 

 

4.11 Hur ser respondenterna på intern respektive extern värdering? 
De interna värderarna lyfter fram något skilda aspekter. En av dem menar på att om intern 

värdering styrs upp kan den fungera minst lika bra som extern värdering och allting handlar 

egentligen om kunskap. Något av en blandning av intern värdering och extern värdering vore 

sunt. Den andra interna värderaren menar på att en extern värderare kan göra ett minst lika bra 

jobb om fastighetsbeståndet är litet. Rör det sig om ett stort fastighetsbestånd å andra sidan 

finns det inte samma möjligheter till kunskap om fastigheterna eftersom en extern värderare 

inte kan åtnjuta samma mängd specifik information som en intern värderare kan. Anledningen 

är att den interna värderaren “Lever med fastigheterna varje dag”.  

 

Revisorernas uppfattning om extern värdering och intern värdering är något splittrad. Det lyfts 

fram att den specifika kunskapen som återfinns hos interna värderare är mycket viktig. Det lyfts 

dock även fram att en extern värdering väger tyngre än en intern värdering. Avgörande även 

för revisorerna är den kunskap som den som genomfört värderingen besitter. Det handlar därför 

inte enbart om att utvärdera de antaganden som görs utan även värderaren som utfört 

värderingen. Vad som efterfrågas och krävs är helt enkelt kunskap vilket är en ståndpunkt som 

delas av de externa värderarna. De menar på att kunskapen hos vissa mindre fastighetsbolag 
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stundtals är bristfällig medan större fastighetsbolag som är transaktionsintensiva besitter 

mycket bra kunskaper om marknaden.  

 

Om skillnaden mellan intern värdering och extern värdering inte är markant kan man fråga sig 

varför företag väljer att värdera externt. De externa värderarna anser att extern värdering kan 

ses som legitimitetsskapande och lyfter fram kopplingen till legitimitet som en av de 

anledningarna till att fastighetsbolag nyttjar deras tjänster. En av de externa värderarna väljer 

att likna extern värdering med att gå till tandläkaren. Även om det varken är ett krav eller ett 

måste så är det bra att göra det. De interna värderarna anser å andra sidan att legitimitet inte 

haft en direkt påverkan på de val som görs vid värdering till verkligt värde. Däremot mister 

man förtroendet för värderingarna om köpeskillingen ständigt avviker i hög grad från 

värderingen. De interna värderarna understryker även att företagen de representerar är 

transaktionsintensiva vilket innebär att läget kanske sett annorlunda ut om de representerade 

mindre aktörer.  

 

Enligt de interna värderarna skulle dock en form av legitimt handlande kunna anses vara så 

kallade “bankvärderingar” vilket är när banker kräver extern värdering. Legitimitetsskapande 

är dock inte det primära syftet med bankvärderingar utan istället att bena ut vilka lånelöften och 

räntor som bör gälla. En av de interna värderarna belyser även vikten av extern värdering vid 

exempelvis nyproduktion eftersom det finns en osäkerhet i vad marknaden av villig att betala. 

Det primära syftet är dock inte heller med detta att skapa legitimitet utan att ligga rätt i 

värderingen. Vidare kan det även vara sunt att visa att man använt sig av extern värdering 

eftersom det kan skapa legitimitet för andra utomstående intressenter. Samtliga revisorer stödjer 

denna ståndpunkt och menar på att den externa värderingen är en form av kvalitetssäkring på 

att värderingen stämmer vilket skapar trygghet för intressenter.   

 

4.12 Hur tillförlitligt är verkligt värde och hur bedöms 
tillförlitligheten? 
Tillförlitligheten av verkligt värde är egentligen inte intressant eftersom respondenterna menar 

på att det inte finns mycket till alternativ till verkligt värde. Alternativet vore anskaffningsvärdet 

vilket de anser inte är att föredra då det inte är lika träffsäkert. Respondenterna menar dock på 

att värdering till verkligt värde ska man alltid vara lite skeptisk till eftersom det är omöjligt att 

ligga 100 % rätt i värderingen. Men inom gränsen +/- 10 % på hela beståndet är värderingen 

till verkligt värde tillförlitlig. Eftersom det dock alltid handlar om vad köparen är villig att betala 

är det omöjligt att ge ett exakt värde.  

 

De interna värderarna menar på att tillförlitligheten styrks främst av revisorerna. En av de 

interna värderarna lyfter även fram att en tredjedel av fastigheterna värderas extern vilket kan 

ses som ett säkerställande av tillförlitligheten. De externa värderarna menar på att en värdering 

kan vara mer eller mindre tillförlitlig. Det är dock inte deras uppgift att bedöma tillförlitligheten 

av en värdering utan deras uppgift är endast att beräkna marknadsvärdet på fastigheter. Det kan 

förekomma fall där det lämnas en kommentar att marknadsvärdet ska beaktas med försiktighet, 

men bedömning sker enligt de externa värderarna endast från revisorernas sida. 

 

Enligt revisorerna är tillförlitligheten det mest omfattande arbetet. Det handlar först och främst 

om att bedöma den som utfört värderingen. Vidare gäller det att ifrågasätta och utmana de 

antaganden som gjorts i värderingsprocessen. Det kan utföras stickprov på enskilda fastigheter 

när fastighetsbestånden är mycket omfattande, och det går att se till hela beståndet om det rör 
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sig om ett mindre fastighetsbolag. Utöver detta baseras mycket av säkerställandet av 

tillförlitligheten genom dialog med kollegor och genom att se till liknande fastigheter. 

Revisorerna menar även på att tillförlitligheten ökar om fastighetsbolaget använd extern 

värdering. 

 

4.13 Vad är respondenternas syn på risker och problematik som 
härrör från värdering av förvaltningsfastigheter? 
De interna värderarna lyfter fram förenklingar och antagande som en betydande risk vi vid 

värdering av förvaltningsfastigheter om de används i alltför stor utsträckning. Vidare kan det 

även en föreligga en viss risk om revisorerna släpper igenom en värdering trots att den är låg 

eller hög inom spannet +/- 10 %. Det är enligt en av de interna värderarna “lätt” för 

fastighetsbolag att luta sig tillbaka och hänföra ett övervärde på köpeskillingen till en 

portföljpremie vilket även det kan innebära en risk.  

 

Till följd av att värdering av förvaltningsfastigheter fungerar eftersläpande till rådande 

konjunktur kan det innebära problematik enligt respondenterna. Revisorerna lyfter framförallt 

fram riskerna i att fastighetsbolag gärna försvarar sina värden i en nedåtgående marknad. 

Merparten tror att det inte förekommer nedskrivningar i den utsträckning som borde ske när 

marknaden väl vänder. Det är viktigt för fastighetsbolagen att ligga rätt i värderingen även om 

avsikten aldrig är att sälja fastigheten. Problematik kring detta lyfts även fram av en av de 

externa värderarna som menar på att interna värderare ofta försöker få upp värdet på 

fastigheterna. Anledningen kan vara för att åtnjuta bättre lånevillkor från banker och det är då 

viktigt med den externa värderarens oberoendeställning i värderingsprocessen. Den andra 

externa värderaren lyfter fram ett motsatt exempel där det kan förekomma att interna värderare 

vill få ner värdet på fastigheter. Det kan ske exempelvis vid överlåtelser mellan 

familjemedlemmar eller av skattemässiga skäl. Således finns det incitament till att både ligga 

för högt eller för lågt i värderingen enligt de externa värderarna.  

 

Enligt en av de interna värderarna är revisorernas kunskaper om fastighetsvärdering begränsade 

och deras granskning sker sällan på själva värdet utan istället lämnas istället synpunkter på 

modellen som används för att ta fram värdet. De externa värderarna menar på att den främsta 

problematiken härrör från de fall då det finns för lite jämförelsematerial. Denna problematik är 

vanligt förekommande vid värdering av specialfastigheter. Ytterligare problematik ryms i att 

det är direkt omöjligt för externa intressenter att förstå värderingsprocessen av 

förvaltningsfastigheter utifrån att endast granska årsredovisningar. Ett värderingsutlåtande som 

lämnas till ett fastighetsbolag innehåller avsevärt mycket mer information än vad som ryms i 

en årsredovisning. En risk som de externa värderarna ställer sig bakom är även att revisorerna 

aldrig ifrågasätter en extern värdering eller att de någonsin kommer i kontakt med varandra. 

Således får revisorerna inte informationen direkt från källan om värderingen skett externt utan 

endast från fastighetsbolaget i fråga. 

 

Merparten av revisorerna väljer att belysa fastighetsmarknaden som helhet som en potentiell 

risk. Vi befinner oss just nu på en toppnivå och vad kan komma att hända om marknaden 

vänder? Hela Sveriges ekonomi baseras i stor utsträckning på en ständigt ökande 

fastighetsmarknad och en värdestegring i oändligheten är inte trolig vilket i sig självt utgör en 

stor risk. En ytterligare risk som revisorerna tar upp är det faktum att det kan vara svårt att få 

insyn i hur fastighetsbolag gått tillväga i sin värdering av förvaltningsfastigheter. Denna 

problematik blir än mer påtaglig när portföljrabatter eller portföljpremier inkluderas vid extern 
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värdering eftersom risken är att värderingen blir direkt felaktig. Det kan även uppstå risker om 

det finns för få jämförelseobjekt, exempelvis på glesbygden eller vid värdering av 

specialfastigheter.  

 

Revisorerna står bakom ståndpunkten att det är rentav omöjligt för externa intressenter att förstå 

vilka antaganden och den metodik som ligger till grund för fastighetsvärdering. Hur 

fastighetsbolag återger och skildrar risker och antaganden i årsredovisningar är sällan 

tillfredsställande och utgör därför problematik. Mer uttömmande revisionsberättelser som är på 

intåg kan komma att förändra detta, eller åtminstone komma att innebära ett steg i rätt 

riktning.  Avslutningsvis finns det alltid risker om generaliseringar och förenklingar används i 

för stor utsträckning och endast justeras med hjälp av avkastningskravet. Branschen har dock 

accepterat värderingsprocessen av förvaltningsfastigheter. Det innebär att om en aktör har fel 

och att det inte fungerar så skulle alla ha fel, vilket enligt respondenterna inte är troligt. 
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5 Analys 
5.1 Inledning 
I detta kapitel redogörs för vår analys. Ambitionen är att vårt empiriska material ska kopplas 

till teori på ett sätt som innebär att en djupare förståelse för värderingsprocessen av 

förvaltningsfastigheter växer fram. Ur analysen ska skillnader och likheter mellan empiri och 

teori utskiljas på ett tydligt sätt. Respektive frågeställning har tematiserats och delats in i varsitt 

avsnitt. I avsnitt 5.5 återges analysens främsta byggstenar då kapitel 5 som helhet är omfattande.  

Frågeställning  Teori och empiri  Analys 

Begreppsapparaten  Verkligt värde, 

marknadsvärde, rimligt 

värde, fair value, rättvisande 

värde 

Är begreppsapparaten som 

används vid 

fastighetsvärdering kopplad 

till teorin eller praktiken? 

Redovisningsstandarder Värderingsmodell, 

Indatanivåer, rättvisande bild, 

transparens, reglering, 

värderingsprocess, 

värderingshierarki 

Vilken påverkan har IFRS 13 

haft på värderingsprocessen 

av förvaltningsfastigheter? 

Problematik och risker Antaganden, 

informationskanaler, 

avkastningskrav, 

tidshorisont, koppling till 

konjunktur, försiktighet, 

felmarginal, felkalkylering, 

affärsmodell, inter och extern 

påverkan, legitimitet, 

tillförlitlighet, värdeteori 

Vilken problematik och vilka 

risker kan uppstå vid 

värdering till verkligt värde av 

förvaltningsfastigheter? 

 

 

5.2 Är begreppsapparaten som används vid fastighetsvärdering 
kopplad till teorin eller praktiken?  
Vad vi kan konstatera genom respondenternas svar är att översättningen från engelskans fair 

value till svenskans verkligt värde är olycklig. Det som används i praktiken är uteslutande 

begreppet marknadsvärde vilket stämmer överens med Perssons (2015, s. 305) uttalande om att 

marknadsvärdet är och har varit det mest betydelsefulla värdebegreppet i Sverige. För de interna 

värderarna och de externa värderarnas del används mycket sällan eller aldrig begreppet verkligt 

värde. IVSC gör ingen åtskillnad på begreppen verkligt värde och marknadsvärde och därför 

används endast marknadsvärde av dessa aktörer. Revisorerna lyfter fram verkligt värde som ett 

redovisningsmässigt uttryck och inget som används i praktiken. Det visar sig således att 

Nordlunds (2008, s. 47) uppfattning om att IAS definition av verkligt värde torde vara 

ekvivalent med definitionen av marknadsvärde stöds av de revisorer vi tillfrågat. Användning 

av exempelvis rimligt värde som begrepp istället för verkligt värde anser respondenterna mer 

träffsäkert eftersom det inte rör sig om en exakt vetenskap. Benämns värdet på sitt 

fastighetsbestånd som “verkligt” i årsredovisningen finns det risk att införliva en extern 

intressent att värdet är “verkligt” eller “exakt” trots att det i själva verket bara är en 

uppskattning. Persson och Nordlunds ståndpunkt att användning av begreppet “rimligt värde” 

alternativt “marknadsvärde” är därför träffsäkert. Precis som Yamamoto (2014 s. 140) menar 

kan det verkliga värdet skilja sig från försäljningspriset på fastigheten. I ett sådant fall är inte 
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längre det verkliga värdet längre verkligt utan bara precis som vi nämnt tidigare, en 

uppskattning av verkligheten. 

 

Begreppet verkligt värde ställer vissa kunskapskrav på intressenter, mycket till följd av att 

verkligt värde ska återspegla kunskaper och bedömningar hos marknadsaktörer såsom Smith 

(2006, s. 188) beskriver det. För att kunna förstå marknadsaktörernas kunskaper och 

bedömningar förutsätts det att intressenten har ekonomiska kunskaper och förstår att 

marknadsvärde och verkligt värde är samma sak, något som i vår mening inte är en självklarhet. 

Vi finner även stöd för Lorentzons (2011, s. 128) påstående att förståelse för begreppet verkligt 

värde hämmas då det kan tolkas på olika vis. 

 

5.3 Vilken påverkan har IFRS 13 haft på värderingsprocessen av 
förvaltningsfastigheter? 
Tidigare har vi berört bristerna med begreppet verkligt värde. Ett av målen med införandet av 

IFRS 13 var att ge begreppet “verkligt värde” en enhetlig definition vilket vi konstaterat i avsnitt 

5.2 har havererat. Ytterligare ett syfte med IFRS 13 är att på ett tydligare sätt definiera 

värderingsprocessen genom upplysningar med hjälp av en hierarkisk värderingsmodell i tre 

steg. Respondenternas entydiga svar lyder dock att värderingsprocessen sker på samma vis som 

den alltid har gjort och IFRS 13 har alltså inte haft någon nämnvärd påverkan. Det betyder att 

istället för att IFRS 13 ligger till grund för värdering så genomförs värderingen och sedan 

avgörs vart i regelverket detta passar in. Selling och Nordlunds (2015, ss. 501–508) ståndpunkt 

att IFRS 13 är principbaserat stämmer väl överens med vad som återgivits i våra intervjuer då 

detta beskrivs vara generellt för alla marknadens aktörer. Således kan den ram för värdering 

som IFRS 13 ska utgöra ifrågasättas då värderingen inte sker med hänsyn till ramen utan snarare 

fungerar som fristående. Vad respondenterna finner som en positiv aspekt av införandet av 

IFRS 13 är att graden av upplysningar ökat. Detta främjar transparensen av information på 

marknaden i helhet vilket även är ett av målen med IFRS 13. Det innebär att vi finner stöd för 

Barlev och Haddads (2003, s. 385) samt Al-Khadash och Khasawnehs (2014, s. 109) ståndpunkt 

att värdering till verkligt värde ökar transparensen på marknaden. 

 

Persson (2015, s. 350) beskrev avkastningskalkylbaserade metoder som dominerande på 

marknaden. Detta visar sig vara ytterst träffande även i vår empiri. Genom analys av 

respondenternas svar kan vi konstatera att ortsprismetoden nämns endast som referensmetod 

och alltså inte som huvudmetod såsom beskriven av Nordlund (2008, s. 56) och Johansson 

(2010, s. 236). Däremot verkar fastighetens läge ha en indirekt påverkan på avkastningskravet, 

något som är generellt för samtliga aktörer. Persson (2015, s. 301) benämner värdeteorins 

innersta kärna som en funktion av framtida potentiella nyttor vilket kan kopplas till 

avkastningskalkylsbaserade värderingsmetoder. Genom en kombination av historiska värden i 

form av tidigare transaktioner och potentiella framtida nyttor kommer man fram till ett värde 

på fastigheten. Framtiden är i någon mån oviss och således väcks tanken att värdering i någon 

grad bygger på antaganden. 

 

I enlighet med IFRS 13 p. 76 är indata på Nivå 1 att ses som huvudmetod. Utifrån vår empiri 

kan vi fastställa att detta inte sker i praktiken, utan det är snarare indata på Nivå 3 som av 

marknaden är att ses som huvudmetod. Vi finner därför ytterligare stöd för Perssons (2015, s. 

331) och Johanssons (2010, s. 236) resonemang att verkligheten inte stämmer överens med vad 

som beskrivs i enlighet med huvudmetoden. Interna värderare och externa värderare belyser att 
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IFRS inte används i deras dagliga arbete. Detta styrker att införandet av IFRS 13 inte påverkar 

marknadens aktörer i stor utsträckning. Revisorerna understryker att det inte finns tillräckligt 

mycket data eller en tillräckligt fungerande marknad för att värdering till annan indata än på 

Nivå 3 vore möjligt. Samtliga respondenter menar på att det är fastigheters unika karaktär som 

gör det omöjligt att värdera till annat än indata på Nivå 3. 

 

Dessutom finner vi ytterligare stöd för att värderingshierarkin saknar relevans vid värdering av 

förvaltningsfastigheter då indatanivåer inte diskuteras eller beaktas på marknaden utan det är 

endast redovisningsmässiga termer som inte berör själva värderingsprocessen. Påståendet att 

varje fastighet är unik som hävdas av samtliga respondenter och att inget annat än indata på 

Nivå 3 går att använda är att anses som ett tydligt exempel på institutionell teori. Mer specifikt 

mimetisk isoformism. Teorin säger enligt DiMaggio och Powell (1983, s. 151) att mimetisk 

isoformism är ett resultat av osäkerhet och kan ske när teknologier är svåra att förstå. Dess 

definition är slående träffande för värderingsprocessen som är allt annat än simpel och det är 

då mycket enkelt att “göra som alla andra”. Vi anser även att distanseringen från 

värderingshierarkin i IFRS 13 indikerar en koppling till institutionell teori såsom beskriven av 

Deegan och Unerman (2011, s. 362). De anser att denna teori bäst beskriver varför normer växer 

fram inom vissa områden. Vi finner tydliga kopplingar till mimetisk isomorfism och även 

normativ isomorfism såsom beskriven av DiMaggio och Powell (1983, ss. 150–152) utifrån 

respondenternas svar. Det finns ingen direkt strävan att värdera till något annat än indata på 

Nivå 3. Det kan utifrån respondenternas svar även anses som “bekvämt” att värdera till indata 

på Nivå 3 eftersom det är så långt ifrån ett exakt värde som möjligt. Egna normer har skapats 

inom nätverket och ett professionellt beteende har växt fram vilket resulterat i att praxis är att 

värdera till indata på Nivå 3. Det innebär att vi även finner stöd för Eriksson-Zetterquists (2009, 

s. 5) resonemang att människan är ekonomiskt rationell och inspireras att följa de konkurrenter 

som är mest framgångsrika.  

 

Vi finner av respondenternas svar stöd för att värdering till anskaffningsvärde i de finansiella 

rapporterna är att frångå huvudmetoden för värdering av förvaltningsfastigheter såsom 

beskriven av Johansson (2010, s. 232). För interna värderares del skiljer sig processen då den 

inte är lika strikt och utförlig. Det handlar om att på ett mer överskådligt vis återge en bild av 

verkligheten eftersom det inte påverkar resultatet utan endast presenteras i not. Externa 

värderare tar inte ställning till hur marknadsvärdet presenteras redovisningsmässigt utan deras 

process ser alltid likadan ut. Vad beträffar granskning är inte heller detta arbete lika ingående 

enligt revisorerna. Sammantaget resulterar detta i att värdering till verkligt värde i not inte är 

att anses som lika trovärdigt som då värdena tas in i de finansiella rapporterna. Quagli och 

Avallone (2010, s. 466) belyser att processen vid värdering till verkligt värde i upplysningssyfte 

inte skiljer sig. Ur respondenternas svar kan konstateras att den inte heller ska göra det, det är 

dock teoretiskt möjligt då processen samt granskningen inte är lika ingående. 

 

Respondenternas entydiga svar är att verkligt värde ger en avsevärt mycket mer rättvisande och 

transparent bild av ett företag och i synnerhet för ett fastighetsbolag än om värdering sker 

genom anskaffningsvärdemetoden. Deras ståndpunkt ligger i linje med vad som konstaterats av 

tidigare forskning såsom Barlev och Haddad (s. 385, 2003), Wilson (2001, s. 31) samt Al-

Khadash och Khasawneh (2014, s. 109). Det poängteras av respondenterna även att det är 

omöjligt för en intressent att veta vad företaget är värt i annat fall än vid värdering till verkligt 

värde. Därför finner vi stöd för Bacherts (2012, s. 216) ståndpunkt att implementering av IFRS 
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13 och värdering till verkligt värde är positivt ur ett investerarperspektiv. Värderingsprocessen 

ställer dock krav på kunskap och det kan konstateras att marknaden hålls samman till följd av 

den kompetens som återfinns bland marknadens aktörer. Uttalandet ligger i linje med vad Smith 

(2006, s. 188) påpekar angående att verkligt värde ska återspegla kunskap från marknadens 

aktörer. 

 

5.4 Vilken problematik och vilka risker kan uppstå vid värdering till 
verkligt värde av förvaltningsfastigheter? 
Selling och Nordlunds (2015, ss. 501–508) resonemang att värdering till verkligt värde bygger 

på ett principbaserat regelverk och därför finns det utrymme till antaganden stöds av våra 

respondenter. De flesta av respondenterna vill dock hävda att det rör sig om “rimliga 

antaganden”. Antaganden som syftas på berör bland annat vakansgrad, hyresutveckling samt 

avkastningskrav. Den främsta anledningen till att värdering till verkligt värde bygger på 

antaganden menar respondenterna grundar sig i varje fastighets unika karaktär. Respondenterna 

väljer även att lyfta fram att värdering är en bedömning av ett framtida värde. Således stämmer 

Perssons (2015, s. 301) resonemang att värderingsprocessen är behäftad med en viss osäkerhet 

då det endast är bedömningar om framtida värden. Den innersta kärnan av värdeteorin är för att 

tolka marknaden ett antagande i sig självt. Osäkerheten bottnar även till viss del i de antaganden 

som görs eftersom man tittar på historiska data vilket leder till att man aldrig kan komma fram 

till det verkliga värdet utan endast det mest sannolika värdet. 

 

Direktavkastningskravet är den variabel med starkast förankring till marknaden. 

Avkastningskravet baseras på gjorda transaktioner och framtida antaganden. Genomgående 

understryks vikten av kommunikation både inom organisationen men även med andra aktörer 

på marknaden.  Den risk som Persson (2015, s. 350) belyser med att avkastningskalkylbaserade 

metoder riskerar att bli självuppfyllande, förstärks av det faktum att det i slutändan alltid är 

fastighetsbolaget som bestämmer avkastningskravet. Vi finner av denna anledning även att 

värderingen riskerar att bli partisk från fastighetsbolagets sida likt beskrivet av Lorentzon 

(2011, s. 122). 

 

De interna värderarna lyfter fram att revisorerna i relativt hög utsträckning försökt påverka 

värderingsmodellen som helhet. Revisorer har makten att påverka fastighetsbolag och är därför 

att anses som intressenter i enlighet med Friedman och Miles (2006, s. 1) definition. Vad 

revisorerna verkar försöka utöva är någon form av tvingande isoformism som härrör från en 

kombination av mimetisk isoformism och normativ isoformism likt beskrivet av DiMaggio och 

Powell (1983, s. 150). Revisorerna ser till marknaden och vad som är allmänt vedertaget samt 

bedömer tillförlitligheten av en värdering till stora delar baserat på bedömning av värderarens 

kompetens. Paradoxalt är att de interna värderarna hävdar att revisorer vill påverka 

värderingsmodellen då de anser att den är för enkel. Samtidigt hävdar revisorerna att de måste 

se till vad som är allmänt vedertaget på marknaden. Vilka företag utgör då referens för vad som 

är att anses som en lämplig värderingsmodell att applicera på övriga företag? Är revisorer ens 

bäst lämpade att avgöra värderas kompetens? Marknaden har i hög grad påverkats av mimetisk 

isoformism till följd av den osäkerhet som föreligger. Detta kan förklara varför värderare liknar 

varandras motsvarigheter i andra organisationer i hög utsträckning. Även revisorerna liknar 

varandras motsvarigheter i övriga firmor i hög utsträckning vilket innebär att det för 

fastighetsvärdering skapas en form kretslopp av institutionell teori där alla aktörer i slutändan 
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liknar varandras motsvarigheter i andra organisationer till en mycket hög grad. Respondenterna 

har därför uppnått de institutionella mål som formulerats av Meyer och Rowan (1977, s. 349). 

 

Vad beträffar ett företags affärsmodell och huruvida den ska kunna vara en del av 

värderingsmodellens antaganden delger respondenterna något tvetydiga svar. Vad som hävdas 

är att ett företags affärsmodell inte ska påverka värderingen direkt men däremot kan 

affärsmodellen påverka direktavkastningskravet. En av de interna värderarna lyfte fram att 

antaganden om uppgraderingar är en del av deras affärsmodell och även deras 

värderingsmodell. Med en företagsspecifik värderingsmodell kan därför Cotter och 

Richardsons (2002, s. 436) ståndpunkt att intern värdering ger en mer rättvisande bild bli 

träffsäkert. Antaganden om uppgraderingar ska dock inte påverka värderingsmodellen enligt de 

tillfrågade revisorerna utan detta ska ske först när uppgraderingarna och investeringarna 

realiserats. En vital del av affärsmodellen ska således förbises enligt de tillfrågade revisorerna. 

Den mest objektiva synen på affärsmodellens påverkan på värderingsprocessen står de externa 

värderarna för enligt analys av respondenternas svar. Deras svar är entydigt och lyder att 

synergieffekter, varumärken eller liknande aldrig ska påverka den värdering som utförs. Den 

objektivitet som tidigare beskrivits genomsyra externa värderares arbete understryks därför 

ytterligare i denna frågeställning, vilket är att ses som positivt då detta är ett krav i enlighet med 

god värderarsed punkt två17. 

 

Beträffande tidsaspekten vid fastighetsvärdering är det viktigt att poängtera att det egentligen 

inte finns några rätt eller fel utan syftet med denna frågeställning var att belysa likheter och 

skillnader inom branschen. Respondenternas svar vittnar om att Perssons (2015, s. 353) analys 

av den svenska marknaden att avkastningskalkylbaserad modell med en tidshorisont mellan 

fem till tio år som norm stämmer. Tidshorisonten för värdering anpassas till hyreskontraktets 

längd med en avslutande evighetskapitalisering det sista året. Exempelvis om hyreskontraktet 

löper fem år sker evighetskapitaliseringen år sex. Vikten av att vara uppdaterad i värderingen 

poängteras för att avkastningskravet ska följa med räntenivåer. Ändringar i avkastningskravet 

bör aldrig vara stora vilket understryker vikten av att värdera löpande för att förhindra kraftiga 

fluktuationer. 

 

Eftersläpning till rådande konjunktur är något som samtliga respondenter är eniga om att 

stämmer eftersom detta sker naturligt till följd av att man ser till historiska data. Frågan är dock 

hur stark denna koppling är då det är kassaflödet som styr och marknadens påverkan främst ger 

sig uttryck i avkastningskravet. Pris per kvadratmeter eller liknande mått används endast som 

referenstal eller nyckeltal och är därför inte på något sätt avgörande i en värderingsprocess. 

Trots att det konstaterats av flertalet respondenter att “Det ligger inte i företagets intresse att 

ligga fel i värderingen" verkar det finnas incitament till att både ligga för högt och för lågt. 

Alltså att avvika från vad som är att anses som det verkliga värdet. Efter en längre tid med god 

konjunktur och låga räntor pressas priserna uppåt. Främst revisorerna lyfter fram att företagen 

kommer försöka försvara sina värden även i nedåtgående konjunktur. Inte nog med att företag 

frångår realisationsprincipen vid värdering till verkligt värde som Smith (2015, s. 88) hävdar 

utan det finns även incitament till att avvika från vad som är att anses som det verkliga värdet. 

Persson (2015, s. 350) lyfte fram att avkastningskalkylbaserade metoder riskerar att bli 

självuppfyllande. Kanske är så fallet fram tills då vi ser en vändning i rådande konjunktur. Efter 

                                                           
17 http://www.samhallsbyggarna.org/om-oss/fastighetsvaerdering/ 
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en längre tid av god konjunktur är det lätt att införliva sig i tanken om att förhållandena alltid 

varit fruktsamma. 

 

Ekonomin och även konjunktur är inte låsta utan förändras över tid. Eftersom värdeteorins 

innersta kärna bygger på framtida antaganden är det inte svårt att förstå att en viss felmarginal 

måste accepteras. Samtliga respondenter ställer sig bakom tanken att värdering av 

förvaltningsfastigheter inte är en exakt vetenskap. Lundström och Gustafsson (2006, s. 9) 

belyser att felmarginalen i spannet om +/- 10 % accepteras vilket bekräftas i vår empiri. Värdet 

på ett helt fastighetsbestånd kan skilja sig eftersom att det i goda tider säljs med en 

portföljpremie och i dåliga tider med en portföljrabatt. Detta får värdet att avvika från 

värderingen då hänsyn till en eventuell rabatt eller premie inte får beaktas i värderingen. Trots 

detta föreligger det sällan ett nedskrivningsbehov på ett helt bestånd utan endast på enskilda 

fastigheter. Sett till det totala värdet på ett helt bestånd med en accepterad felmarginal på +/- 

10 % rör det sig om potentiellt stora fluktuationer på värdet för många fastighetsbolag. Ett 

såpass stort spann för värdet innebär att argumenten för att hävda att ett nedskrivningsbehov 

inte föreligger kan vara svaga.  

 

Eftersom en felmarginal accepteras måste det innebära att även felkalkyleringar uppstår. Många 

möjliga faktorer till felkalkyleringar och att värdet avviker från köpeskillingen har presenterats. 

Den mest simpla förklaringen till att felkalkyleringar kan förekomma är den mänskliga faktorn. 

Okunskap som även tas upp torde vara kopplat till den mänskliga faktorn och revisorernas 

kompetens i granskningsskedet lyfts fram som en förklaring till att felkalkyleringar inte 

uppmärksammas och korrigeras. Således torde Lennhoffs (2009, ss. 61–62) krav på kunskap 

för att kunna beräkna marknadsvärde, vilket är ekvivalent med verkligt värde, stämma överens 

med förväntningarna från marknadens aktörer. Trots att felkalkyleringar förekommer 

poängteras även att dessa är en naturlig del av värderingsprocessen. Eftersom värdering är ett 

ständigt pågående arbete måste korrigeringar ske löpande. Frågan vinklas av respondenterna 

även till att belysa vem det är som värderat fel? Är det fastighetsbolaget, värderingsbolaget eller 

köparen? Vissa köpare kan ha incitament eller resurser att ge ett högre pris än resterande del av 

marknaden. Det kan då finnas anledning att hävda att köpeskillingen är fel och inte värderingen 

menar respondenterna. Vi finner därför stöd för Perssons (2015, s. 301) ståndpunkt att den 

viktigaste frågan att ställa gällande värde är, ”Värde för vem?”. 

 

För att kunna besvara frågeställningen ”Värde för vem?” måste värdet beräknas fram. Detta kan 

ske genom extern värdering eller intern värdering. Det generella svaret hos respondenterna 

angående uppfattningen kring den interna samt externa värderingen är att båda grupperna 

innehar god kunskap av värdering. Kunskapen är dock högst personligt och därför går det 

egentligen inte hävda att det ena är bättre än det andra. Parametrar som tas upp är erfarenhet, 

utbildning och kunskap. Användning av en kombination av de båda är något som anses sunt, 

men inte självklart. Detta ligger i linje med vad IAS p. 32 beskriver om att extern värdering 

uppmuntras, men det är inget krav. Vad vi kan se som kritik mot detta är just det faktum att 

endast användning av intern värdering kan leda till att fastigheter undervärderas för att vid 

försäljning kunna redovisa ett högre resultat vilket även Dietrich, Harris och Muller III (2000, 

s. 156) hävdar. Vi finner det därför något anmärkningsvärt att vikten av den oberoende 

variabeln som återfinns hos externa värderare inte belyses i högre grad. Lorentzon (2011, s. 

121) hävdar att det främsta arbetet för fastighetsvärdering sker av interna värderare vilket även 

stöds av vår empiri. Vissa respondenter stödjer resonemanget som Nellesen och Zuelch (2011, 
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s. 62) samt Cotter och Richardson (2002, s. 436) för där de hävdar att intern värdering är 

överordnad extern värdering eftersom interna värderare kan åtnjuta djupare kunskap om 

fastigheterna genom tillgång till mer information. Som kritik mot detta menar Lorentzon (2011, 

s. 122) att informationsövertaget resulterar i en partiskhet vid värderingen vilken är en 

ståndpunkt som även den stöds av vissa respondenter. Respondenterna både stödjer och 

dementerar dessa uttalanden vilket innebär att vi inte kan urskilja ett entydigt svar kring vad 

som egentligen är att föredra. En kombination, trots att det inte bör vara ett krav verkar dock 

föredras. 

 

Tidigare i avsnittet sammanställdes respondenternas syn på om försiktighet tillämpas vid 

värdering av förvaltningsfastigheter. Respondenterna belyser i frågan att det inte ligger i 

företags intresse att ligga fel i värderingen, eftersom tilltron till värdering riskerar att 

ifrågasättas då värdering och köpeskilling skiljer sig åt markant under en längre period. Ur detta 

går att hävda att det finns en indirekt koppling till legitimitet i de val som görs i 

värderingsprocessen eftersom om man mister tilltron till värderingen uppstår ett legitimitetsgap 

såsom beskrivet av Sethi (1978, s. 58). Det viktigaste för företag är att lära sig hur legitimitets 

skapas, bibehålls eller förloras eftersom det är svårt att mäta legitimitet enligt O'Donovan (2002, 

s. 347). För fastighetsbolag är därför värderingsprecisionen av yttersta vikt för att dels skapa, 

men även för att bibehålla legitimitet, annars riskeras densamma att gå förlorad. Trots denna 

koppling behöver det nödvändigtvis inte betyda att värderaren har fel även om köpeskillingen 

avviker från värderingen. Därför är istället kompetens och erfarenhet vad som av marknadens 

aktörer avgör värderingens legitimitet. Denna information når dock inte övriga intressenter 

vilket resulterar i att den intressenterna inte behandlas lika. Deegan och Unerman (2011, s. 349) 

beskriver enligt den normativa grenen att alla intressenter ska behandlas moraliskt och etiskt 

lika vilket inte verkar vara fallet. Istället får intressenter förlita sig på att revisorernas 

bedömning av värderaren är sund vilket blir något långsynt. Det understryks dock av 

respondenterna att istället för att se till siffrorna granskas de personer som står bakom siffrorna. 

Fastighetsvärdering inte är en exakt vetenskap utan bygger på antaganden och därför måste 

legitimitet skapas ur annat än enbart siffror. 

 

Extern värdering presenteras som den enda direkta kopplingen till legitimitet, åtminstone ur 

externa intressenters perspektiv. Interna värderare hyser däremot stor tilltro till sin egen 

värdering och håller endast med till viss del att extern värdering kan fungera som 

legitimitetsskapande. I vissa fall, främst när marknadsvärdet är mycket osäkert används extern 

värdering vilket torde vara en direkt nödvändighet för att uppnå vad som av Deegan och 

Unerman (2011. s. 323) är att se som acceptabelt handlande. Genom att ta hjälp av en oberoende 

extern värderare skapas legitimitet gentemot intressenter även om detta inte är det primära syftet 

från företagens sida. Banker som finansiärer ställer egna krav på att extern värdering utförs, så 

kallade “bankvärderingar” och även detta skapar legitimitet till följd av kvalitetssäkring. Är 

bankernas tilltro till den interna värderingen låg ställs högre krav. Det innebär att med större 

legitimitetsgap tillkommer hårdare krav från externa intressenter och finansiärer. Det är tydligt 

att alla intressenter inte har samma rättigheter att ställa krav på värderingen. Denna 

särbehandling av intressenter innebär att det föreligger en starkare koppling till den positiva 

grenen av intressentteorin än till den normativa grenen utifrån Deegan och Unermans (2011, ss. 

348 - 350) definition. Fastighetsmarknaden är ytterst kapitalkrävande och en särbehandling av 

intressenter för att få tillgång till kapital är nödvändigt. Både Clarkson (1995, s. 107) och 

Freeman (2010, s. 31) beskrev relationen mellan företag och primära intressenter som ett 



 

~ 44 ~ 
 

ömsesidigt beroende och fastighetsbolagens agerande ligger därför i linje med vad Deegan och 

Unerman (2011, s. 353) beskriver när de hävdar att ju viktigare intressent desto mer 

tillmötesgående är företaget. 

 

Revisorernas sammantagna ståndpunkt att extern värdering utgör högre grad av tillförlitlighet 

än intern värdering. Denna ståndpunkt stödjer det resonemang som Dietrich, Harris och Muller 

III (2000, s. 155) för där de hävdar att externa värderare är mer träffsäkra i värderingen och inte 

har incitament till att manipulera värdet vilket ökar tillförlitligheten. Det är dock inte upp till de 

externa värderarna att bedöma tillförlitligheten av värdering utan det ansvaret vilar på 

revisorernas axlar. Revisorernas främsta arbete ligger i att bedöma de antaganden som görs 

samt att utvärdera den eller de personer som utfört värderingen. Samtidigt som detta ansvar 

åläggs revisorerna ifrågasätts deras kompetens kring fastighetsvärdering. Wilson (2001, s. 31) 

beskrev att subjektiviteten som ryms i många värderingsmodeller skapar problematik för 

revisorer vid granskning eftersom modellerna blir för komplexa att förstå trots sin “enkla” 

utformning. Måhända är det av just den anledningen som revisorers granskning främst riktar 

sig till bedömning av kompetens och antaganden istället för själva värderingsmodellen. 

Lorentzon (2011, s. 121) underströk att interna värderare får utså påtryckningar för intressenter 

och inte minst revisorer vilket visat sig i våra intervjuer genom att revisorer försökt påverka 

värderingsmodellen. Eventuellt har detta skett för att revisorerna faktiskt till fullo ska kunna 

förstå modellen som används. Värderingsmodellen måste kanske vara just subjektiv och 

företagsspecifik för att vara träffsäker och en påtvingad objektivitet främjar transparensen men 

eventuellt fallerar då hela modellen. Detta resonemang förklarar varför revisorers kompetens 

stundtals ifrågasätt men det förklarar inte varför externa värderare anses mer träffsäkra i 

värderingen av flertalet källor, utan snarare motsatsen. 

 

5.5 Analysens främsta byggstenar 
Många av de risker som förknippas med värdering till verkligt värde har presenterats löpande 

under analysen. Under intervjuerna presenterade dock respondenterna sina främsta farhågor 

med värdering av förvaltningsfastigheter. Dessa är enligt vår analys: 

• att bristande kunskap är den främsta risken vid fastighetsvärdering  

• att det är oerhört svårt för externa intressenter att bilda sig en uppfattning om 

värderingsprocessen 

• att det inte finns några formella krav på användning av extern värdering 

• att i de fall generaliseringar och förenklingar används i för stor utsträckning 

• att värderingen baseras på alltför optimistiska antaganden 

• att det finns för få jämförelseobjekt och för lite jämförelsedata inom vissa delar av 

marknaden. 

Vad som genomsyrar hela branschen är att samtliga aktörer hävdar att fastighetsvärdering 

ställer krav på kunskap. Kunskapskravet är dock inte endast begränsat till de som utför eller 

granskar värdering utan även till externa intressenter. Eftersom avkastningskalkylbaserade 

metoder är ytterst komplexa och svårbegriplig för utomstående intressenter att förstå uppnås 

inte Lundström och Gustafssons (2006, s. 11) krav på god information för att uppnå transparens 

på marknaden. Anledningen till att kravet inte uppnås är för att externa intressenter utan 

kunskap inte ges möjligheten att förstå. Även detta tyder på en starkare koppling till positiva 

grenen av intressentteorin än den normativa såsom beskrivet av Deegan och Unerman (2011, 

ss. 349–353). Ansvarstagandet med redovisningen som beskrevs av Gray et al. (1996, s. 123) 
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levs inte upp till, kanske just för att det inte är ett krav. Respondenterna är medvetna om 

problematiken och belyser svårigheten för externa intressenter att förstå värderingsprocessen 

vilket därför kräver någon form av förkunskap. Kravet på kunskap ryms även i Lennhoffs 

(2009, ss. 61–62) definition av marknadsvärde där marknadsvärdet definieras som det värde en 

mycket kunnig köpare är villig att betala vid värderingstillfället. Således är den främsta risken 

då marknadens aktörer och intressenter inte besitter den kunskap som krävs för att kunna dra 

slutsatser från de antaganden och generaliseringar som gjorts samt den metod som använts. 

 

Efter analys av revisorernas svar är det vår mening att dessa inte ifrågasätter den externa 

värderingen i samma utsträckning som den interna värderingen. Partiskhet och egna intressen 

är inte en risk som direkt belyses av revisorerna men då en extern värdering inte ifrågasätts i 

samma utsträckning som en intern värdering hyser måhända revisorerna ett djupare förtroende 

för den externa värderingen. Därför finner vi stöd för de argument som Dietrich, Harris och 

Muller III (2000, s. 155) för där de hävdar att tillförlitligheten för extern värdering är högre än 

för intern värdering. Måhända stöds revisorernas inställning till intern värdering även av Quagli 

och Avallones (2010, ss. 489–490) ståndpunkt att det finns en inneboende opportunistisk syn 

vid intern värdering. Denna ståndpunkt skulle ytterligare förklara vikten av den oberoende 

faktorn som återfinns hos externa värderare. 

 

Försvårande faktorer för revisorer vid granskning lyfts fram i form av att fastighetsköp ofta sker 

i bolagsform. Det kan då vara ovisst vad som faktiskt ingår i köpet och inte. Vidare försvårande 

faktorer är i de fall då köpare och säljare inte vill delge köpeskilling av sekretesskäl. Perssons 

(2015, s. 331) iakttagelse att verkligheten ser annorlunda ut jämfört med huvudmetoden 

stämmer. Den utopiska tanken om att facit finns på marknaden stämmer därför inte. Det sker 

endast ett begränsat antal överlåtelser och för flertalet av dessa förekommer det inte sällan 

försvårande faktorer vid jämförelse såsom nämnts ovan (Persson, 2015, s. 330). 

 

Vad som kommit till ytan vid analys av tidigare frågor är att det finns brister och begränsningar 

med verkligt värde. Vi finner stöd för Barth, Landsman och Wahlens (1995, s. 603) ståndpunkt 

att värdering till verkligt värde är besläktat med osäkerhet och en volatil inkomst eftersom 

respondenterna hävdar att värdering till verkligt värde baseras på antaganden och att det finns 

risker med att värdet avviker från det redovisade värdet. Volatiliteten finner vi stöd för i 

kopplingen till rådande konjunktur. Respondenterna understryker dock att det inte finns ett 

adekvat alternativ till värdering till verkligt värde. Alternativet vore anskaffningsvärdemetoden 

vilken inte anses återge en bättre bild av verkligheten. 
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6 Avslutande diskussion 

6.1 Inledning 
Kapitlet innehåller en slutdiskussion som även rymmer studiens slutsatser. Som grund till 

slutdiskussionen och studiens slutsatser ligger den teoretiska referensramen, den empiriska 

undersökningen samt vår analys av densamma.  

6.2 Slutdiskussion och slutsatser 
Ponera att en småsparare utan akademisk utbildning inom ekonomi granskar en årsredovisning 

på jakt efter en ny investering. Det är i vår mening något naivt att förutsätta att intressenten i 

fråga drar parallellen mellan verkligt värde och. Begreppet värde rymmer något filosofiskt i den 

bemärkelsen att dess definition kan skilja sig från person till person. Vad som är värde för en 

person behöver nödvändigtvis inte betyda värde för en annan person och vice versa. Vid 

användning av begreppet värde är det därför av yttersta vikt att samtliga parter är med på 

noterna för vad som menas. Förståelsen kan försvåras när flertalet värdebegrepp är i omlopp 

samt när översättningar inte blir träffande. Vi som författare drar här slutsatsen utifrån vår 

empiriska undersökning att översättningen från fair value på engelska till verkligt värde på 

svenska är olycklig och stundtals direkt felaktig. Stundtals i den bemärkelsen att det verkliga 

värdet inte nödvändigtvis behöver vara just verkligt. Respondenternas rungande svar är att 

marknadsvärde är vad som används i branschen och ingen talar i termer om verkligt värde. 

Således har begreppsapparaten som återfinns inom värdering av förvaltningsfastigheter en mer 

pragmatisk ansats än sin utgångspunkt i ett bestämt teoretiskt paradigm. Marknadsvärde 

införlivar inte intressenter i villfarelsen av en falsk trygghet att värdet som redovisas är just 

exakt. Terminologin bakom begreppet marknadsvärde tyder snarare på att informationen och 

data har en koppling till marknaden och förknippas istället med en uppskattad bild av 

verkligheten. En förändring av begreppet som används vid värdering till verkligt värde av 

förvaltningsfastigheter vore således att föredra. Förändringen kan antingen ske till 

marknadsvärde som används av marknadens aktörer, alternativt till “rimligt värde” eller 

”rättvisande värde” för att tona ner det stående epitetet av att värdet skulle vara just “verkligt”. 

Fördelen med begreppet marknadsvärde är att detta inte ställer samma krav på 

redovisningsmässig kunskap då det är ett allmänt vedertaget begrepp som används även utanför 

värderingsprocessen av förvaltningsfastigheter.  

 

Gemene respondent vurmar för kunskap som den främsta egenskapen hos marknadens aktörer. 

Vi anser att det föreligger ett krav på kunskap inom alla led från såväl intressent till granskande 

revisor. Huruvida kunskapskraven uppfylls finner vi dock inte entydiga svar för. Å ena sidan 

understryks kompetensen inom marknaden, men samtidigt ifrågasätts revisorers kompetens 

inom fastighetsvärdering då det endast är metodiken och personen bakom värderingen och inte 

själva värdet som granskas. Dessutom poängteras det att det är omöjligt för en extern intressent 

att utifrån en årsredovisning utläsa hur värderingsprocessen med tillhörande risker och 

antaganden gått till. Trots att det finns ett krav på kunskap ges externa intressenter inte rätt 

verktyg att förstå. Ett införlivande av det värderingsutlåtande som erhålls vid extern värdering 

i årsredovisningen vore sunt, möjligtvis inte i sin helhet men åtminstone ett utdrag. Vår slutsats 

är att den informationsasymmetri som idag föreligger resulterar i någon form av dubbelmoral 

där det ställs krav på en kunskap som inte går att uppnå. Det borde vara av yttersta vikt att 

underlätta tolkning och delge så rättvisande information som möjligt till samtliga intressenter. 

I synnerhet då den felmarginal som accepteras kan få värdet på det totala fastighetsbeståndet 

att fluktuera kraftigt.   
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I teori samt rådande regelverk är ortsprismetoden att se som huvudmetod. I vår empiri lyser 

dock denna metod starkt med sin frånvaro. Respondenterna faller tillbaka på att varje fastighet 

är unik och att applicera ortsprismetoden innebär därför en direkt omöjlighet. Det som 

uteslutande används är avkastningskalkylbaserade metoder. Det beskrivs i vissa fall vara en 

hårfin linje huruvida klassificering av detta slag ska ske till indata på Nivå 2 eller på Nivå 3. Vi 

anser att det trots denna hårfina linje inte finns någon strävan att värdera till annat än indata på 

Nivå 3 eftersom värdering i samtliga fall sker till indata på Nivå 3. Vi har genom vår studie fått 

uppfattningen om att marknaden accepterat och valt att värdera till indata på Nivå 3. Skulle 

någon aktör värdera till indata på Nivå 2 eller på Nivå 1 skulle detta innebära att en särskiljning 

i pålitligheten av en värdering växer fram, såsom det är beskrivet i regelverket i och med 

hierarkin. Vår slutsats är att eftersom en strävan till annat än värdering till indata på Nivå 3 inte 

finns anser vi därför att det föreligger en stark en koppling till mimetisk isoformism inom 

detta.  I värderingsarbetet beaktas inte det redovisningsmässiga arbetet utan detta är något som 

respektive redovisningsavdelning får hantera i efterhand. Förändringar i värdet på 

förvaltningsfastigheter utgör den största posten hos fastighetsbolag och det är därför 

besynnerligt att redovisningsmässiga regelverk inte beaktas i samtliga led. 

 

Bristen på formella krav på användning av extern värdering är något som vi anser utgör en risk. 

Respondenterna har splittrade åsikter beträffande var den främsta kunskapen om 

fastighetsvärdering återfinns och sammantaget är det vår mening att en kombination av extern 

värdering samt intern värdering är att föredra. Vår slutsats är att även om kunskapen eller värdet 

inte skiljer sig nämnvärt är ett referensvärde betryggande för samtliga intressenter då 

generaliseringar och förenklingar förekommer i värderingsprocessen.  

 

Försiktighet i värderingen är något som både bekräftades och dementerades av våra 

respondenter. Det går därför inte att dra slutsatser om att försiktighet genomsyrar branschen, 

utan det verkar bero på under vilka förutsättningar som råder. Det hävdas dels att försiktighet 

är något som inte ska föreligga i själva värderingsprocessen eftersom målet är att få fram det 

verkliga värdet på fastigheten. Men det hävdas även att köpeskillingen ofta överstiger 

värderingen vilket är ett kvitto på att försiktighet tillämpas. Frågan är dock om försiktighet 

endast är hänförligt till en god konjunktur eller om det skulle se likadant ut när konjunkturen 

vänder. Vad som konstaterats är att företag gärna inte värderar ner sina fastigheter vilket innebär 

att om det förekommer försiktighet i värdering så sker den oftast till företagens fördel. 

 

Införandet av ett striktare och mer branschspecifikt regelverk är ingenting som förespråkas av 

respondenterna med undantag för en enstaka respondent som belyser att det vore sunt, men inte 

troligt att det sker. Detta trots att rådande regelverk beskrivs som för generellt och därför 

irrelevant för värdering av förvaltningsfastigheter. Det understryks även att om det skulle ske 

en förändring skulle denna inte få någon genomslagskraft. Den sammantagna ståndpunkten är 

att värderingsprocessen och marknaden som helhet fungerar väl med undantag för att det finns 

för få jämförelseobjekt samt för lite jämförelsedata inom vissa delar av marknaden. Vår slutsats 

är således att värderingsprocessen baseras till en mycket hög grad på antaganden och risker kan 

uppstå i generaliseringar och förenklingar kring värdet.  

  

Eftersom värdering av förvaltningsfastigheter är mycket komplext och ställer höga krav på 

kunskap är det inte svårt att tänka sig att aktörer som är att anses som mycket kunniga påverkar 

andra aktörer i den meningen att deras utövande och metod kopieras för att skapa legitimitet. 

Kopplingen till isomorfism är påtaglig och en av respondenterna menade i empirin att om en 
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aktör har fel innebär det att alla har fel eftersom värderingsprocessen som helhet har accepterats. 

Vår slutsats är att detta utgör en stor risk eftersom det inte går att utesluta att felaktigheter görs.  

 

Avslutningsvis anser vi att det finns två sätt att se på problematiken som ryms i 

värderingsprocessen av förvaltningsfastigheter. Det första synsättet är att marknaden i viss mån 

ignorerar rådande regelverk och att denna aversion innebär svårigheter för intressenter och 

minskar transparensen på marknaden. Det andra synsättet är att värderingshierarkin som 

återfinns i IFRS 13 är irrelevant för värdering av förvaltningsfastigheter då klassificering 

uteslutande sker till indata på Nivå 3. Detta innebär att värdering av förvaltningsfastigheter till 

indata på Nivå 3 införlivar betraktaren i tanken att värdering till indata på Nivå 3 är något 

negativt. Det är vår sammantagna slutsats av studien att relevansen för IFRS 13 bör ifrågasättas 

beträffande förvaltningsfastigheter då regelverket i vår mening är för generellt. Vi tror inte 

heller att en förändring av rådande regelverk skulle revolutionera värderingsprocessen eller de 

verkliga värden som återges i de finansiella rapporterna. Vi står dock fast vid tanken att det 

vore sunt att på ett än mer transparent och pedagogisk vis redogöra för de antaganden som görs 

med en begreppsapparat som alla intressenter förstår.  
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7 Reflektion av studien 
7.2 Inledning 
I detta avslutande kapitel presenteras författarnas reflektioner kring den genomförda studien 

samt förslag till framtida forskning. 

7.1 Eftertanke 
Vid uppsatsprocessens början hade vi förväntningar om att kunskapen kring IFRS 13 skulle 

vara genomgående hög från samtliga respondenter. Detta visade sig inte stämma överens med 

verkligheten. Interna värderare och externa värderare är frikopplade från IFRS 13 vilket vi anser 

vara märkligt. Eftersom vi hade skapat en bild om att IFRS 13 var något som genomsyrar 

värderingsprocessen, hade vi även en tanke om att kopplingen till ortsprismetoden var mer 

påtaglig. Vi förväntade oss dessutom att respondenterna skulle skilja sig åt i högre utsträckning 

samt att starkare kritik mot rådande regelverk skulle lyftas fram.  

 

Trots att det inledningsvis var mycket som förvånade oss blev vi positivt överraskade av den 

omfattande kompetens som de aktörer vi intervjuat besitter. Deras arbete är ytterst 

förtroendeingivande och kanske är det till följd av den kunskap som återfinns inom marknaden 

som respondenterna inte anser att vidare regleringen är nödvändig.  

7.2 Studiens bidrag 
Som framkommit i studien är värdering av förvaltningsfastigheter ytterst komplext och 

svårbegripligt. Standarden IFRS 13 Värdering till verkligt värde är för generellt och 

begreppsapparaten som används i praktiken skiljer sig från den som står beskriven i regelverket. 

Vi anser att värderingsprocessen och dess problematik har belysts på ett tillfredsställande vis. 

Studien bidrar även till att starkare kritik bör riktas mot rådande regelverk för att öka förståelsen 

och transparensens på marknaden.  

7.3 Förslag till framtida forskning 
Vi har nu i mitten av år 2017 haft en längre tid av högkonjunktur och god ekonomisk tillväxt. 

Intressant vore att genomföra studien efter en längre tid av lågkonjunktur för att avgöra om 

förhållningen till fastighetsvärdering påverkats nämnvärt.  

 

Vi valde att intervjua interna värderare, externa värderare samt revisorer. Efter genomförd 

studie vore det dock även intressant att få ta del av bankernas perspektiv för att kunna erhålla 

en ännu bredare insikt.  

 

Avslutningsvis skulle en undersökning efter införandet av mer företagsspecifika 

revisionsberättelser som lyfts fram i empirin vara intressant att undersöka. Syftet skulle kunna 

vara att avgöra huruvida dessa haft någon påverkan på hur revisorerna delger information om 

risker och antaganden i själva värderingen. 
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Bilaga A. Frågeformulär  
 

1. Vad betyder “verkligt värde” för er? 
 

2. Vilken typ av värderingsmodell använder ni er av vid värdering till verkligt 

värde?   

 

3. Anser ni att värdering till verkligt värde av förvaltningsfastigheter bygger på 

antaganden? 

 

4. Vilka informationskanaler använder ni er av för att beräkna direktavkastningskrav?  

 

5. Vilken påverkan skulle ni säga att införandet av IFRS 13 haft på 

värderingsprocessen av förvaltningsfastigheter? 

 

6. Varför är det svårt att använda sig av indata på Nivå 1 och Nivå 2? 

 

7. Varför används indata på Nivå 3 vid värdering av förvaltningsfastigheter?  

 

8. Är det praxis att inte använda indata på Nivå 1 eller Nivå 2? 

 

9. Hur lång tidshorisont har ni vid generellt vid värdering av förvaltningsfastigheter? 

 

10. Fungerar värdering eftersläpande till rådande konjunktur? Värderas lägre vid 

uppgång och högre vid nedgång? 

 

11. Anser ni att värdering till verkligt värde är besläktat med någon form av 

försiktighet samt vilken felmarginal accepteras? 

 

12. Har ni varit med om en felkalkylering och vad skulle en eventuell felberäkning 

kunna berott på? 
 

13. Har utomstående aktörer någon gång påverkat er till att ändra er värderingsmodell?  
 
14. Hur stor påverkan har ett företags affärsmodell på vilken värderingsmodell som 

bör tillämpas? 
 
15. Vad är er uppfattning kring intern värdering och extern värdering? 
 
16. Anser ni att legitimitet har påverkan på de val som görs av företagen vid 

värdering? 
 
17. Anser ni att värdering till verkligt värde ger en mer rättvisande och transparent bild 

av verksamheten jämfört med värdering till anskaffningsvärde? 
 
18. Anser ni att processen vid värdering till verkligt värde skiljer sig vid användning 

av anskaffningsvärdemetoden?  
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19. Hur tillförlitligt anser du att verkligt värde är?  
 

20. Hur går det till när ni bedömer tillförlitligheten av en värdering? 
 

21. Vilka risker och vilken problematik skulle ni vilja belysa vid värdering av 

förvaltningsfastigheter? 

 
22. Anser ni att regleringen kring fastighetsvärdering bör bli mer strikt och specifik? 
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Bilaga B. Frågeformulär innehållande svar från 
respondenterna 
 

Fråga 1. Vad betyder “verkligt värde” för er? 

Daniel Wallenås 

Uppskattat värde på en fri marknad där alla har samma information och ingen är tvungen att 

köpa eller sälja. Det är inte ett exakt värde vilket är viktigt att understryka berättar Wallenås. 

Hos Akelius nyttjar man generellt sett alltid marknadsvärde och inte verkligt värde. Wallenås 

håller med om att översättningen från ”fair value” till ”verkligt värde” inte är helt träffsäker. En 

ändring av begreppet är dock inte något som Wallenås tror skulle påverka marknaden nämnvärt. 

 

Ulf Lundberg 

För Lundberg betyder verkligt värde “att man gjort en så bra bedömning man kan”. På frågan 

om vad han anser om översättningen från “fair value” till “verkligt värde” anser han att det låter 

felaktigt. Istället borde man använda “marknadsvärde” alternativt “rimligt värde” då det låter 

mer objektivt och inte lika konkret. Marknadsvärde är dessutom vad som används inom 

branschen, alltså inte verkligt värde. 

 

Andreas Eckermann 

Eckermann säger att verkligt värde är det samma som marknadsvärde. Det är styrt av en 

definition som kommer ifrån RICS och det är den som alla konsulter i Sverige använder. 

Vidare anser Eckerman att det är en intressant översättning av ”fair value” till “verkligt värde” 

och att den svenska definitionen snarare borde vara något i stil med ”rimligt värde”. 

 

Niclas Fransson 

Verkligt värde används inte inom branschen utan det som används uteslutande är 

marknadsvärde. Fransson håller även med om att översättning från “fair value” till “verkligt 

värde” är något olycklig. Användning av marknadsvärde som genomgående begrepp vore mer 

träffsäkert. 

 

Konstantin Belogorcev 

Den definition som Belogorcev förhåller sig till är det värde som två oberoende aktörer skulle 

komma överens om. För branschen gäller även att verkligt värde och marknadsvärde betyder 

samma sak. Det är även Belogorcevs uppfattning att alla som läser en årsredovisning tolkar 

verkligt värde som marknadsvärde. 

 

På frågan om rimligt värde inte vore en sundare översättning av engelskans “fair value” svarar 

Belogorcev att rimligt värde ibland kan ligga närmare verkligt värde. Detta vore exempelvis 

fallet om något unikt säljs där köparen för tillfället inte befinner sig på marknaden. Då är det 

verkliga värdet obefintligt samtidigt som det rimliga värdet är något annat. 

 

Mathias Arvidsson 

Arvidsson använder verkligt värde såsom det står i IFRS, dock anser han att det vore sundare 

att benämna det som “bedömning av det verkliga värdet” då begreppet verkligt värde kan 

förknippas med 100 % säkerhet. En säkerhet om 100 % kan aldrig uppnås då det verkliga värdet 

bygger på antaganden. 
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Thomas Nilsson 

Nilsson anser att verkligt värde är ett uttryck för det pris två oberoende parter med full insyn 

och som är intresserad av att göra en affär skulle komma fram till. Som begrepp är verkligt 

värde ett redovisningsuttryck och alla förstår terminologin. 

 

Nilsson anser dock att “rimligt värde” skulle vara mer träffsäkert eftersom det inte rör sig om 

en exakt vetenskap utan snarare handlar om att hamna inom rätt intervall. I branschen används 

dock marknadsvärde som begrepp för verkligt värde. 

 

Fråga 2. Vilken typ av värderingsmodell använder ni er av vid värdering till verkligt 

värde? 

Daniel Wallenås 

Den värderingsmodell som används på Akelius är en femårig kassaflödesanalys och år sex ser 

man till ett normaliserat driftnetto. Allt detta nuvärdesberäknas. 

 

Ulf Lundberg 

Wallenstam använder sig inte av en kassaflödesmodell utan en avkastningsmodell. 

Avkastningsmodellen korrigeras efter vakans. Finns det vakans i en fastighet tas detta med i 

beräkningarna och det kan ta upp ett till två år innan dessa fyllts upp. På bostäder går det även 

att se till kvadratmeterpriset men för tillfället köper Wallenstam dock inte bostadsfastigheter 

utan bygger endast nytt. Lundberg är här även snabb på att poängtera att verkligt värde inte 

används som begrepp utan vad som används är begreppet marknadsvärde. 

 

Generellt finns det mycket hopp och tro om framtiden enligt Lundberg eftersom tankesättet att 

fastigheter med lokaler som är uthyrda idag kommer med säkerhet vara det även i framtiden 

genomsyrar branschen. För Wallenstams del beror detta på att investeringar endast sker i 

centrala lägen vilka är att anse utgöra låg risk. 

 

Andreas Eckermann 

På CBRE används genomgående en form av kassaflödesbaserad modell. Ortsprismetoden 

används inte men återspeglas i det direktavkastningskrav som härleds från marknaden. Denna 

koppling sker även när man exempelvis ser till pris per kvadratmeter. 

 

Niclas Fransson 

Värderingsmodellen som används är en kombination av ortsprismetoden och kassaflödesanalys 

(avkastningsmetoden). Först jämförs genomförda köp av fastigheter och sedan 

nuvärdesberäknas ett kassaflöde. Utifrån resultaten av dessa metoder görs en sammanfattande 

bedömning av marknadsvärdet. 

 

Ofta är den kalkylränta som används i avkastningsmetoden baserad på de direktavkastningskrav 

som observerats i ortsprismetoden varför det är lämpligt att börja med den senare. Dock finns 

det exempel på när detta är svårt, exempelvis vid värdering av speciella objekt i små orter där 

lämpliga jämförelsedata inte finns. Angreppssättet då är att relatera till liknande orter samt hur 

den mest sannolika köparen resonerar. 

 

Konstantin Belogorcev 

Belogorcev vill börja med att poängtera att på revisionsklienterna görs inga värderingar. Detta 

beror på att revisorn måste vara oberoende. I huset finns dock kunskapen att utföra värdering 
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till oberoende klienter ifall det efterfrågas. Generellt sett är dock revisorn sällan bäst lämpad 

för värderingen eftersom det är bättre med någon som kan marknaden. 

 

Belogorcev hävdar att kassaflödesmetoden är den metod som används nästan uteslutande av 

hela marknaden. Modellen kan skilja sig lite från bolag till bolag och beroende på hur portföljen 

ser ut. Ett visst inslag finns även av exempelvis ortsprismetod vilket främst ger sig uttryck i 

olika yielder. Ortsprismetoden har Belogorcev endast stött på hos en klient i utlandet som 

använde modellen vid värdering på vissa fastigheter. 

 

Mathias Arvidsson 

En kassaflödesanalys på fem till tio år berättar Arvidsson, därefter fastställs en yield efter vart 

fastigheten är belägen rent geografiskt samt vilka förutsättningar den har. 

 

Thomas Nilsson 

Nilssons uppfattning är att alla bolag använder någon form av kassaflödesmodell för sina 

”normala”-fastigheter. Kassaflödesmodellen appliceras på fastigheten som ska värderas och 

sedan anpassar man till avkastningskravet utifrån fastighetens läge, interna och externa risker.  

 

Fråga 3. Anser ni att värdering till verkligt värde av förvaltningsfastigheter bygger på 

antaganden? 

Daniel Wallenås 

Det gör det absolut berättar Wallenås, dock oftast rimliga antaganden. Exempel på antaganden 

kan vara hyresutveckling, vakansgrad och uppgraderingspotential. Det absolut viktigaste för en 

fastighet är dock kassaflödet. 

 

Ulf Lundberg 

Lundberg menar på att om man ser till intäkter och kostnader så hämtas dessa direkt från 

verkligheten. Avkastningskravet är dock ett exempel på viss form av antaganden. Det är inte 

helt fritt att tycka som man vill utan tycker branschen annorlunda så kommer detta korrigeras. 

Det är dock fastighetsbolaget som i slutändan bestämmer vad värdet är så länge det finns goda 

grunder. 

 

Andreas Eckermann 

Ja, det gör det. Men allt som oftast rimliga antaganden, alltså inga utsvävande antaganden. De 

antaganden som görs är förankrade i empirin och “enkla” i sin karaktär. En värdering kan aldrig 

vara exakt utan endast mest sannolika värdet. 

 

Niclas Fransson 

Det stämmer, säger Fransson. Han påpekar dock att det är rimliga antaganden som görs. Ett 

exempel på antagande kan vara när man bedömer vakansgraden i en fastighet, där tittar man på 

historiska vakanser och gör sedan ett antagande. 

 

Konstantin Belogorcev 

Enligt Belogorcev är egentligen hela värderingen baserad på antaganden. Antaganden sker vad 

beträffar driftnetto, utvecklingen av hyror, vakanser, utvecklingen av fastighetskostnader, 

eventuella framtida projekt, avkastningskrav samt antaganden om inflation. Antagandet 

kommer även naturligt eftersom att det är omöjligt att veta exakt vad en fastighet är värd innan 

en försäljning skett. Men även om själva värderingen av fastigheter är besläktade med 

antaganden, är det viktigt att erinra sig om att man köper en fastighetsportfölj för dess 
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kassaflöde, vilket är något som många ofta glömmer av menar Belogorcev. Det är kassaflödet 

som ligger till grund för investeringen och inte tanken på fastigheten som ett investeringsobjekt 

som ska gå upp i värde.    

 

Mathias Arvidsson 

Det gör det absolut berättar Arvidsson. Det är antaganden i varje variabel eftersom varje 

fastighet är unik. 

 

Thomas Nilsson 

Det anser Nilsson absolut att det gör. Eftersom fastigheter är unika måste antaganden från andra 

liknande fastigheter och transaktioner göras. 

 

Fråga 5. Vilka informationskanaler använder ni er av för att beräkna 

direktavkastningskrav? 

Daniel Wallenås 

Man ser till transaktioner som har gjorts. Vidare finns ett löpande samtal med de som granskar 

marknaden, mäklare och så vidare. Personer som har ständig koll på marknaden och en god 

kunskap. En löpande kommunikation helt enkelt berättar Wallenås. 

 

Ulf Lundberg 

Avkastningskravet tas fram genom diskussion menar Lundberg. Det är då interna värderare 

samt VD som diskuterar. Oftast de eniga om huvudinriktningen på avkastningskravet vilket 

sedan korrigeras för att alla ska vara nöjda. Ibland sker även diskussioner mellan kollegor som 

verkar inom samma bransch eftersom information om gjorda försäljningar i närheten ofta blir 

offentliga. 

 

Andreas Eckermann 

Vi befinner oss konstant på marknaden. Vi har tillgång till olika fastighetsbolag och även en 

stark avdelning för Capital Market. Vi vet vad det mesta säljs för eftersom vi ringer på 

transaktioner och följer upp allt på media etc. 

 

Niclas Fransson 

Informationen kommer från alla håll och kanter menar Fransson. Allt ifrån lagfarna köp, 

nyhetsbrev, kollegor, externa kontakter med mera. Däremot finns det vissa aktörer som 

förmedlar väldigt lite information vilket är synd eftersom hela marknaden gynnas av en ökad 

transparens. 

 

Konstantin Belogorcev 

Informationen kommer generellt sett från de interna värderarna och finanscheferna på 

fastighetsbolaget enligt Belogorcev 

 

Mathias Arvidsson 

Arvidsson berättar att intern kommunikation med kollegor, fastighetsbolag, revisionsbyråer och 

dylikt är de vanligaste informationskanalerna. 

 

Thomas Nilsson 

EY har en fastighetsavdelning med auktoriserade värderare som utför stickprov, vilket är 

betryggande enligt Nilsson. Denna avdelning används framförallt för att säkerställa att 

värderingen i allt väsentligt gått till på rätt sätt. 
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Ett problem för de värderare som sitter på EY är dock att de inte har tillgång till lika många 

jämförelseköp som externa värderare har. Det finns dock mycket information att hämta och 

marknaden är väldigt transparent. Dessutom ger de stora värderingsbolagen ut publikationer där 

deras syn på marknaden beskrivs. 

 

Nilsson beskriver dock en försvårande faktor vilken är att många fastighetsaffärer sker i 

bolagsform och inte som renodlade fastighetsaffärer. Detta är något man måste ta hänsyn till 

och räkna om för att komma fram till fastighetens värde. Då transaktionen sker i bolagsform 

kan det även finnas andra faktorer som påverkar det värde som utgör köpeskillingen. Det händer 

även att köpare och säljare inte vill delge köpeskillingen av sekretesskäl vilket naturligtvis 

påverkar transparensen negativt. 

 

Fråga 6. Vilken påverkan skulle ni säga att införandet av IFRS 13 haft på 

värderingsprocessen av förvaltningsfastigheter? 

Daniel Wallenås 

IFRS 13 har inte haft någon nämnvärd påverkan på värderingen menar Wallenås. Den interna 

värderingen har sett likadan ut i grunden såväl innan som efter införandet. Akelius har värderat 

sina fastigheter internt varje kvartal i mer än tio år och banker samt ägare har ständigt fått ta del 

av informationen. IFRS och nya regler har resulterat i att informationen och värderingen blivit 

mer publik, vilket är något som Wallenås ser positivt på. 

 

Ulf Lundberg 

Lundberg menar att IFRS 13 inte haft någon direkt påverkan alls på värderingen. Wallenstam 

använde sig av verkligt värde redan innan IFRS 13 trädde i kraft, men nämnde det då i not som 

en upplysningspost.   

 

Det man kan se som har påverkats är resultatet, då man gick över till att använda IFRS berättar 

Lundberg. Värdeökningen är nu mer tydlig då det påverkar resultatet. Detta leder i sin tur till 

att gemene man får mer kunskap om värdet och aktiekursen påverkas till viss del av detta. 

 

Andreas Eckermann 

IFRS har haft viss påverkan, främst att det har blivit mer fokus på värderingar än tidigare. Just 

IFRS 13 har dock inte haft någon direkt påverkan. För externa värderare har IFRS inte påverkat 

någonting, processen ser ut som den alltid har gjort och stavas kassaflödesmodell. 

 

Eckermann använder sig inte av IFRS i sitt dagliga arbete och har därför inte kunskap om dess 

utformning. 

 

Niclas Fransson 

Införandet påverkar inte värderingsbolag nämnvärt, eventuellt har det inneburit fler 

värderingar. Bortsett från det understryker Fransson att verkligt värde är detsamma som 

marknadsvärde, och så såg det ut innan IFRS 13 också. 

 

Konstantin Belogorcev 

Nej, inte specifikt IFRS 13 berättar Belogorcev, men IFRS som helhet har självklart påverkat 

då flera fastighetsbolag har i och med övergången till IFRS redovisat stora vinster då man tagit 

upp fastigheterna till verkligt värde. 
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Mathias Arvidsson 

Arvidsson är inte helt säker på hur det såg ut innan IFRS 13 trädde i kraft. Arvidsson tror dock 

att det bidragit till en mer harmoniserad bild. Det är däremot inte alla inom branschen som är 

kunniga inom IFRS eftersom redovisningen sällan är främsta prioritet utan det handlar om att 

värdera fastigheten utifrån vad den kan säljas för. Av den anledningen har värderare sällan 

kunskap om IFRS och därför använder sig av portföljrabatter eller liknande vid värdering, vilket 

som nämnts inte godkänns av IFRS. Istället lämnas anpassningen till rådande standard till 

redovisningsavdelningen som får hantera materialet. 

 

Thomas Nilsson 

Införandet av IFRS 13 har inte lett till några större skillnader berättar Nilsson. Däremot har 

bolagen blivit bättre på upplysningskrav i och med införandet av IFRS 13. 

 

Fråga 7. Varför är det svårt att använda indata på Nivå 1 och Nivå 2? 

Daniel Wallenås 

Eftersom fastigheter är unika måste man se till en större del av marknaden för att kunna dra 

generella slutsatser menar Wallenås. Detta resulterar i att det inte kan bli indata på Nivå 1 eller 

Nivå 2. 

 

Ulf Lundberg 

Fastigheter är unika eftersom de har olika driftkostnader och hyror. Dessutom skiljer sig värdet 

mer än vad avkastningen gör. Hyran är mer generell och legalt styrd medan avkastningskravet 

är kopplat till läget. 

 

Andreas Eckermann 

Varför det är svårt att använda sig av indata på Nivå 1 och Nivå 2 anser Eckermann beror på 

att varje fastighet är unik, det är också detta som särskiljer fastigheter. Därför kan varken Nivå 

1 eller Nivå 2 tillämpas. 

 

Niclas Fransson 

Fransson menar på att indata på Nivå 1 gärna används om det vore möjligt. Det existerar dock 

inte exakt jämförbara fastigheter i exakt likvärdiga lägen. Fastigheter är unika i den meningen 

och många parametrar spelar in såsom olika hyresnivåer, driftnetton osv. Egentligen handlar 

det därför om vart gränsen dras för Nivå 1 respektive Nivå 2. 

 

Konstantin Belogorcev 

Belogorcev säger att man rent praktiskt på marknaden inte pratar om olika nivåer. Den gångbara 

modellen är kassaflödesmodell. Det finns visserligen statistik men det finns inte några 

dagsfärska noteringar. Det är framförallt eftersom att det inte finns någon observerbar data 

menar Belogorcev. Detta gör det omöjligt att använda sig av indata på Nivå 1 eller 2. 

Förutsättningarna för varje fastighet skiljer sig åt vilket gör att varje fastighet är unik. Det går 

exempelvis inte att söka fram vilken yield som ska användas utan den är baseras på vissa 

antaganden hämtade från marknaden. 

 

Belogorcev menar att det finns inslag av ortsprismetoden i vilken yield som används, men 

ortsprismetoden används aldrig genomgående eller i sin teoretiska form. 

Som ett exempel tar Belogorcev dock upp ett större fastighetsbolag i Finland som verkar på 

bostadsmarknaden vilka använder ortsprismetoden. Modellen som används är genomsnittspris 
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för senaste antal månader för respektive område. Belogorcev vill dock inte uttala sig närmare 

om detaljer eftersom detta är det enda exemplet han känner till och metoden är inte praxis. 

 

Mathias Arvidsson 

Eftersom det är brist på jämförande transaktioner menar Arvidsson. Detta då varje fastighet är 

unik och en bedömning av marknaden måste ske. 

 

Thomas Nilsson 

Det finns inte några observerbara data på en aktiv marknad från vilken man kan utläsa priset. 

Objekten är för individuella för att kunna vara exakt jämförbara. Däremot är det ofta en 

knivskarp gräns för huruvida det är Nivå 2 eller Nivå 3 menar Nilsson. Indata på Nivå 2 talar 

om noterade priser på liknande tillgångar, och här kan man möjligen hävda att det finns 

tillgängliga priser på liknande tillgångar. Nilssons uppfattning är ändå att flertalet bolag landar 

i att man använder sig av indata på Nivå 3 och han tror att det beror på att man anser att 

fastigheter typiskt sett är för individuella. Pris per kvadratmeter eller liknande används 

huvudsakligen som referenstal eller nyckeltal, men ingenting som en värdering för ”normal”-

fastigheter baseras på enligt Nilsson. 

 

Fråga 8. Varför används indata på Nivå 3 vid värdering av förvaltningsfastigheter? 

Daniel Wallenås 

Wallenås menar på att han i sitt dagliga arbete inte använder sig av IFRS men vid värdering ser 

man till något av en blandning mellan ortsprismetoden och kassaflöde. Ett enkelt mått eller 

nyckeltal som används och som alla förstår är pris per kvadratmeter. Avkastningsnivåer 

däremot har alla aktörer såsom revisorer, mäklare och ägare olika uppfattning om. I slutändan 

landar värderingen dock i indata på Nivå 3. 

 

Ulf Lundberg 

Avkastningskravet beror på läget. Av den anledningen blir det något av en blandning av alla 

möjliga indata. Värderingen sker på samma sätt som den gjorde innan införandet av IFRS, detta 

gör att IFRS är helt irrelevant för fastighetsvärdering enligt Lundberg. 

 

Andreas Eckermann 

Eckermann hävdar att fastighetsvärderare generellt inte kan eller använder sig av IFRS. Vad 

som är av yttersta vikt är att ta fram marknadspriser och då är IFRS irrelevant. 

 

Niclas Fransson 

Fransson berättar att han använder sig både av Nivå 2 och Nivå 3 data. Vid värdering tittar man 

på ortspris i den utsträckning det går med huvudsakligen kassaflödesmetod. På senare år har 

marknadens aktörer gått mer och mer åt avkastningsmetoden. 

 

Konstantin Belogorcev 

Belogorcev menar att indata på Nivå 3 används då fastighetsvärdering baseras på olika yielder. 

Per definition går det inte att slå upp yielder som är specifika eller snarare generella för olika 

områden. Olika fastighetsbolag kan göra olika bedömningar för samma fastighet. Yielderna kan 

därför skilja sig och kvittot får man endast vid en realiserad försäljning. 

 

Mathias Arvidsson: 

Arvidsson hävdar att det vore mycket mer bekvämligt om indata på Nivå 1 eller på Nivå 2 

kunde användas. Det finns dock inte tillräckligt mycket jämförande data för att använda sig av 
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något annat än Nivå 3. Dessutom menar Arvidsson att det ibland kan det vara nästintill omöjligt 

att avgöra värdet för en fastighet om den klassificeras som en kombination av olika typer av 

fastigheter eller är av mycket speciell karaktär. Men i slutändan så är det läget som styr yielden, 

eller direktavkastningen vilket innebär att jämförelse ändå sker. 

 

Thomas Nilsson 

Enligt Nilsson är det korta men träffsäkra svaret att det inte finns en fungerande marknad, likt 

en börs. Data hämtas från olika delmarknader vilket resulterar i indata på Nivå 3. 

 

Fråga 9. Är det praxis att inte använda indata på Nivå 1 eller Nivå 2? 

Daniel Wallenås 

Ja, det är absolut praxis att man använder sig av Nivå 3 data berättar Wallenås. 

 

Ulf Lundberg 

Lundberg menar på att kombinationen av indata leder till att det blir indata på Nivå 3. 

Avkastningen är det som är avgörande och värderingen blir ett utslag efter avkastningskravet 

på fastigheten. Vad Lundberg känner till gäller detta generellt för hela branschen. 

 

Andreas Eckermann 

Ja, det är något som Eckermann definitivt vill hävda. I alla fall genomgående för värderare. 

Jobbet är att ta fram marknadsvärdet. Därför går det inte att använda sig av ett generellt värde. 

Ett exempel på detta menar Eckermann skulle kunna vara att man säger att priset per 

kvadratmeter i Göteborg är 40 000 kr. Det är för generellt och går inte att applicera på hela 

beståndet. 

 

Niclas Fransson 

Praxis kanske är fel anger berättar Fransson. Man strävar efter att använda sig av Nivå 1 data 

men det är inte möjligt menar Fransson. Det kan aldrig bli Nivå 1 data i dess renaste form 

eftersom varje fastighet är unik på så sätt att det är olika byggnadsstandarder, 

underhållskostnader och dylikt. 

 

Konstantin Belogorcev 

Belogorcev menar att det absolut är praxis och även rent av omöjligt att använda sig av indata 

på Nivå 1 eller 2. 

 

Mathias Arvidsson 

Utifrån Arvidssons erfarenhet är den absolut vanligast att inte använda dessa metoder. På så vis 

kan det vara “skönt” för fastighetsbolagen att värdera på Nivå 3. Det är helt enkelt för osäkert 

för att kunna använda Nivå 1 eller 2. På frågan om Arvidsson någonsin sett någon värdering till 

annat än Nivå 3 svarar han nej. 

 

Thomas Nilsson 

Det är definitivt praxis menar Nilsson. Det är ingen som använder sig av Nivå 1 då det inte är 

möjligt på fastigheter. Det finns information tillgänglig avseende köpeskillingen men eftersom 

varje fastighet är unik, i form av hyresgäster, skick, reparations- och underhållsbehov, 

förbrukning av media etc. går det inte att tillämpa Nivå 1. 

 

Fråga 10. Hur lång tidshorisont har ni generellt vid värdering av förvaltningsfastigheter? 

Daniel Wallenås 
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Generellt är det fem år som gäller och efter år sex ser man till oändligheten berättar Wallenås. 

Även om hyreskontrakten sträcker sig längre utgår man alltid från fem år. Antagande om 

uppgraderingar läggs in i modellen vilket då även höjer hyran. 

 

Ulf Lundberg 

Värdering på Wallenstam sker kvartalsvis vilket innebär att avkastningskravet rör på sig. Detta 

innebär att värderingen sker löpande. Om räntorna går upp om två år exempelvis, då går även 

avkastningskravet uppåt. Skillnaderna i avkastningskravet handlar aldrig om stora fluktuationer 

utan det förändras om tiondelar i taget. Just nu är marknaden väldigt het och då justeras 

avkastningskravet generellt nedåt. 

Vad beträffar driftnettot däremot ser man till oändligheten. Lundberg menar därför på att det är 

svårt att definiera någon generell tidshorisont då detta kan skilja sig. 

 

Andreas Eckermann 

Generellt beräknas värdet genom kassaflödesmodeller på 10 år. Exakt hur lång tidshorisont, om 

det är 10 år eller 5 år, spelar inte så stor roll eftersom det inte påverkar värdet. Vad som däremot 

måste tas i beaktning är att kassaflödesmodellen måste sträcka sig så långt som hyreskontrakten 

är. Har du en kund med ett hyreskontrakt på 15 år så måste kassaflödesmodellen sträcka sig 16 

år med en vakansrisk på sista året. Vakansrisken har även koppling till läget på fastigheten. Vad 

som är mest attraktivt är långa kontrakt med säkra hyresgäster, “som i princip inte kan gå i 

konkurs”. Därför finns det en typ av hyresgästanpassning, men tidshorisonten ska generellt som 

sådan inte spela roll. 

 

Niclas Fransson 

Generellt sett löper kalkyler på tio år, sedan ser man till restvärdet. Anledningen är eftersom 

det är få hyreskontrakt som löper på längre tid än tio år menar Fransson, men skulle det ske så 

får man justera för en längre löptid. 

 

Konstantin Belogorcev 

Normalt sett handlar det om en tidshorisont om 10 år där nuvärdet blir år 11 berättar Belogorcev. 

 

Mathias Arvidsson 

Arvidsson berättar att han har sett tidhorisonter från fem till tjugo år vid värdering. 

Tidshorisonten baseras på hyreskontraktets längd samt vad syftet med investeringen är. 

 

Thomas Nilsson 

Fem till tio år är den generella tidshorisonten, anger Nilsson. 

 

Fråga 11. Fungerar värderingen eftersläpande till rådande konjunktur? 

Daniel Wallenås 

Marknaden fungerar så naturligt menar Wallenås. Eftersom man tittar på historiska data vid 

värdering blir denna eftersläpande. 

 

Ulf Lundberg 

Viss eftersläpning i värderingen är det. Ofta ligger man inte framkant berättar Lundberg och 

det beror på att värderingen baseras på och sker efter marknaden. Wallenstam värderar varje 

kvartal vilket innebär att själva eftersläpningen inte är så stor anser Lundberg. Detta gäller även 

vinster och förluster då de i viss utsträckning är orealiserade. 
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Andreas Eckermann 

Ja, det påstår Eckermann att det gör. Då man som extern värderare ska basera sina värden på 

gjorda försäljningar resulterar det i att värderingen alltid kommer släpa efter. Detta är en form 

av teoretisk funktion. Eckermann tycker att detta är sunt, även om effekten av eftersläpningen 

inte är så stor. Ofta blir det dock diskussioner med interna värderare som försöker få upp värdet 

på fastighetsbeståndet. Eckermann hävdar att de externa värderarna har bäst 

marknadskännedom då de ständigt är på marknaden. 

 

Niclas Fransson 

Fransson menar att värderingen blir något eftersläpande av sin natur eftersom den till viss del 

baseras på historiska värden. För en extern värderare gäller det att vara professionell och 

opartisk. Det finns fall då ägare vill värdera en fastighet till ett lägre värde än det 

marknadsmässiga. Detta kan ske vid överlåtelse av fastighet mellan familjemedlemmar, av 

skattemässiga skäl. Det sker även att ägarna vill värdera upp fastigheter för att åtnjuta bättre 

lånevillkor. Därför är externa värderarens oberoende av yttersta vikt. 

 

Konstantin Belogorcev 

Generellt sett så följer värdeförändringar med konjunkturen. Man ska dock som en aktör på 

marknaden vara observant på både upp och nedgångar och "hänga med" i justeringar till 

rådande marknadsförhållanden. Det skulle kunna vara så att fastighetsbolagen vill behålla 

värdet i sina fastigheter i en nedåtgående konjunktur. Belogorvec understryker dock att även 

om fastighetsbolaget aldrig har för avsikt att sälja en fastighet, så är det viktigt att ligga rätt i 

värderingen.   

 

Mathias Arvidsson 

Det är en av riskerna med värdering till verkligt värde hävdar Arvidsson. När det väl kommer 

en vändning inom fastighetsmarknaden kommer detta bli en väldigt intressant diskussion att 

följa. Beträffande senaste nedgången på fastighetsmarknaden tror Arvidsson att den inte 

resulterade i nedskrivningar i den omfattning som det borde ha skett till, eftersom 

fastighetsbolagen generellt sett vill behålla värdet även i dåliga tider. 

 

Thomas Nilsson 

Ja, det finns det en uppenbar risk för menar Nilsson. Ser man till jämförelseobjekt så är detta 

typiskt sett historiska data vilket resulterar i att värdering blir eftersläpande, om man inte har 

marknadsinformation som är ytterst aktuell. Idag har vi en väldigt god konjunktur vilket visar 

sig i låga vakansgrader poängterar Nilsson. 

 

Fråga 12. Anser ni att värdering till verkligt värde är besläktat med någon form av 

försiktighet samt vilken felmarginal accepteras?  

Daniel Wallenås 

Värdering är inte en exakt vetenskap menar Wallenås. Målet är att komma fram till det verkliga 

värdet, men ingen vet på kronan vad det verkliga värdet är. Därför är det svårt att hävda att man 

är försiktig i värderingen. Dessutom, om man genomgående värderar försiktigt, så ligger man 

fel i värderingen. Om en stor mängd affärer görs med ett högt övervärde mister man förtroendet 

för värderingen och det är inte eftersträvansvärt. 

 

Eftersom värdet aldrig är exakt så måste en felmarginal accepteras och då är +/- 10 procent 

acceptabelt, men det är ofta lägre än så menar Wallenås. Mindre fastigheter tenderar att avvika 
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mer från värderingen än riktigt stora. Det är en ovisshet som man får leva med, men det ligger 

inte i företagets intresse att vara fel i värderingen. 

 

Köpeskillingen kan även bero på affärens natur t.ex. var fastigheten ute till försäljning på en 

öppen marknad? Var köparen i trångmål? Var affären av någon anledning ett känsligt ämne? 

Har köparen vissa krav? Då kan det per definition inte handla om ett “verkligt värde” och då är 

det svårt att säga att värderingen ligger rätt eller fel. Dessutom finns det även “frimärkssamlare” 

bland fastighetsägare som kanske åtrår en fastighet för att de gillar färgen på fasaden. 

 

Ulf Lundberg 

Lundberg menar att värderingen är besläktad med försiktighet. Det är bättre att ligga lite lägre 

i värderingen än över, vilket de flesta antagligen tänker. Högre värden sett ur ett 

finansieringsperspektiv spelar egentligen inte så stor roll menar Lundberg eftersom bankerna 

gör sin egen värdering innan ett lån ges. Sedan krisen år 2009 har bankerna blivit mer försiktiga. 

De har god kunskap och vill inte gärna “spetsa” eller “krydda” i sin utlåning. 

 

Vilken felmarginal som accepteras är svårt att säga. Små enstaka fastigheter kan gå upp 100 %, 

om försäljningen sker till exempelvis en bostadsrättsförening, detta trots att fastigheten för 

Wallenstams del har ett avkastningskrav på 4 %. 

Generellt hamnar försäljningar alltid på plussidan vilket Lundberg menar på är något av ett 

kvitto på att försiktighet i värderingen tillämpas. Avslutningsvis hävdar Lundberg att en 

“felmarginal” om 10–15% är Wallenstam nöjda med. 

 

Andreas Eckermann 

Eckermann ställer sig här frågande till försiktighet från vems sida? Tidigare var det möjligt att 

ge ett intervallvärde och inte ett exakt värde. Idag måste värdet anges exakt. Den felmarginal 

som accepteras är +-10 %. 

 

Fastighetsbolagen värderar gärna sina fastigheter så högt som möjligt. Ett högre värde ger 

utrymme för högre belåning. Eckermann påpekar dock att sedan bankkrisen år 2008 vidtas 

större försiktighet från bankernas sida. 

 

Niclas Fransson 

Nej, det tycker inte Fransson. Han berättar att det handlar om att göra en 

marknadsvärdesbedömning där målet är att få fram det mest sannolika värdet. Det mest 

sannolika värdet handlar inte om att vara försiktigt utan att just få fram det rätta värdet. Men 

om ett bolag exempelvis är osäkra på värdet på deras fastigheter kan de ta in två värderingsbolag 

för att få ut något av ett medelvärde berättar Fransson. 

 

Konstantin Belogorcev 

Generellt sett menar Belogorcev att värdering till verkligt värde av förvaltningsfastigheter inte 

är besläktat med försiktighet. Vad som styr värderingsprocessen är framförallt erfarenhet och 

marknadskännedom, därför kan eventuell vissa aktörer tillämpa viss nivå av försiktighet men 

det är i Belogorcevs mening ingenting som är uttalat. 

 

Eftersom värdering till indata på Nivå 3 är besläktad med viss form av osäkerhet, kan värdering 

och köpeskilling absolut skilja sig. Enligt Belogorcev är en felmarginal om 10 % upp eller ner 

en godkänd felmarginal. Han menar på att detta är vanligt och det skrivs inte en oren 
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revisionsberättelse för den sakens skull. Skulle värderingen däremot avvika markant tas en 

dialog med bolaget upp för att urskilja vart det gått fel vad det kan bero på. 

 

Mathias Arvidsson 

Ja, till viss del anser Arvidsson. Försiktighet i den form att det är mer träffsäkert än 

anskaffningsvärde. Felmarginalen som enligt Arvidsson accepteras är +/- 5 % på hela 

fastighetsbeståndet. 

 

Thomas Nilsson 

Vid en värdering ska inte försiktighet vara en faktor som spelar roll eftersom målet är att återge 

en så rättvisande bild som möjligt berättar Nilsson. En underliggande psykologisk effekt kan 

vara att man värderar lite lägre i goda tider och lite högre i sämre tider menar Nilsson.   

 

Fråga 13. Har ni varit med om en felkalkylering och vad skulle en eventuell felberäkning 

kunnat bero på? 

Daniel Wallenås 

Det kan handla om fel indata, justeringar sker dock löpande och är en del av verksamheten 

berättar Wallenås. Värderingen sker kvartalsvis och därför ändras den hela tiden. 

 

Vid revision hamnar man oftast i en diskussion kring vilka antaganden som gjorts snarare än 

diskussion kring vilket det verkliga värdet är. 

 

Ulf Lundberg 

Lundberg menar på att Wallenstam inte varit med om någon direkt felberäkning. Däremot går 

revisorerna igenom värderingsprocessen och under några år låg revisorerna på för att de ansåg 

att värderingsmodellen var “för enkel”. På senare tid har påtryckningarna från revisorerna 

upphört och det menar Lundberg beror på att värderingarna legat rätt, marknaden har alltså visat 

på att modellen fungerar. För revisorernas del tror Lundberg att de föredrar en liknande modell 

för alla och inte att vissa använder kassaflödesmodeller och vissa avkastningsmodeller eller 

liknande. Generellt menar Lundberg dock att värdet blir det samma vilken modell som än 

används. 

 

Lundberg anger även att priset kan sticka iväg om det bara finns en köpare som kan ge ett visst 

pris, såsom en bostadsrättsförening. Värderingen kan då inte ske till detta värde eftersom 

marknaden i sig inte kan betala detta pris utan det är endast en köpare som kan. Detta bidrar 

dock till en värdestegring på marknaden i stort. 

 

Andreas Eckermann 

En felkalkylering är egentligen en definitionsfråga. Eckermann berättar att en felmarginal på 

+/- 10 % är acceptabelt. Men även i det fall då värderaren kommer fram till det värdet som är 

närmast marknadsvärdet kan det fortfarande uppstå andra orsaker som gör att värdet blir “fel”. 

Säg till exempel att en köpare väljer att lägga ett exceptionellt högt bud på fastigheten, blir då 

värderarens marknadsvärde “fel” eller är det köparens värde som är “fel”? Marknadsvärdet ska 

vara det mest sannolika värdet, men kanske är det mest sannolika värdet egentligen det bud på 

fastigheten som var näst högst? Eckerman förklarar att den mänskliga faktorn kan spela roll och 

att det kan var svårt att säga vem som egentligen har fel värde. 

 

Det kan även bero på okunskap från den som värderar eller om fastighetens säljs som del av ett 

fastighetsbestånd. Idag säljs generellt sett ett helt fastighetsbestånd till ett högre pris jämfört om 
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varje fastighet har sålts enskilt. Detta beror på att idag, på en uppåtgående marknad, handlas 

ofta portföljer med en premie men det är sällan så i en svagare marknad. 

 

Niclas Fransson 

Det kan hända. Ett exempel som Fransson tar upp är stora industrifastigheter där det inte finns 

tillgång till så mycket information om drift- och underhåll etc. Schablonmässiga nyckeltal som 

då tas fram blir svårapplicerade eftersom ytorna kan vara så stora att den totala kostnaden 

överskattas. 

 

Konstantin Belogorcev 

Belogorcev beskriver att det kan ske felkalkyleringar på olika vis. Dessa kan vara av rent 

matematisk karaktär, exempelvis att hyran inte justerats i kassaflödesmodellen eller liknande. 

Oftast just för felkalkyleringar är det den mänskliga faktorn som spelar in. 

 

Det är vanligt att det verkliga värdet och köpeskillingen skiljer sig och det kan bero på att när 

man värderar fastigheter så görs detta för fastighet till fastighet och då inte hela portföljen. Vid 

en försäljning av ett större fastighetsbestånd kan en premie tillkomma, vilket oftast sker i 

högkonjunktur. Premien får köpeskillingen att avvika från vad fastigheterna är värderade till 

eftersom premien inte går att ta hänsyn till vid värderingen. Anledningen till att premien kan 

uppkomma är att värdet att sy ihop en portfölj är större än de solitära värderingarna. 

 

Vidare menar även Belogorcev att revisorer med sämre kunskap rent teoretiskt skulle kunna 

missa något i granskningen. Detta är dock något som han inte har varit med om. Belogorcev 

menar dock på att mindre skiljaktigheter på någon enstaka fastighet uppmärksammas vid varje 

revision som då måste diskuteras. Framförallt kan så kallade specialfastigheter likt skolor eller 

vårdcentraler vara problematiska.    

 

Mathias Arvidsson 

På hela fastighetsbeståndet så har Arvidsson aldrig varit med om att det funnits skäl till att 

skriva ner värdet. Däremot berättar Arvidsson att det funnits underlag i vissa fall för 

nedskrivning av specifika fastigheter. Felräkningar uppstår ibland, men det förklaras av den 

mänskliga faktorn och uppmärksammas alltid relativt snabbt och korrigeras därefter. 

 

Thomas Nilsson 

Det är väldigt ovanligt berättar Nilsson. Men det finns alltid en felmarginal på +/- någon 

procentsats. Intervallet beror på vilket typ av fastighet det är. Sällan ser man mer än +/- 10 % 

menar Nilsson. 

 

Fråga 14. Har utomstående aktörer någon gång påverkat er till att ändra er värderingsmodell? 

Daniel Wallenås 

Revisorerna har lämnat synpunkter på värderingsmodellen berättar Wallenås. De har tyckt att 

modellen varit för enkelt vilket resulterat i att justering genomförts.   

 

Ulf Lundberg 

Enligt Lundberg finns det egentligen inte några exempel på detta. Revisorerna ansåg att 

värderingsmodellen var för enkel men det ändrades inte på den. Annars om buden exempelvis 

på en fastighet är för låga så släpper Wallenstam inte fastigheten för den sakens skull. Med 

andra ord står man väldigt fast vid värderingen som gjorts. 
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Andreas Eckermann 

Nej, inte värderingsmodellen hävdar Eckermann. Det finns interna regler för hur det ska gå till 

och alla inom organisationen använder sig av samma modell. CBRE ligger i framkant vad gäller 

interna regleringar och dessutom granskar RICS våra rutiner och ser till att det räknas rätt, detta 

minimerar antalet felkällor. 

 

Niclas Fransson 

Nej, inte i vår värderingsmodell berättar Fransson. Däremot har det funnits fall där bolaget 

försökt påverka värdet.  

 

Konstantin Belogorcev 

Revisorerna fungerar här inte drivande utan måste förhålla sig till vad som är allmänt vedertaget 

av bolagen och marknaden menar Belogorcev. Han benämner det som att man måste se till det 

praktiska och inte stirra sig blind på det teoretiska. Detta gör att marknaden fungerar som ett 

facit. 

 

Mathias Arvidsson 

Nej, inte direkt berättar Arvidsson. Det kan ibland vara orimliga krav på direktavkastningen 

vilket leder till att företaget får ändra det. 

 

Thomas Nilsson 

Nej inte själva värderingsmodellen. Men att själva värdet ändras förekommer, främst på grund 

av att felaktiga antaganden gjorts. Detta är dock vanligare på mindre bolag där kunskapen 

kanske inte är lika stor som hos de större bolagen berättar Nilsson 

 

Marknaden har i hög grad påverkats av mimetisk isoformism till följd av den osäkerhet som 

föreligger. Detta kan förklara varför värderare liknar varandra i hög utsträckning oberoende av 

de organisationer de arbetar för. Det innebär att för fastighetsvärdering skapas en form kretslopp 

av institutionell teori där alla aktörer i slutändan liknar varandras motsvarigheter i andra 

organisationer till en mycket hög grad. Respondenterna har därför uppnått de institutionella mål 

som formulerats av Meyer och Rowan (1977, s. 349). 

Fråga 15.  Hur stor påverkan har ett företags affärsmodell på vilken värderingsmodell 

som bör tillämpas? 

Daniel Wallenås 

Det påverkar modellen i bemärkelsen att Akelius använder sig av en femårig tidshorisont vid 

värdering, berättar Wallenås. Vidare även antaganden om uppgraderingar som blivit en del av 

värderingsmodellen.   

 

Ulf Lundberg 

Värderingen av fastighetsbeståndet värderas på samma sätt oavsett affärsmodell vilket gör att 

påverkan är obefintligt säger Lundberg. Det handlar egentligen bara om att ligga rätt i 

värderingen. 

 

Andreas Eckermann 

Eckermann säger att detta inte ska påverka värderingen. “Det är inte företaget vi värderar, det 

är fastigheten”. Han medger att företag kan ha synergieffekter, men detta bortser externa 
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värderare från. Det återspeglas däremot i direktavkastningskravet, men för värderingen är det 

endast det mest sannolika värdet som tas fram, oavsett kund. 

 

Niclas Fransson 

Nej, det ska det inte göra menar Fransson. Synergieffekter eller liknande ska inte heller påverka. 

 

Konstantin Belogorcev 

Själva affärsmodellen ska inte påverka men vissa specifika antaganden i värderingsmodellen 

kan beaktas på olika sätt beroende på hur företagets affärsmodell ser ut berättar Belogorcev. 

 

Mathias Arvidsson 

Ja, det kan finnas fall då det påverkar berättar Arvidsson. Ett exempel kan vara då 

fastighetsbolaget har som investeringssyfte att addera ihop ett antal fastigheter till ett bestånd. 

Detta är något som kan påverka vilka antaganden som görs eftersom det kan påverka 

direktavkastningen. 

 

Thomas Nilsson 

Det ska inte påverka värderingen direkt menar Nilsson. Det kan däremot påverka vad man är 

beredd att förvärva fastigheten för. Värdering ska vara ett uttryck för vad marknaden uppfattar 

att fastigheten är värd. Det finns idag många fastighetsbolag som förvärvar t.ex. miljon-

programfastigheter med betydande investeringsbehov. Då ska dessa värderas upp, men inte 

förrän investeringarna påbörjats och det finns en hög sannolikhet att hyran kan höjas alternativt 

att besparingar är uppenbara. Skulle ett fastighetsbolag exempelvis vilja värdera upp en 

fastighet dagen efter förvärv är detta inte möjligt. 

 

Fråga 16. Vad är er uppfattning kring intern värdering och extern värdering? 

Daniel Wallenås 

Om intern värdering styrs upp och man använder sig av rätt metod så fungerar det minst lika 

bra som extern värdering menar Wallenås. Det behöver finnas kunskap om såväl själva 

fastigheten som värderingsprocessen. Något av en blandning mellan en intern och en 

oberoende extern värdering vore sunt berättar Wallenås. 

 

Ulf Lundberg 

Lundberg säger att det beror mycket på hur stort fastighetsbeståndet är. Om bolagets 

fastighetsbestånd är litet kan en extern värderare göra ett minst lika bra jobb som en intern 

värderare. På ett fastighetsbestånd likt Wallenstams är detta dock inte möjligt. Som Lundberg 

uttrycker det så lever han med fastigheterna hela tiden, detta är något som inte är möjligt för 

externa värderare och därför kan externa värderare inte åtnjuta samma mängd specifik 

information som en intern värderare. 

 

Andreas Eckermann 

Det beror mycket på företag då det skiljer sig avsevärt mellan olika. I vissa bolag är den interna 

värderingen bristfälligt då det funnits relativt många “fel” där man missat intäkter eller liknande 

i beräkningen. Andra bolag som ofta ligger på transaktionsmarknaden har väldigt bra koll. 

Uppenbara fel kan korrigeras snabbt och enkelt men de företag som har dålig koll ligger ofta 

och släpar med värdering då marknaden gått upp kraftigt den senaste tiden. 

 

Niclas Fransson 
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Om man ser till ett helt fastighetsbestånd så skiljer sig sällan den interna och externa 

värderingen så mycket. Däremot kan det förekomma skillnader i enstaka fastigheter. 

 

Konstantin Belogorcev 

Detta skiljer sig väldigt mycket från organisation till organisation menar Belogorcev. Om 

bolaget har en erfaren intern värderingsorganisation så minskar betydelsen av de externa 

värderingarna för själva värdeutfallet. 

 

Belogorcev belyser dock att om värderaren är mindre erfaren, alltså inte har en längre erfarenhet 

av värdering och marknaden, är detta en anledning till att ifrågasätta i högre grad. Erfarenhet, 

utbildning och kunskap är egenskaper som alltid skapar trygghet.   

 

Mathias Arvidsson 

Det är Arvidssons mening att en extern värdering väger tyngre än en intern värdering. En intern 

värderare känner förvisso till verksamheten och fastigheterna bättre menar Arvidsson. Däremot 

ligger det i företagets intresse att få en så träffsäker värdering som möjligt. Därför tillgodoser 

fastighetsbolaget den externa värderaren med datan som krävs. 

 

Vidare är det upp till revisorn att avgöra hur tillförlitlig respektive värderare är menar 

Arvidsson. För mindre aktörer kan kostnaden för extern värdering innebära vissa problem, 

likaså att etablerade stora bolag använder sig endast av intern värdering. Då sker extern 

värdering ofta vid försäljning. 

 

Thomas Nilsson 

Nilsson menar på att både interna värderare och externa värderare besitter mycket god 

kompetens. Generellt sett besitter dock interna värderare mer specifik kunskap om det faktiska 

fastighetsbeståndet, som en extern värderare inte kan åtnjuta i samma höga grad. Den externa 

värderaren däremot har en typiskt sett bättre kunskap om marknad och de transaktioner som 

skett. Därför handlar det för en revisors del ofta om att “utmana” de antaganden och 

ståndpunkter som en intern värderare har, framförallt om en extern värderare kommit fram till 

ett värde som skiljer sig. 

 

Fråga 17. Anser ni att legitimitet har påverkan på de val som görs av företagen vid 

värdering? 

Daniel Wallenås 

Wallenås menar på att legitimitet inte påverkat de val som gjorts nämnvärt. Hade Akelius inte 

varit så transaktionsintensiva hade verkligheten dock antagligen sett annorlunda ut. Nu är 

inställningen att man klarar värderingsarbetet internt. Däremot kräver banken att extern 

värdering genomförs, så kallade “bankvärderingar”. Dessa kan anses vara legitimitetsskapande, 

men det är inte själva tanken bakom det. 

 

Ulf Lundberg 

Egentligen inte, berättar Lundberg. Men vid nyproduktion har man hos Wallenstam valt att ta 

in externa värderare då det kan vara svårt att bedöma vad marknaden är villiga att betala vid en 

nyproduktion. Lundberg menar dock att detta mest beror på att Wallenstam vill känna sig 

bekväma i sin värdering och det primära syftet är alltså inte att skapa legitimitet. Vidare tas 

externa värderare in vid värdering av fastigheter utan taxeringsvärde vid interna överlåtelser då 

detta är ett krav, annars värderar Wallenstam dessa internt.  
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Andreas Eckermann 

Både ja och nej säger Eckermann. Ett exempel som kommer upp är att man kan se 

fastighetsvärdering av en extern värderare lite som att gå till tandläkaren, det är inget krav eller 

måste, men det är ändå bra att göra det. Banker kan kräva det vid lån och det kan skapa 

legitimitet för andra utomstående intressenter. 

 

Niclas Fransson 

Det kan absolut vara fallet. Exempelvis kan banken kräva att företag använder sig av extern 

värdering. Företaget kan självt ha en stark egen uppfattning om värdet även fast banken kräver 

det. Sedan finns det även företag som inte vet vad deras fastigheter är värda, då är det direkt 

nödvändigt att värdera externt. 

 

Konstantin Belogorcev 

Belogorcev menar på att legitimitet kan ha påverkan på de val som görs. Exempelvis kan extern 

värdering innebära ett kvalitetskvitto vilken införlivar intressenter i viss trygghet. För 

intressenters del är det ytterst viktigt att värderingen ligger rätt menar Belogorcev. Däremot är 

det sällan exempelvis en aktieaffär faller på att en extern värdering inte genomförts menar 

Belogorcev. 

 

Mathias Arvidsson 

Det tycker Arvidsson definitivt. Exempelvis när ett företag självmant väljer att värdera externt. 

 

Thomas Nilsson 

Det tror Nilsson att det har eftersom värdering av fastigheter är besläktade med viss osäkerhet. 

En intressent kan se det som legitimt att en oberoende och auktoriserad värderare har genomfört 

värderingen. 

 

Fråga 18. Anser ni att värdering till verkligt värde ger en mer rättvisande och transparent 

bild av verksamheten jämfört med värdering till anskaffningsvärde? 

Daniel Wallenås 

Absolut, det gör det menar Wallenås. 

 

Ulf Lundberg 

Ifall värdering till verkligt värde inte ens skett i not för upplysning så är det omöjligt att veta 

vad bolaget egentligen är värt menar Lundberg. Tidigare när Wallenstam använde sig av 

anskaffningsmetoden redovisades det verkliga värdet i not. Detta eftersom ett fastighetsbolag 

gärna vill upplysa och förklara för sina intressenter vad värdet var. 

 

Andreas Eckermann 

Ja, det anser Eckermann, framförallt för fastighetsbolag. Detta eftersom det är fastigheterna 

som utgör själva verksamheten. 

 

Niclas Fransson 

Absolut, i synnerhet för fastighetsbolag. Annars går det inte att veta vad det är värt. Värdering 

till verkligt värde ger en bättre ögonblicksbild anser Fransson. 

 

Konstantin Belogorcev 
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Det tycker Belogorcev absolut. För förvaltningsfastigheter fungerar värdering till 

anskaffningsvärde mycket dåligt. Sker redovisning genom K3 så måste nyckeltalen justeras för 

att vara relevanta. Exempelvis “soliditet” och “verklig soliditet”. 

 

Mathias Arvidsson 

Ja, det tycker Arvidsson absolut. Det ger en avsevärt mycket bättre indikation på nuläget. 

 

Thomas Nilsson 

Nilsson anser att verkligt värde ger en mer rättvisande och transparent bild. Har man ägt 

fastigheten under en längre tid och fortfarande använder sig av anskaffningsvärdet, ger inte det 

en rättvisande bild. Värdet på fastigheter har stigit väldigt mycket om man ser över en 50 

årsperiod berättar Nilsson. 

 

Fråga 19. Anser ni att processen vid värdering till verkligt värde skiljer sig vid 

användning av anskaffningsvärdemetoden? 

Daniel Wallenås 

Den värderingen skulle inte vara av lika stor betydelse utan skulle främst handla om att följa 

upp metoden. 

 

Ulf Lundberg 

Tidigare när värdering skedde till anskaffningsvärde och det verkliga värdet endast fungerade 

som en upplysning i not, så var det i viss mån mer generellt menar Lundberg eftersom det inte 

slog på resultatet. Numera påverkar värderingen resultatet och syns svart på vitt på sista raden. 

Eftersom värdeförändringen i Wallenstams fall är den största intäkten eller kostnaden så blir 

den av största vikt. Därför försöker man ligga ännu närmare marknadsvärdet i den mån det är 

möjligt. Tidigare granskades värderingen endast av intressenter som ville få information. 

 

Andreas Eckermann 

Återigen är detta en fråga som vi aldrig ställs inför. Vi anlitas för att ge vår syn på 

marknadsvärdet och tar aldrig ställning till eller del av anskaffningsvärdet. 

 

Niclas Fransson 

Processen skiljer sig inte för NAI Svefa. Men det kanske skiljer sig för hur fastighetsbolag 

väljer att redovisa det berätta Fransson. Men om NAI Svefa gör jobbet är processen densamma. 

 

Konstantin Belogorcev 

Då man endast presenterar det verkliga värdet som en upplysning i not är inte processen lika 

ingående. I ett sådant fall tar man bara del av bolagets värderingsmodell och gör en bedömning 

överskådligt berättar Belogorcev. 

 

Mathias Arvidsson 

Arvidsson poängterar att det handlar om att återge en nyanserad bild av verkligen och en seriös 

aktör vill alltid förklara det verkliga värdet. Vad beträffar upplysning om det verkliga värdet i 

not så är granskningen inte lika omfattande. Många företag vill dock återge portföljvärdet vilket 

ofta överstiger vad som enligt IFRS är det verkliga värdet. Detta innebär att det alltid finns ett 

latent övervärde som inte redovisas. 

 

Thomas Nilsson 
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Nej, den ska åtminstone i teorin inte skilja sig åt berättar Nilsson. Processen kanske inte alltid 

är lika strikt men det ska i slutändan ge samma värde. Då man i bägge fallen måste redogöra 

för sina antaganden i not i årsredovisningen så är det Nilssons uppfattning att värdet inte skiljer 

sig åt.   

 

Fråga 20. Hur tillförlitligt anser ni att verkligt värde är? 

Daniel Wallenås 

Man ska alltid ha en viss skepsis till det anser Wallenås. Alternativet är anskaffningsvärde, 

vilket inte alls är lika träffsäkert berättar Wallenås. 

 

Ulf Lundberg 

Inom gränsen 10 till 15 % på ett helt fastighetsbestånd så är det tillförlitligt anser Lundberg. 

Ser man däremot till mindre enskilda fastigheter så kan det skilja mer. Svårt att helt bestämma 

då det mynnar ut i vad köparen är beredd att betala. 

 

Andreas Eckermann 

Eckermann säger att det beror på. Ett exempel på när det var väldigt tillförlitligt var vid en 

exekutiv försäljning av Kefrens fastighetsbestånd. Värderingen låg då nästan exakt på 

köpeskillingen, totalt sett. Men det förekom även avvikelser på enskilda fastigheter och objekt 

belägna på en svag transaktionsmarknad. Men det finns även undantag och som nämnts kan 

värderingen kan vara ”rätt” men köpeskillingen ”fel”. Det kan finnas nio bud runt värderingen, 

sen ett slutbud som sticker iväg. Då är värderingen korrekt och budet är fel, det skiljer sig för 

mycket jämförbart med resterande. För en bank osv skulle det näst högsta budet vara mest 

rättvisande. Problematik ryms dock i att det är sällan som alla buden är att beskåda. 

 

Niclas Fransson 

Fransson poängterar att det egentligen inte finns mycket till alternativ. Eftersom 

marknadsvärdet är en bedömning kommer det aldrig vara till fullo tillförlitligt utan det är något 

som framtiden får utvisa. Värderingen är kopplad till ett visst ögonblick och svänger marknaden 

så får man göra en ny värdering. 

 

Konstantin Belogorcev 

Belogorcev anser att det verkliga värdet är tillförlitligt. Av hans egna erfarenheter ligger värdet 

på fastigheten sällan långt ifrån verkligheten vid realisering. Sen har det funnits ett fåtal 

undantag som exempelvis kan förklaras med att budgivningen dragit iväg då två intressenter 

verkligen velat köpa fastigheten oavsett pris. Men i det stora hela tycker Belogorcev att 

marknaden och informationen som finns där fungerar väl. 

 

Mathias Arvidsson 

Målet är att ligga så nära som möjligt men det är aldrig 100 % säkert berättar Arvidsson, utan 

en felmarginal om +/- 5 % får accepteras. 

 

Thomas Nilsson 

Det är relativt tillförlitligt menar Nilsson. Det finns inga direkta alternativ till verkligt värde. 

Anskaffningsvärde vore inte sundare anser Nilsson 

 

Fråga 21. Hur går det till när ni bedömer tillförlitligheten av en värdering? 

Daniel Wallenås 
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Avdelningarna som rör transaktioner och värdering för en öppen dialog för att skapa en så bra 

helhetsbild som möjligt. Vidare granskas en tredjedel av fastigheterna av externa värderare. 

Sverigechef och VD fungerar som en kontrollfunktion och granskar värdena. Sen tittar även 

revisorerna på indata och bedömer om den är korrekt. 

 

Ulf Lundberg 

Lundberg understryker att detta egentligen inte görs internt utan det kontrolleras och bedöms 

av revisorerna. Alternativet vore att lägga ut hela fastighetsbeståndet till försäljning, men det är 

naturligtvis inte möjligt. 

 

Andreas Eckermann 

Eckermann berättar att detta inte är upp till externa värderare, därför bedömer de egentligen 

inte den. Utan de ger endast ett marknadsvärde. Det kan dock finnas fall där det lämnas en 

kommentar om att värdet bör tas upp med försiktighet. Men egentligen är det helt upp till 

fastighetsbolaget och revisorn.   

 

Niclas Fransson 

En värdering kan naturligtvis vara mer eller mindre tillförlitlig, men det är inte upp till externa 

aktörer att bedöma den. 

 

Konstantin Belogorcev 

För att bedöma tillförlitligheten utförs stickprov på fastigheter hos fastighetsbolag med stora 

bestånd berättar Belogorcev. I mindre fastighetsbolag kan man se till hela beståndet för att 

bedöma tillförlitligheten. Vidare kan även värderingsmodellen som bolaget använder skickas 

till PWCs värderingspecialister för utvärdering. Detta är viktigt menar Belogorcev då den 

mänskliga faktorn också spelar roll. Vidare nämner också Belogorcrev att man som revisor 

känner sig tryggare om värdering även skett via externa värderare. 

 

Mathias Arvidsson 

Tillförlitligheten är ett omfattande arbete. Det går ut på att diskutera med kollegor, avgöra om 

direktavkastningen är rimlig, se till liknande bolag med liknande fastigheter och se till 

fastighetsvärldens utgåva av publikationen “indikatorn” 

Den främste bedömningen ligger dock i att diskutera fastighetsbolagets antaganden enligt 

Arvidsson, att se till vart driftnettot i slutändan “landar” och ifrågasätta. Tillförlitligheten ökar 

även om fastighetsbolaget benchmarkat mot en oberoende extern värderare. 

 

Thomas Nilsson 

Tillförlitligheten bedöms genom att man börjar med att utvärdera den person som utfört 

värderingen, sen ser man till vilket bolag det är. Efter det så går EYs egna värderingsteam in 

och granskar värderingen samt tar stickprov på olika fastigheter i beståndet berättar Nilsson. 

 

Fråga 22. Vilka risker och vilken problematik skulle ni vilja belysa vid värdering av 

förvaltningsfastigheter? 

Daniel Wallenås 

Alla typer av investeringar innebär viss risk, fastigheter är inte ett undantag poängterar 

Wallenås. Rent generellt kan det förekomma sättningar på marknaden vilket påverkar 

vakansgraden på kommersiella fastigheter i hög utsträckning. Akelius är dock främst inriktade 

på hyreshus och människor måste ha någonstans att bo vilket innebär lägre risk. 
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Vad beträffar värderingsarbetet måste man göra förenklingar för att kunna utföra en värdering. 

Det finns en risk i att kunskapen är för låg, att fel slutsatser dras och att personen i fråga inte 

förstår de antaganden som gjorts. Genomförs en extern värdering är det viktigt att alla aspekter 

av värderingen tas i beaktning såsom eventuella byggrätter, parkeringsplatser eller liknande. Är 

informationen inte precis kan hela värderingen bli felaktig. Kommunikationen mellan en intern 

värderare och en extern värderare är därför mycket viktig. 

 

För revisorernas del är det viktigt att se till hur frågorna kring värdering ställs, hur man kommit 

fram till värdet eftersom revisorerna främst granskar metoden bakom värderingen. Det kan för 

företag vara enkelt att luta sig tillbaka och hänföra en hög köpeskilling till en portföljpremie, 

och då måste revisorerna ställa “rätt” frågor. 

 

För externa intressenter kan det vara väldigt svårt att förstå vad värderingar baseras på. 

Wallenås menar därför på att det är väldigt viktigt för en potentiell investerare eller liknande att 

bilda sig en egen uppfattning. Enligt Wallenås är själva tjusningen med värderingar är att det 

påverkar viktiga beslut för alla aktörer och kunskap är därför mycket viktigt. 

 

Ulf Lundberg 

Externa intressenter har svårt att förstå vad som händer i värderingsprocessen och då även 

ibland revisorerna menar Lundberg. Revisorerna säger egentligen inte vad en fastighet är värd 

utan anger istället om fastighetens värde är “rimligt”, “rimligt men högt” eller “rimligt men 

lågt”. Det kan därför rymmas en viss osäkerhet och risk om revisorerna släpper igenom en 

värdering trots att den är hög eller låg. Lundberg säger att det då absolut kan fluktuera med 10–

15 %. 

 

Lundberg medger att det på ett företag med ett stort fastighetsbestånd därför kan få väldigt 

mycket genomslagskraft om värdet skulle skilja sig med 15 %. Eftersom revisorernas kunskap 

stundtals är bristfällig tar dessa hjälp av externa värderare menar Lundberg. Kunskapen om 

fastighetsvärdering kan även återfinnas inom revisionsbolagen, men detta är sällsynt och 

kontakt har enligt Lundbergs egen erfarenhet endast skett via telefon. Revisorerna som besöker 

Wallenstam har generellt sett ganska lite koll på själva värdet utan lämnar istället synpunkter 

på modellen för att ta fram värdet berättar Lundberg. 

 

Som värderare måste man ha i åtanke att det man gör påverkar börskursen. Enligt Lundberg 

betyder det att man måste vara objektiv i sin bedömning och på så vis fungera lite som 

“frikopplad” från bolaget. Rent teoretiskt sett kan man som värderare värdera 

fastighetsbeståndet till vad som helst, men då kommer revisorerna att hissa rödflagg. 

 

Andreas Eckermann 

Eckermann berättar att den främsta problematiken uppstår då det inte finns tillräckligt mycket 

jämförelsematerial när man ska värdera en fastighet. Vidare är även projektfastigheter 

besläktade med större risk och problematik då bedömningen är stor och minsta korrigering av 

en kostnad kan göra väldigt mycket vid sista raden. 

 

Eckermann understryker att för externa intressenter är det omöjligt att förstå 

värderingsprocessen genom att endast studera årsredovisningar.  Eckermann anser även att det 

är märkligt att flera stora börsbolag inte använder sig av extern värdering. Främst då det inte 

finns några formella krav på vem det är som arbetar med den interna värderingen. Eckermann 
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poängterar även att han aldrig träffar revisorer för fastighetsbolag för att förklara 

värderingsprocessen.  

 

Niclas Fransson 

Transparensen i en årsredovisning vad beträffar värderingen är generellt sett ganska låg. Ett 

värderingsutlåtande som lämnas till det beställande företaget är däremot avsevärt mycket mer 

pedagogiskt och förklarar hur beräkningen av värdet gått till. 

 

På följdfrågan om transparensen på marknaden påverkas om fastigheter säljs genom 

bolagstransaktioner istället för lagfart svarar Fransson att informationen ändå når honom. 

Dessutom sker nästintill alla försäljningar på detta vis idag. Vidare ställdes även följdfrågan om 

revisorerna ifrågasätter värderingar i hög grad, men detta menar Fransson inte är vanligt 

förekommande. 

 

Konstantin Belogorcev 

För externa intressenter kan det vara svårt att få insyn i hur fastighetsbolagen värderar sina 

fastigheter menar Belogorcev. Det görs antaganden i själva värderingen vilket gör att det kan 

vara svårt att förstå. Vidare tar även Belogorcev upp att det någon gång kommer att vända på 

fastighetsmarknaden och att det då är viktigt att ligga rätt i sin värdering, inte minst för bolaget 

i sig men även för externa intressenter om man ska se till risk. 

 

Mathias Arvidsson 

Den främsta risken menar Arvidsson är att bedöma fastighetsmarknaden som helhet. Kommer 

det att fortsätta gå uppåt eller när kommer det att svänga? Sveriges ekonomi baseras till stora 

delar på att fastighetsmarknaden historiskt har gått uppåt och kommer även göra det i framtiden. 

Denna värdestegring i oändligheten är något som Arvidsson beskriver som en risk och vi 

befinner oss just nu på något av en “toppnivå”. 

 

För externa intressenter menar Arvidsson på att det är svårt men även viktigt att förstå de 

parametrar och den metodik som ligger bakom värderingen. En del företag är väldigt bra på att 

återge känslighetsanalyser och visa på vart värdena härrör från. Annars delges även ofta 

bolagets risker eller liknande på respektive företags hemsida. Hur ett företag återger och skildrar 

riskerna i årsredovisningen är dock en ständigt återkommande fråga som sällan är helt 

tillfredsställande. Mer uttömmande revisionsberättelse kan fungera som ett komplement till att 

skildra risker, och detta kommer antagligen att sprida sig även till mindre bolag. 

 

Ett annat problem som Arvidsson belyser är att i enlighet med IFRS ska man värdera varje 

fastighet för sig. När fastighetsbolag tar in hjälp av externa värderare värderar de ofta hela 

beståndet istället för varje fastighet enskilt. I samband med detta tar man med en portföljrabatt 

vilket inte är okej eftersom värderingen då blir felaktig. 

 

Thomas Nilsson 

Vad som är viktigt att erinra sig om beträffande fastighetsvärdering menar Nilsson är att det 

inte är någon exakt vetenskap. Den främsta risken uppstår när det finns för få jämförelseobjekt 

på marknader som inte är likvida, exempelvis på glesbygden. I större orter är transparensen 

högre och det finns många fler jämförelseobjekt. Det kan dock fortfarande uppstå risker om 

generaliseringar och förenklingar används i alltför hög grad som endast justeras med 

avkastningskravet. Nilsson belyser att detta är det tillvägagångssätt och den värderingsprocess 
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som branschen accepterat. Det innebär att om det inte fungerar skulle alla ha fel, vilket inte är 

troligt. 

 

Fråga 23. Anser ni att regleringen kring fastighetsvärdering bör bli mer strikt och 

specifik? 

Daniel Wallenås 

Nej, att exempelvis påtvinga extern värdering tycker inte Wallenås vore sunt. Detta eftersom 

det inte ligger i företagets intresse att ligga fel i sina värderingar då det i slutändan kommer 

straffa sig. 

 

Däremot skulle man vid ett specifikt tillfälle, för att få fram ett så precist verkligt värde, ta in 

tre olika oberoende värderare kombinerat med någon som besitter detaljkunskap för att få en 

djup men även objektiv bild av fastighetens värde. 

 

Ulf Lundberg 

Lundberg anser att det inte behövs några ytterligare regleringar än de som redan existerar. 

Revisorerna är nog som kontrollfunktion. Så länge interna värderar besitter geografisk kunskap 

inom området de värderar, behövs inga ytterligare regleringar. 

 

Andreas Eckermann 

Externa värderare är generellt sett ganska hårt reglerade hävdar Eckermann. Framförallt om 

man arbetar under RICS. Eckerman skulle gärna se mer extern värdering och tycker det är 

nästintill lustigt att noterade fastighetsbolag endast kan använda sig av intern värdering. Vidare 

tycker Eckermann att revisorerna borde ha en mycket bättre förståelse för värderingen och 

kräva extern värdering. 

 

Det ligger inte i ett företags intresse att “ligga fel” i värderingen. Men det finns risk att ett 

företag med endast interna värderare blir lite “hemmablinda” och därför inte ser hela bilden. 

Tankesättet att den egna fastigheten är bättre än grannens är inte sällan förekommande och det 

vore av den anledningen sunt med en utomstående och oberoende syn. 

 

Niclas Fransson 

Fransson anser att den reglering som redan finns för externa värderare vad beträffar 

auktorisation är hård nog. Det vore dock sunt att kräva extern värdering i högre grad eftersom 

den oberoende faktorn alltid är sund. 

 

Konstantin Belogorcev 

Belogorcev menar på att diskussioner kring striktare reglering kan uppkomma vid skandaler 

eller liknande. Vid en eventuell skandal är det troligt att blickarna vänds mot revisorerna som 

kontrollorgan för att se till vad dem har gjort. Det är därför viktigt att besitta kunskap och att 

vara noggrann. Det är Belogorcevs mening att marknaden idag fungerar bra och den transparens 

som förekommer är mycket adekvat. 

 

På frågan om det vore sunt att införa krav med extern värdering så är detta inte något som 

Belogorcev stödjer. Vad som däremot är sunt är den förändring av revisionsberättelserna som 

kommer att ske. Dessa kommer att bli mer företagsspecifika och på så vis belysa exakt vad det 

är revisorerna tittar på vid en granskning. Det går då att i högre grad belysa risker menar 

Belogorcev. 
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Mathias Arvidsson 

Viss reglering kanske vore sunt, men det kan inte bli för fyrkantigt heller, anser Arvidsson. 

Någon typ av grundläggande extern värdering kunde vara att föredra, likaså vissa krav på de 

interna värderarna som kvalitetssäkring. Kan risknivån minskas så är detta absolut positivt. 

Däremot understryker Arvidsson att i de fall då endast en intern värdering genomförts så är 

revisorn granskning mycket mer djupgående. 

 

En mer specificerad standard för värdering av förvaltningsfastigheter vore att föredra 

understryker Arvidsson. Som det ser ut idag så är standarden generell och Arvidsson håller med 

om att detta kan skapa svårigheter för intressenter. En anpassad standard för värdering av 

förvaltningsfastigheter är dock ingenting som Arvidsson ser genomföras i en närliggande 

framtid. Det skulle kunna bli tal om förändring och specificering om marknaden skulle ge vika 

på en global front. 

 

Thomas Nilsson 

Nilsson menar på att marknaden som sådan fungerar. Kombinationen med intern värdering och 

extern värdering fungerar bra. Vid årsbokslut värderas det mycket genom extern värdering. 

 

Något direkt kunskapskrav eller utbildningskrav på interna värderare finns formellt sett inte 

enligt Nilsson. Däremot är dessa är oftast mycket kompetenta och har inte sällan tidigare 

erfarenheter från värderingsbolag eller från transaktionsmarknaden och kan också många 

gånger vara en auktoriserad fastighetsvärderare. 

 

Fastigheten utgör många gånger den enskilt viktigaste tillgången i bolagets balansräkning och 

blir fastighetsvärderingen fel så finns det även risk att aktien är felaktigt prissatt. Därför kan det 

för en extern intressent kännas mer betryggande med extern värdering, vilket Nilsson dock inte 

tycker borde vara ett krav. 

 

Vad beträffar IFRS 13 menar Nilsson att denna inte direkt fyller någon funktion för 

fastighetsvärdering. Han uppfattar heller inte att marknaden fungera bättre med en striktare och 

mer specifik lagstiftning. 
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