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Abstract 

An investment property has a purpose to generate cash flow or a capital appreciation. IAS 40 

was implemented in the year of 2005 and it contains rules about investment properties. The 

implementation contributed to the ability to value investment properties to fair value in the 

consolidated financial statements. The focus of this essay is on the valuation methods and 

disclosure of investment properties. IAS 40 is a converged standard issued by the IASB to 

achieve greater comparability between Europe and worldwide countries.  

 

This study aims to examine how real estate companies listed on NASDAQ OMX Stockholm 

recognizes and measures investment properties in the consolidated financial reports for the 

years 2007-2011. The study also aims to examine whether the companies follow the disclo-

sure requirements in IAS 40 p. 75 a, d-e. The sample of the study consists of 15 companies in 

the real estate industry. When reviewing the company’s financial statements a template of 

seven key questions was used to objectively and fairly assess all companies in the same way. 

 

The study shows that all surveyed companies recognizes and measures the investment 

properties at fair value. There is only one company that has used the comparable sales method 

at all investigated years. Two companies have chosen to change method to the sales compari-

son method when it was an economy boom, one reason could be because it was more property 

transactions in the market. The remaining companies have used a cash flow method under all 

examined years. Many of the companies gave an indication that they used a mixture of the 

sales comparison method and cash flow method. In IAS 40 it appears not to be possible to 

mix methods. It was 90 percent of the companies in the study who used the cash flow method 

and none of them have given information about why they have not used the sales comparison 

method. The study has shown that the valuation method that the company has chosen to apply 

should be justified in the financial statements.  

 

The disclosure requirements in IAS 40 are principle-based, which means that companies have 

the ability to interpret the standard. The companies in the study have stated different amounts 

of information and in some reports certain information is missing. Companies that use 

principles-based standard are given a room of interpretation, which means that companies can 

use different concepts for the same method. Using different concepts makes it difficult for 

stakeholders to get a clear picture of the valuation method. The study shows that IAS 40 needs 

to be improved and clarified. 

 

The study has also shown that it is good to use both an external and an internal valuation as it 

contributes with more information. The external valuation could be used as a quality 

assurance of internal valuation and the companies would then be able to use all the knowledge 

available on the market and the real estate. 

 



IV 

(This essay is written in Swedish) 

 

Keywords: Investment properties, IAS 40, fair value, sales comparison method, cash flow 

method, external valuation, internal valuation, disclosures.  

  



V 

Sammanfattning 

En förvaltningsfastighet har i syfte att generera hyresinkomster eller en värdestegring. År 

2005 implementerades standarden IAS 40 som behandlar förvaltningsfastigheter, vilket 

bidrog till möjligheten att värdera förvaltningsfastigheterna till verkligt värde i koncernredo-

visningen. Fokus i den här studien ligger på IAS 40 och de värderingsmetoder och upplys-

ningar som framkommer i standarden. IAS 40 är en konvergerad standard som ges ut av IASB 

för att skapa större jämförbarhet mellan redovisningen och värderingen i de europeiska 

länderna och övriga världen. 

 

Studien syftar till att undersöka hur fastighetsförvaltningsbolagen noterade på NASDAQ 

OMX Stockholm redovisar och värderar förvaltningsfastigheter i koncernens finansiella 

rapport under åren 2007-2011. Studien syftar även till att undersöka om upplysningskraven i 

IAS 40 p. 75 a, d-e följs. Urvalet i studien består av 15 företag som tillhör branschen 

”Uthyrning och förvaltning av fastigheter”. Vid bearbetning och granskning av företagens 

finansiella rapporter användes en mall med sju huvudfrågor för att objektivt och rättvist kunna 

bedöma alla företag och år på samma sätt.  

 

I studien framkommer det att samtliga undersökta företag redovisar och värderar förvaltnings-

fastigheterna till verkligt värde. Det är endast ett bolag som har använt sig av huvudmetoden 

för verkligt värde vid samtliga undersökta år. Två företag har valt att byta metod till huvud-

metoden när konjunkturen var bättre, vilket kan bero på att det var fler fastighetstransaktioner 

på marknaden. Resterande företag har använt sig av kassaflödesmetoden under samtliga 

undersökta år. Många av företagen gav upplysning om att de använde en blandning av 

huvudmetoden och kassaflödesmetoden, men det framkommer inte i IAS 40 att det går att 

blanda metoderna. Det var 90 procent av företagen i undersökningen som använde kassa-

flödesmetoden och inget av dem har gett upplysning om varför de inte har använt huvud-

metoden. I studien har det framkommit att det bör motiveras för vilken värderingsmetod 

företaget har valt att tillämpa. 

 

Upplysningskarven i IAS 40 är principbaserade vilket innebär att företagen ges möjlighet att 

tolka och tyda standarden. Företagen i undersökningen har uppgett olika mängd information 

och i några rapporter kan det saknas upplysningar. Vid en principbaserad standard ges det 

tolkningsutrymme till företagen, vilket innebär att företagen kan använda olika begrepp för 

samma metod. Användning av olika begrepp gör det svårt för intressenter att få en klar bild 

över företagens värderingsmetod. Studien har visat att det behövs en förbättring och förtyd-

ligande av standarden IAS 40. 

 

Studien har även visat att det är en fördel att använda både en extern och en intern värdering 

då det bidar med mer information än vad enbart ett av värderingssätten gör. Den externa 

värderingen skulle kunna användas som en kvalitetssäkring av den interna värderingen och 

förtagen skulle då kunna använda all kunskap som finns att tillgå om marknaden och 

fastigheten. 

 

Nyckelord: Förvaltningsfastigheter, IAS 40, verkligt värde, huvudmetod, ortsprismetod, 

kassaflödesmetod, extern värdering, intern värdering, upplysningar.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Historiskt sett har externredovisning alltid varit karaktäriserat av redovisningslagar från olika 

länder. Den anglosaxiska och den kontinentala redovisningen har påverkat tillämpningen av 

standarder på grund av de lokala reglerna i respektive land (Nordlund, 2008, s. 8). Världen går 

idag mot en mer harmonisering av redovisningsstandarder och praktik och det är bland annat 

International Accounting Standards Commité (IASC) som har bidragit till harmoniseringen. 

IASC startades 1973 och började ge ut standarder som fick beteckningen International 

Accounting Standards (IAS) (Doupnik & Perera, 2011, s. 66 och 71). År 2001 

omstrukturerades IASC och organisationen bytte namn till International Accounting 

Standards Board (IASB). De standarder som IASC
1
 gav ut kvarstår fortfarande och de nya 

standarder som IASB ger ut benämns International Financial Reporting Standards (IFRS) och 

ett ordningsnummer (Bengtsson, 2005, ss. 17-18; Johansson, 2010, ss. 60-61). IASB är ett 

oberoende internationellt organ som utvecklar och publicerar standarder som tillhör IFRS 

Foundation (IFRS Foundation, u .å.). Organisationen består av 16 medlemmar som ska inneha 

en hög kompetens samt praktisk erfarenhet av revisionsbranschen och medlemmarna ska 

komma från hela världen för att se till att det finns en geografisk balans (Doupnik & Perera, 

2011, s. 77).  

 

IASB och Financial Accounting Standards Board (FASB) arbetar sedan år 2002 i ett projekt 

för att tillsammans ta fram standarder från deras redan befintliga ramverk (Whittington, 2008, 

s. 141). IASB:s arbete med FASB är viktigt då FASB är det standardsättande organet i USA 

(Lew, 2005, s. 127). Artsberg (2005, ss. 138-139 och 427-428) anser att en av anledningarna 

till varför IASB vill ta fram en konvergerad standard är för att Europeiska Unionen (EU) vill 

öka jämförbarheten med andra företag utanför Europa. Harmoniseringen kommer att ta tid då 

det finns stora skillnader i länders olika redovisningssystem. En annan anledning till varför 

det kan ta lång tid att nå konvergensen är att länder har olika syn på principbaserade och 

regelbaserade regelverk (Artsberg, 2005, ss. 138-139 och 427-428). Enligt Owusu-Ansah och 

Yeoh (2006, s. 229) bidrar arbetet med harmoniseringen även till att minska de alternativa 

redovisningsmetoderna, det har tidigare varit kritiserat att det fanns många olika metoder att 

använda i redovisningen. År 2005 började många länder i världen att tillämpa IFRS principer 

och regler, även Sverige började tillämpa standarderna för börsnoterade företag (Bengtsson, 

2005, s. 7). 

 

En av standarderna som IASB har gett ut är IAS 40 som behandlar förvaltningsfastigheter. I 

standarden ges vägledning om hur bolag ska redovisa förvaltningsfastigheter och vilka 

upplysningar som krävs i de finansiella rapporterna. Innan IAS 40 började tillämpas i Sverige 

var alla bolag tvungna att redovisa förvaltningsfastigheter till historiskt anskaffningsvärde 

minskat med planenliga avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Med tillämpningen av 

IAS 40 ges bolagen nu möjlighet att redovisa fastigheterna till verkligt värde i koncernens 

balansräkning (Bengtsson, 2005, s. 7 och 58). Förvaltningsfastigheter skiljer sig från 

rörelsefastigheter enligt IAS 40 p. 5 då förvaltningsfastigheter definieras som en fastighet som 

ska hyras ut och inbringa inkomster eller ge en värdestegring, eller båda delarna. En 

rörelsefastighet är en fastighet som används för produktion, lager, kontor eller butiker för den 

som äger byggnaden (IAS 40 p. 5). En fastighet under uppbyggnad har tidigare betraktats som 

en rörelsefastighet enligt IAS 16, men år 2008 förnyades IAS 40 till att även inkludera 

förvaltningsfastigheter under pågående arbete (Ciartano, 2012, s. 31).  

                                                 
1
 Fortsättningsvis kommer IASC benämnas som IASB. 
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Enligt Johansson (2010, s. 220 och 233) måste moderbolag och dotterbolag i respektive års-

redovisning bokföra förvaltningsfastigheter enligt anskaffningsvärdemodellen. Det är endast 

hela koncernen som kan välja att värdera förvaltningsfastigheter efter två modeller, antingen 

anskaffningsvärdemodellen eller modellen för verkligt värde. Reglerna för anskaffnings-

värdemodellen återfinns i IAS 16 Materiella anläggningstillgångar och trots att reglerna finns 

i IAS 16 anses fastigheten fortfarande vara en förvaltningsfastighet. Modellen som är baserad 

på verkligt värde är en huvudregel för värdering av förvaltningsfastigheter vid upprättande av 

koncernredovisning (Johansson, 2010, ss. 238-239). Enligt Quagli och Avallone (2010, s. 

463) påverkar de två olika värderingsmodellerna värdena i de finansiella rapporterna på olika 

sätt.  

 

Johansson (2010, s. 64), Nellessen och Zuelch (2011, s. 62) samt Ciartano (2012, s. 32) tar 

upp International Valuations Standards Council (IVSC) som ett instrument vid värdering av 

fastigheter i sina studier. IVSC ger bland annat vägledning vid värdering till verkligt värde av 

förvaltningsfastigheter. Organisationen bildades ursprungligen år 1981 i USA och består idag 

av 48 värderare som är utspridda världen över (Johansson, 2010, s. 64). Standarden som IVSC 

ger ut stämmer inte exakt överens med IAS 40, då IVSC:s standarder även används till värde-

ring som inte ska redovisas i de finansiella rapporterna (Nellessen & Zuelch, 2011, ss. 62-63). 

IVSC är med i framställningen av IASB:s standarder för att bidra till harmoniseringen av 

standarderna (Johansson, 2010, s. 64).   

1.2 Problemdiskussion 

Värdering av förvaltningsfastigheter har tidigare studerats av andra forskare. Dietrich, Harris 

och Muller III (2000, s. 125 och 128) undersökte hur tillförlitlig värderingen till verkligt värde 

är hos brittiska fastighetsförvaltningsföretag. Deras slutsats var att en korrekt bedömning av 

verkligt värde är ett mer exakt mått på marknadspriset än vad en värdering till anskaffnings-

värdet är. Nellessen och Zuelch (2011, s. 62) anser att fastighetsbolagen kan välja att använda 

en extern värderingsman för att fastställa det verkliga värdet, om företagen använder en extern 

värderingsman är det oftast det värdet som redovisas. Dietrich, Harris och Muller III (2000, s. 

155) tog också upp alternativet att använda en extern part och kom fram till att 

tillförlitligheten av värderingen ökar om en extern värderingsman kontrollerar värderingen av 

det verkliga värdet. En kritisk aspekt som Nellessen och Zuelch (2011, s. 62) har upptäckt i 

tidigare studier angående de externa värderingsmännen är att de externa parterna inte reagerar 

tillräckligt vid ny information om marknaden.   

 

Dietrich, Harris och Muller III (2000, s. 139) har upptäckt att företagsledare har använt sig av 

olika värderingsmetoder vid värdering av det verkliga värdet för att påverka företagets 

resultat. En värdering som innebär en förändring av det verkliga värdet redovisas som oreali-

serade vinster och förluster (Bengtsson, 2005, s. 109). Dietrich, Harris och Muller III (2000, s. 

139) har kommit fram till att värderingen av verkligt värde är relevant, men det är inte lika 

tillförlitligt som anskaffningsvärdet. Enligt IAS 40 p. 32 ska ett företag som redovisar 

förvaltningsfastigheter till anskaffningsvärdet alltid i en not redovisa vad fastighetens verkliga 

värde är. I IAS 40 finns det ingen exakt guide för hur företag ska värdera förvaltnings-

fastigheter till verkligt värde vilket kan göra det svårt för investerare att kunna jämföra det 

verkliga värdet mellan olika finansiella rapporter (Nellessen & Zuelch, 2011, ss. 62-63).  

 

Enligt Lorentzon (2011, s. 148) innebär det stora förändringar vid värdering av tillgångar, inte 

minst för koncerner vid införandet av IFRS. Han kom fram till att det är svårt att i praktiken 

uppfylla kraven för värdering till verkligt värde. Företagen som väljer att redovisa till verkligt 
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värde behöver ge mycket detaljerad information i de finansiella rapporterna för att förklara de 

antaganden som ligger till grund för värderingen. Lorentzon (2011, s. 148) upptäckte att det är 

svårt att tolka den information som finns om värderingen i de finansiella rapporterna. Det 

behövs mycket kunskap för att förstå värderingen. Han fann även att det ibland kan saknas 

information om värderingen i de finansiella rapporterna.  

 

So och Smith (2009, s. 103 och 115) har också studerat värdering av förvaltningsfastigheter. 

Deras studie visar hur företag i Hong Kong har värderat sina förvaltningsfastigheter enligt 

deras motsvarighet av IAS 40. Samtliga 92 fastighetsförvaltningsföretag som ingick i studien 

använder sig av modellen för verkligt värde. Även i Europa är den vanligaste metoden att 

värdera till verkligt värde enligt Nellessen och Zuelch (2011, s. 59). So och Smith (2009, s. 

110) studie visade att de företag som för första gången redovisade till verkligt värde 

redovisade ett högre resultat än tidigare års värdering till anskaffningsvärdet.  

 

Quagli och Avallone (2010, ss. 461-462) undersöker i sin studie vad anskaffningsvärdet och 

det verkliga värdet syftar till. Faktorer som de anser påverkar valet är kostnader, asymmetrisk 

information och opportunism. De anser att valet av de två metoderna är ett omdiskuterat 

ämne. Både Quagli och Avallone (2010, s. 463) och So och Smith (2009, s. 105) anser att 

värdering till verkligt värde är att föredra. Verkligt värde ger mer information i de finansiella 

rapporterna, nackdelen är att det krävs speciella kriterier för att kunna värdera till verkligt 

värde. Enligt Quagli och Avallone (2010, s. 463) krävs det tillgänglig information om priser 

och bedömningar av likvida marknader för att kunna göra en bedömning av det verkliga 

värdet. Det behövs även kompetens för att kunna utveckla en modell för att mäta likvida 

marknader när information saknas. Om kriterierna uppfylls ökar tillförlitligheten för värdering 

av verkligt värde. Nellessen och Zuelch (2011, ss. 62-63) anser att värdering till verkligt värde 

inte är tillräckligt tillförlitligt inom den professionella och akademiska sektorn. Deras studie 

visar även att det kan vara svårt att bedöma det verkliga värdet på ett tillförlitligt sätt. Det 

verkliga värdet kan vara viktigt för framtida investerare som kan ha svårt att tolka värderingen 

då de ofta saknar kunskap om de specifika reglerna inom IAS 40.  

 

Nordlund (2008, s. 10) har genomfört en studie i Sverige som visar att det finns en osäkerhet 

på 10 % vid bedömningen av det verkliga värdet. Den här osäkerheten kan ses som normal, 

men den kan även vara större, vilket innebär att det verkliga värdet inte är helt tillförlitligt. 

Lind (2005, s. 143) anser att det är en osäkerhet att värdera till verkligt värde och även en 

prognos på sex månader kan ses som osäker. Enligt Reis och Stocken (2007, s. 576) är värde-

ring till verkligt värde med hjälp av uppskattningar av framtida kassaflöden något som 

revisorer länge har varit kritiska till. De menar att revisorerna ser uppskattningen som osäker 

då det är svårt att veta hur stor efterfrågan är på marknaden. Reis och Stocken (2007, s. 576) 

anser att det är svårt att göra antaganden om framtiden och om hur kassaflödena kommer att 

se ut.   

 

Det globala revisionsbolaget, Ernst and Young, har de senaste fem åren utfört en under-

sökning av bokslut av fastighetsförvaltningsbolag. I undersökningen framkommer det att 

företag kan välja att värdera förvaltningsfastigheter internt eller externt. Majoriteten valde att 

använda sig av en extern värderingsman, endast åtta procent valde att inte ta hjälp av en 

extern part. En del av företagen använde både extern och intern värdering. I undersökningen 

var det 92 procent av de undersökta företagen som valde att redovisa förvaltningsfastigheterna 

till verkligt värde, vilket inte var någon skillnad från deras tidigare undersökningar. Inget av 

de undersökta företagen valde att ändra redovisningsmodell från föregående år (Ernst & 

Young, 2012, ss. 11-12). Den ekonomiska krisen som trappades upp under hösten 2008 har 
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enligt Nordlund (2009, s. 33) minskat transaktionerna på fastighetsmarknaden. Enligt 

Nordlund (2009, s. 33) är det inte enkelt att värdera förvaltningsfastigheter och krisen har 

inneburit en ökning av osäkerheten vid värderingen av förvaltningsfastigheter. 

1.3 Problemformulering  

 Vilken metod tillämpar fastighetsförvaltningsbolagen noterade på NASDAQ OMX 

Stockholm vid värdering av förvaltningsfastigheter och följer de IAS 40 under åren 

2007-2011? 

 Följer fastighetsförvaltningsbolagen noterade på NASDAQ OMX Stockholm 

upplysningskraven i IAS 40 p. 75 a, d-e? 

1.4 Syfte 

Studien syftar till att undersöka hur fastighetsförvaltningsbolagen noterade på NASDAQ 

OMX Stockholm värderar förvaltningsfastigheter, vilket även inkluderar om fastigheterna har 

värderats internt eller externt. Studien syftar även till att undersöka vilka upplysningar som 

framkommer i företagens finansiella rapporter angående förvaltningsfastigheter och om 

upplysningskraven i IAS 40 följs.  

1.5 Avgränsning  

Vi avgränsar oss till koncernens redovisning av förvaltningsfastigheter, den juridiska 

personens redovisning av förvaltningsfastigheter behandlas således inte i studien. I en koncern 

ska det verkliga värdet alltid redovisas, antingen i balansräkningen eller som upplysning i en 

not. Andra avgränsningar som vi har valt att göra är att inte behandla byggnader som är under 

konstruktion och att inte behandla IAS 40 p. 75 b-c och f-h. Vi avgränsar oss till år 2007-2011 

då år 2012 års finansiella rapporter inte var färdigställda vid studiens början. 

1.6 Ämnets relevans 

Det som skiljer vår studie från tidigare studier är att vi studerar ett större antal företag och 

samtidigt söker en djup kunskap genom att studera utvecklingen under en period om fem år. 

En del av studiens syfte är att se till hur IASB:s regelverk används och tillämpas under 

konjunkturförändringar, vilket vi inte har hittat någon tidigare forskning om. Lorentzon 

(2011, p. 151) nämner i sin avhandling att det hade varit intressant att undersöka fler fastig-

hetsbolag än vad han studerade. Lorentzon (2011, s. 9) studerade hur tre fastighetsförvalt-

ningsbolag samt tre företag inom skogsbranschen värderade och redovisade tillgångarna.  

 

Studien kommer ge en bild över hur svenska börsnoterade bolag värderar och redovisar 

förvaltningsfastigheter i koncernredovisningen. Studien kommer även visa vilken metod som 

är mest förekommande för bolagen.  

1.7 Uppsatsens fortsatta disposition 

I kapitel 2 redogörs för den metod och det tillvägagångssätt som använts för att genomföra 

studien. I det kapitlet behandlas även källkritiken och urvalet. I kapitel 3 behandlas den 

teoretiska referensramen där läsaren får en djupare kunskap och förståelse för ämnet. I kapitel 

4 redogörs för de utvalda företagens redovisning och värdering av förvaltningsfastigheter i de 

finansiella rapporterna. I kapitel 5 analyseras den empiri som har tagits fram. I kapitel 6 

redogörs för studiens slutsatser och forskningsfrågan besvaras. I kapitel 7, som är det sista 

kapitlet, förs en diskussion om slutsatserna och förslag ges till fortsatta studier. 
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2. Metod  

2.1 Metodval  

Studien syftar till att undersöka finansiella rapporter och en kvalitativ metod har därför 

använts. Det som studeras i de finansiella rapporterna är i huvudsak texten, men även värde-

förändringar av förvaltningsfastigheterna berörs. För att besvara syftet och problem-

formuleringen ansåg vi att det bästa och tillförlitligaste sättet var att använda en kvalitativ 

metod. Den metod som har använts i forskningen är en dokumentanalys. Enligt Andersen 

(1994, s. 74) kan bland annat litteratur, årsredovisningar eller statistik användas i en 

dokumentanalys. I studien studeras urvalets finansiella rapporter mellan åren 2007-2011 och 

för att få en djupare förståelse passar en kvalitativ studie bättre än en kvantitativ. En kvalitativ 

metod ger möjligheten att utförligt beskriva och ge en detaljerad bild av det empiriska 

materialet. En kvalitativ metod passar studien eftersom vi studerar de upplysningsar företagen 

ger i de finansiella rapporterna angående hur de har värderat förvaltningsfastigheterna. 

 

En dokumentanalys visade sig vara självklart för den här studien då vi såg till vilka andra till-

vägagångssätt det finns inom den kvalitativa forskningen. Det hade varit svårt att genomföra 

intervjuer med det urval vi har valt, eftersom det tar lång tid att genomföra intervjuer med 15 

företag. Det hade däremot varit intressant att få varje företags perspektiv för hur värderingen 

har gått tillväga och varför de har valt en viss värderingsmetod. Det kan även vara så att den 

information vi hade fått vid eventuella intervjuer redan finns att tillgå i de finansiella 

rapporterna.  

2.2 Forskningsansats  

Studien är uppbyggd på ett abduktivt resonemang. Ett abduktivt resonemang innebär enligt 

Alvesson och Sköldberg (2008, s. 57) att forskaren använder befintlig kunskap och referens-

ramar för att finna teoretiska mönster för att förstå de strukturer som kan påträffas i empirin. 

Vi började med att studera tidigare forskning samt den lagtext som berör förvaltnings-

fastigheter, för att se vad forskarna har kommit fram till när de har studerat förvaltnings-

fastigheter. Efter insamlingen av teori började vi granska och sammanställa de finansiella 

rapporterna. Utifrån sammanställningen av teori och det empiriska materialet har vi försökt 

förstå de strukturer som har påträffats i de finansiella rapporterna om hur fastighets-

förvaltningsbolagen noterade på NASDAQ OMX Stockholm upplyser och värderar 

förvaltningsfastigheter.  

2.3 Urval  

En del av syftet med studien är att undersöka hur fastighetsförvaltningsbolagen på NASDAQ 

OMX Stockholm värderar förvaltningsfastigheter, om de följer IASB:s regelverk för 

värdering av förvaltningsfastigheter. För att svara på syftet har vi valt att undersöka 

företagens finansiella rapporter under åren 2007-2011.  

 

För att få fram urvalet har vi satt upp fem kriterier som ska vara uppfyllda för att företagen 

ska ingå i urvalet. Vi har valt företag som är noterade på NASDAQ OMX Stockholm för att 

de använder sig av IASB:s standarder och att företagen ska ha varit noterade under åren 2007-

2011. I det här fallet är vi intresserade att studera de företag som har använt sig av IAS 40 och 

därmed redovisat förvaltningsfastigheter. Det tredje kriteriet är att huvudverksamheten är 

uthyrning och förvaltning av fastigheter. Vi har därmed avgränsat oss från företag som endast 

redovisar ett fåtal förvaltningsfastigheter och där företaget inte är inriktat på uthyrning av 
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fastigheter. Ytterligare ett viktigt kriterium i urvalet är att bolagen redovisar en koncern-

redovisning och det sista kriteriet är att företaget inte ska ha ett brutet räkenskapsår.  

 

Urvalet gjordes med hjälp av databasen Business Retriever
2
 den 14 februari 2013, där 

sökningen skedde efter kriterierna bransch, aktiebolag och börslista (Small, Mid och Large 

Cap). Branschen som vi utgick från var ”Uthyrning och förvaltning av fastigheter”, vilket 

passade in på kriteriet ”Företag som hyr ut fastigheter”. Sökningen gav resultatet; två bolag 

från Small Cap, tio bolag från Mid Cap och sex bolag från Large Cap. Efter sökningen gick vi 

igenom resultatet för att leta efter eventuella bortfall. Det var tre bolag som inte följde våra 

kriterier och valdes därför bort. Bygg Max AB och L E Lundbergföretagen AB valdes bort för 

att deras huvudsakliga verksamhet inte var uthyrning och förvaltning av fastigheter. Corem 

Property Group AB valdes bort för att företaget inte var listat på börsen under de utvalda åren. 

Av resultatet uppfyllde 15 företag kriterierna och ingår därmed i urvalet. Alla företag i urvalet 

har tillgängliga finansiella rapporter för de åren som studien syftar till.  

 

Large Cap Mid Cap Small Cap 

Atrium Ljungberg AB Brinova Fastigheter AB Catena AB 

Castellum AB Diös Fastigheter AB Dagon AB 

Hufvudstaden AB Fastighets AB Balder 
 

Fabege AB FastPartner AB 
 

Wallenstam AB Heba Fastighets AB 
 

 
Klövern AB 

 

 
Kungsleden Fastighets AB 

 

 
Wihlborgs Fastigheter AB 

 
Tabell 1. Studiens urval som är kategoriserat efter respektive börslista. 

2.4 Datainsamling 

Vi började gå igenom tidigare forskares studier för att se vad som har studerats inom området, 

då fick vi en bild av vad vi behövde samla in för datamaterial för att uppfylla syftet. Ett annat 

syfte med att studera tidigare forskning var att vi skulle få en uppfattning om hur vår studie 

skulle genomföras. Enligt Merriam (1994, ss. 73-75) är det bra om forskare går igenom den 

existerande litteraturen i det aktuella ämnet, det här för att få förståelse och upptäcka glapp i 

forskningen. Det finns en risk för att forskarna kan studera ett trivialt problem eller göra 

samma misstag som tidigare forskare redan har gjort, vilket kan undvikas om en genomgång 

av tidigare studier genomförs (Merriam 1994, ss. 73-75). 

 

För att uppfylla syftet har vi samlat information om IASB:s regelverk som berör förvaltnings-

fastigheter. IAS 40 beskriver hur en koncern ska redovisa och värdera förvaltningsfastigheter, 

IAS 40 har därmed varit en viktig resurs för att kunna genomföra studien. Även andra 

standarder från IASB:s regelverk har använts för att kunna genomföra studien. De 

vetenskapliga verk som har använts för att genomföra studien har samlats in under studiens 

gång. Vi har samlat in ny information när det har uppstått ett behov av information. Yin 

(2007, s. 131) menar att det i en studie kan behövas samlas in dokument under studiens gång. 

När vetenskapliga verk inte har varit tillgängliga har vi sökt information från böcker, 

tidskriften Balans och elektroniska källor, detta för att fylla luckor som har uppstått. De 

vetenskapliga verk, böcker, artiklar och elektroniska källor som vi har använt är alla primär-

data. En sekundärkälla har använts i studien för att visa statistik över värdering och redo-

                                                 
2
 Business Retriever (2013). Tillgänglig: https://web.retriever-info.com/services/businessinfo.html [2013-02-14]. 
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visning av förvaltningsfastigheter. Sekundärkällan som använts är Ernst & Young, som har 

tagit fram en undersökning från åren 2010-2011 om redovisningen och värderingen av 

förvaltningsfastigheter i Storbritannien.   

2.5 Studiens genomförande  

I början av uppsatsperioden var det oklart vad vi skulle studera, vi fick då ett förslag från vår 

handledare, Kjell Johansson, om att undersöka värdering av förvaltningsfastigheter. Vi 

började då studera tidigare forskares studier för att få en uppfattning om vad vi kan bidra med 

inom området. Under litteraturstudien upptäckte vi att det enbart existerade ett fåtal studier 

om ämnet förvaltningsfastigheter. Vi kom fram till att det var ett område vi ville undersöka 

närmare, samtidigt som vi ansåg att det fanns utrymme för en ny studie.  

 

Första steget i uppsatsskrivandet var att ta fram en preliminär problemformulering och syfte. 

Vi utgick ifrån syftet när vi sökte litteratur och fick fram en stor mängd data. Vi letade även 

fram de standarder från IASB som är relevanta för studiens genomförande. Det kändes 

naturligt att granska de finansiella rapporterna hos fastighetsförvaltningsbolagen som är 

listade på NASDAQ OMX Stockholm för att kunna uppfylla syftet. För att avgöra vilka före-

tag som skulle ingå i urvalet kom vi fram till fem kriterier som var avgörande för urvalet, 

urvalet beskrivs närmare i avsnitt 2.3 ovan. Vi har använt oss av IAS 40 och vetenskapliga 

verk för att få kunskap och förståelse för hur börsnoterade företag i koncernredovisningen ska 

redovisa och värdera förvaltningsfastigheter.  

 

När vi började studera de finansiella rapporterna delade vi upp dem emellan oss för att få en 

första förståelse. Vi diskuterade vad som stod i rapporterna och kom då fram till att vi var 

tvungna att gå igenom dem tillsammans för att vi inte skulle misstolka någon information. Till 

en början valde vi att endast läsa noten som hörde till förvaltningsfastigheter, men insåg att 

det inte skulle räcka. Vi var tvungna att granska varje finansiell rapport igen för att se vad de 

hade skrivit i sidorna innan förvaltningsberättelsen. Vid granskningen av rapporterna har vi 

använt oss av Microsoft Excel för att sammanställa informationen i tabeller och figurer. Vid 

bearbetningen av datamaterialet har vi granskat varje rapport minst två gånger. Vi har 

granskat dem flera gånger för att kontrollera vårt resultat och för att informationen i vissa fall 

var utspridd i rapporterna. Det var därför svårt att få en klar blick över företagens redo-

visnings och värderingsmetod vid första granskningen. Under granskningen insåg vi att vi 

behövde en mall för att rättvist kunna bedöma alla företagens finansiella rapporter på ett 

likvärdigt sätt. Vi har använt oss av sju huvudfrågor för att bedöma de finansiella rapporterna: 

 

1. Vilken redovisningsmodell har företagen använt? 

2. Har företagen använt sig av extern eller intern värdering?   

3. Anger företagen osäkerhetsintervall? 

4. Vilken metod har använts vid värderingen av det verkliga värdet? 

a. Eventuella kalkylperioder samt restvärden. 

5. Vilka parametrar har tagits hänsyn till under värderingen? 

a. Hyresintäkter. 

b. Fastighetskategori och geografiskt område. 

c. Långsiktig vakans och hyresavtalets löptid. 

d. Drifts- och underhållskostnader. 

e. Direktavkastningskrav/Avkastningskrav. 

f. Kalkylränta. 

g. Inflation.  

h. Övriga parametrar. 
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6. Vilken syn har Företagen på den då rådande marknadssituationen?  

7. Hur stora är företagens orealiserade värdeförändringar? 

 

Efter genomgången av mallen för respektive företag och år har vi observerat att det ibland kan 

saknas eller att det finns ofullständiga upplysningar om värderingen. Efter genomgången av 

de finansiella rapporterna har teorikapitlet justerats från överflödig information, men vi har 

valt att behålla teorin om anskaffningsvärdet för att läsaren ska få förståelse av vilka modeller 

företagen kan använda. För att bekräfta våra tankar angående de finansiella rapporterna och 

värderingsmetoderna valde vi att ta kontakt med en auktoriserad revisor, Anders Linusson, 

som har arbetat på Ernst and Young Göteborg i 14 år. Linusson har arbetat med att granska 

företag som har redovisat förvaltningsfastigheter och ansågs därför vara den rätta personen att 

diskutera med.  

2.6 Trovärdighet 

2.6.1 Reliabilitet  

Syftet med den här studien är att undersöka de utvalda företagens årsredovisningar från åren 

2007-2011. Dokumenten är offentliga och har granskats av revisorer, en presumtion får därför 

anses föreligga att rapporterna är tillförlitliga. Årsredovisningarna som har publicerats 

kommer inte att förändras och därmed kan studien göras om utan att resultatet förändras. Vi 

anser därför att vår studie har en hög extern reliabilitet. Vi har studerat datamaterialet 

tillsammans och kritiskt granskat de val som har tagits. Vi har tagit fram en mall för att 

underlätta granskningen av årsredovisningarna, se avsnitt 2.5. Mallen har använts för att 

granskningen ska genomföras på samma sätt för alla företag, vi ser därmed till att även den 

interna reliabiliteten är hög.  

 

Reliabilitet behandlar replikerbarheten av en studie, det vill säga om en annan forskare kan 

genomföra studien på nytt och få samma resultat (J. Hussey & R. Hussey, 1997, s. 57). 

Reliabilitet visar hur tillförlitlig studien är (Bell, 2006, s. 117). Reliabilitet kan delas upp i 

extern och intern reliabilitet, extern reliabilitet står för replikerbarheten. Den interna 

reliabiliteten innebär att observatörer eller bedömare har en överensstämmelse om hur 

resultatet ska tolkas (Bryman, 2011, s. 352). Arbnor och Bjerke (1977, s. 284) anser att relia-

biliteten kan höjas om fler än en författare studerar och analyserar datamaterialet. Enligt Yin 

(2007, s. 59) är syftet med reliabilitet att minska fel i studien och visa en korrekt bild.  

2.6.2 Validitet  

Det är möjligt att resultatet av vår studie kan tillämpas i andra länder då hela Europa använder 

sig av samma standarder, det vill säga IASB:s standarder. Tillämpningen av standarderna kan 

dock skilja sig mellan länderna och därmed kan det vara svårt att generalisera resultatet. 

Enligt Merriam (1994, s. 177) visar validiteten det som forskaren har tänkt mäta eller 

beskriva. Validitet delas upp i intern och extern validitet, intern validitet innebär att forskarens 

syfte stämmer överens med det forskaren observerar. Vår studie syftar till att undersöka 

värdering av förvaltningsfastigheter och det är då relevant för oss att se till företagens årsredo-

visningar, där vi endast fokuserar på koncernens redovisning av förvaltningsfastigheter. 

Extern validitet innebär i vilken utsträckning studiens resultat kan tillämpas i andra samman-

hang (Yin, 2007, s. 57). För att en studie ska kunna generaliseras måste studien ha en hög 

intern validitet (Merriam, 1994, s. 183).   
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2.7 Källkritik  

Den litteratur som ingår i studien är vetenskapliga verk så som vetenskapliga artiklar och 

avhandlingar, kvalificerade läroböcker och handböcker, artiklar från tidsskriften Balans, 

webbplatser, en publikation från Ernst & Young samt IASB:s regelverk. Den här litteraturen 

används då den är relevant för studiens syfte. Sökning av litteratur har pågått under hela 

studien och varje källa har kritiskt granskats för att få en trovärdig information. 

 

De standarder som har använts från IASB:s regelverk är IAS 16 Materiella anläggnings-

tillgångar, IAS 17 Leasingavtal samt IAS 40 Förvaltningsfastigheter. År 2009 började nya 

uppdateringar i standarden IAS 40 att gälla, med tanke på att studien fokuserar på åren 2007-

2011 sker förändringen i standarden under de åren som har studerats. Vi anser att det inte 

påverkar studien då uppdateringarna inte påverkar det som har studerats. Alla standarder är av 

senaste upplagan vilket gör dem aktuella samt att standarderna är internationellt godkända och 

är därför av hög tillförlitlighet. En nackdel med standarderna är att de kan vara svåra att 

bedöma och tolka då standarderna helt eller delvis är principbaserade, vilket innebär att det 

finns flera sätt att tolka dem på. Vi har försökt vara objektiva när vi har läst standarderna för 

att inte studien ska påverkas av våra preferenser. För att få ytterligare förståelse och objek-

tivitet för standarderna har vi sett till motiven till standarderna samt till tidigare forskares 

tolkningar. Det här för att granskningen av årsredovisningarna ska bli så professionell som 

möjligt. Vissa punkter från IAS 16 och IAS 40 har vi valt att citera för att inte ge en 

missvisande bild av vad standarden säger.  

 

För att göra studien tillförlitlig har vi använt oss av flertalet vetenskapliga artiklar och veten-

skapliga avhandlingar. De artiklar som har använts är publicerade i vetenskapliga tidskrifter 

och är granskade av andra forskare. Tidskrifterna och de vetenskapliga artiklar som ingår i 

studien har blivit granskade av forskare, vilket kallas peer review, vi anser därför att dessa är 

mer tillförlitliga än andra vetenskapliga artiklar. De avhandlingar som har använts är även de 

granskade och utgivna. De vetenskapliga verken som har använts är publicerade under 2000-

talet och framåt, det här för att vi vill ha med information som är relevant och aktuell. Vi har 

försökt hålla ett objektivt synsätt när vi har studerat de vetenskapliga verken för att vi ska 

kunna skildra forskarnas studie på ett korrekt sätt. Vi har även valt att enbart använda oss av 

förstahandskällor samt orginalartiklar och enligt Thurén (2005, s. 13) ska en källa inte vara ett 

referat av en annan källa.   

 

De webbplatser som har använts är Business Retriever samt IFRS Foundation. Vi har med 

hjälp av Business Retriever fått fram vårt grundurval. Hemsidan är tillgänglig via Högskolan i 

Borås och vi anser att den är tillförlitlig för att det är en faktadatabas. Hemsidan uppdateras 

löpande vilket innebär att ny information alltid är tillgänglig. IFRS Foundation anser vi är en 

tillförlitlig källa då den organisationen ger ut standarder som är godkända av EU. De 

kvalificerade läroböcker och handböcker som har använts har noggrant valts ut och ansågs 

vara relevant för studiens genomförande. Författarna till litteraturen har hög akademisk 

kunskap erfarenhet från arbetslivet. 

 

De finansiella dokument som har använts är de 15 företagens årsredovisningar, dokumenten 

är lättillgängliga då de är offentliga. Vi anser att årsredovisningarna är tillförlitliga därför att 

det föreligger en presumtion då de har granskats av en auktoriserad revisor. En revisor har 

skyldigheter enligt 19-21 §§ RevL vilket innebär att revisorn ska följa god revisorssed, vara 

opartisk, självständig samt kritiskt granska företagens finansiella rapporter.  
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3. Teoretisk referensram 

3.1 Förvaltningsfastigheter  

EU beslutade att från och med januari år 2005 ska alla noterade företag inom unionen tillämpa 

IASB:s standarder i koncernredovisningen. Börsnoterade företag i Sverige ska därmed 

tillämpa IAS 40 i koncernredovisningen (Bengtsson, 2005, s. 7). I IAS 40 beskrivs det att 

standarden ska tillämpas vid värdering och redovisning av förvaltningsfastigheter. I 

standarden anges även vilka upplysningar angående redovisningen som krävs i de finansiella 

rapporterna. Standarden definierar även viktiga begrepp som ska användas vid värdering av 

förvaltningsfastigheter (IAS 40 p. 1). I IAS 40 p. 5 definieras innebörden av en 

förvaltningsfastighet och en rörelsefastighet:  

 

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 produktionen eller tillhandahållandet av varor eller tjänster 

eller för administrativa ändamål, eller  

 

b. försäljning i den löpande verksamheten. (IAS 40 p. 5) 

 

En förvaltningsfastighet kan enligt Johansson (2010, s. 222) bestå av enbart mark eller 

byggnad, eller båda delarna tillsammans. Det kan förekomma att den ena delen av fastigheten 

är en förvaltningsfastighet medan den andra delen är en rörelsefastighet. En fastighet som 

definieras enligt IAS 40 p. 5 a och b anses vara en rörelsefastighet. Om fastigheten anses vara 

en rörelsefastighet ska IAS 16 tillämpas. IAS 40 ska inte användas på tillgångar som används 

i jord- och skogsbruk samt icke-förnyelsebara tillgångar (IAS 40 p. 4).  

 

Den största skillnaden mellan en förvaltningsfastighet och en rörelsefastighet är att en förvalt-

ningsfastighet inbringar kassaflöden genom hyresintäkter eller värdestegringar. En rörelsefas-

tighets verksamhet påverkar kassaflödet med hjälp av andra tillgångar, det vill säga att verk-

samheten i rörelsefastigheten inbringar kassaflöden (IAS 40 p. 7). Andra fastigheter som inte 

kan räknas till förvaltningsfastigheter är enligt IAS 40 p. 9 fastigheter som säljs i den löpande 

verksamheten. De fastigheterna anses som varulager och ska därmed redovisas i enlighet med 

IAS 2 Varulager. Även reglerna för fastigheter som är under byggnation och som ska säljas 

återfinns i IAS 2. Om en fastighet byggs åt en tredjeman ska den enligt Johansson (2010, s. 

227) inte avses som en förvaltningsfastighet utan standarden IAS 11 Entreprenadavtal ska då 

tillämpas. En förvaltningsfastighet som leasas ut genom ett finansiellt leasingavtal till ett 

annat företag anses inte vara en förvaltningsfastighet hos leasegivaren om denne är ägaren till 

byggnaden (Johansson, 2010, s. 227).  

 

Enligt IAS 40 p. 11-13 framkommer det att företag som äger förvaltningsfastigheter kan 

erbjuda andra tjänster än enbart uthyrning till de som hyr fastigheten. Den tjänst som erbjuds 

kan utgöra en betydlig eller obetydlig del av avtalet. Enligt IAS 40 p. 11 ska tjänsten vara en 

obetydlig del av avtalet för att fastigheten ska kunna klassas som en förvaltningsfastighet. En 

tjänst som anses som en betydande del av avtalet leder till att fastigheten klassificeras som en 

rörelsefastighet, ”Ett exempel är när ett företag äger och driver ett hotell. I detta fall är de 

tjänster som erbjuds hotellgästerna en betydande del av helheten” (IAS 40 p. 12). Ett hotell 
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ses därmed som en rörelsefastighet. Det kan vara svårt att avgöra om en tjänst är så betydande 

att det påverkar klassificeringen av en tillgång. I IAS 40 p. 14 framkommer det att företaget 

ska göra en bedömning av fastigheten för att avgöra vad fastigheten ska klassificeras som:  

 

Huruvida en fastighet utgör en förvaltningsfastighet är en fråga om 

bedömning. Ett företag måste utveckla kriterier så att det kan göra den 

bedömningen på ett konsekvent sätt i enlighet med definitionerna på en 

förvaltningsfastighet och vägledningen i punkterna 7–13. (IAS 40 p. 14) 

 

Enligt Johansson (2010, ss. 224-225) kan en tillgång vara en förvaltningsfastighet i moder-

bolagets redovisning, men den kan samtidigt vara en rörelsefastighet i koncernens redo-

visning. Skillnaden i klassificeringen uppstår för att det sker en uthyrning inom koncernen, 

mellan ett moderbolag och ett dotterbolag. I moderbolagets redovisning är fastigheten uthyrd 

till en tredje part, men i koncernens synvinkel ses det inte som en uthyrning då allt sker inom 

den ekonomiska enheten. Moderbolagets tredje part ses nu som en av ägarna och därför 

klassificeras fastigheten som en rörelsefastighet i koncernen, detta framkommer även i IAS 40 

p. 15 (Johansson, 2010, ss. 224-225).   

 

Definitionen av värdet på en fastighet skiljer sig mellan olika parter, då det finns skilda 

meningar till vad som ska vara utgångspunkt för värdet. Utgångspunkten kan till exempel 

vara det som betalas för fastigheten, nyttan av fastigheten och vilka kostnader som lagts ned 

på fastigheten. Skillnaden mellan åsikterna kring värderingen existerar då det finns menings-

skiljaktigheter om vad värderingen ska baseras på (Persson, 2005, s. 343). 

 

I en del standarder finns det möjlighet att värdera enligt olika modeller och IAS 40 är en av de 

standarderna (Al-Yaseen & Al-Khadash, 2011, s. 10). Vid värdering av förvaltnings-

fastigheter kan företaget välja att värdera fastigheterna enligt två olika modeller, modellerna 

är värdering till anskaffningsvärde och värdering till verkligt värde (Quagli & Avallone, 2010, 

s. 462). Innan år 2005 har det inte funnits någon möjlighet att redovisa förvaltningsfastigheter 

till verkligt värde. IASB:s mål är att företag ska gå ifrån värdering enligt anskaffningsvärde-

modellen för att istället värdera enligt modellen till verkligt värde (Bengtsson, 2005, s. 58). 

3.2 Anskaffningsvärdemodellen 

Vid det första redovisningstillfället av en förvaltningsfastighet ska fastigheten värderas till 

anskaffningsvärdet (Johansson, 2010, s. 231), även transaktionskostnader ska inräknas i 

anskaffningsvärdet (IAS 40 p. 20). Anskaffningsvärdet för förvaltningsfastigheter definieras 

som inköpspriset subtraherat med kostnader som direkt kan hänföras till köpet av fastigheten. 

Kostnader som kan dras av är exempelvis stämpelskatter, kostnader för juridiska tjänster och 

andra transaktionskostnader (IAS 40 p. 21).  

 

Enligt IAS 40 p. 25 ska det initiala anskaffningsvärdet bestämmas enligt IAS 17 p. 20 när 

förvaltningsfastigheten innehas genom ett leasingavtal. Reglerna i IAS 17 p. 20 innebär att 

företaget ska redovisa förvaltningsfastigheten till det lägsta av fastighetens verkliga värde och 

nuvärdet av minimileaseavgifterna. Det belopp som redovisas ska samtidigt tas upp som en 

skuld (IAS 40 p. 25). Om det betalas en premie vid leasingavtalets början ingår den i anskaff-

ningsvärdet av tillgången men inte i skulden, premien ses som en del av minimileaseavgiften 

(IAS 40 p. 26). Det finns en del kostnader som inte tillhör anskaffningsvärdet och de är enligt 

IAS 40 p. 23: 
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Kostnader för igångsättning (såvida inte dessa är nödvändiga för att 

fastigheten ska kunna utnyttjas på det sätt som företagsledningen avsett), 

förluster som uppkommer fram till den tidpunkt då förvaltningsfastigheten 

hyrts ut i planerad omfattning, eller övernormal förbrukning av material, 

arbetstid eller andra resurser i samband med byggnationen eller exploa-

teringen. (IAS 40 p. 23) 

 

Om betalningen av fastigheten sker efter förvärvet och det blir ett högre belopp än vid en 

kontant betalning vid avtalets början, ska anskaffningsvärdet utgöras av det pris som skulle 

gälla under kontant betalning. Den skillnaden som uppstår mellan det nominella priset och det 

kontanta priset ses under kredittiden som en räntekostnad (IAS 16 p. 23 och IAS 40 p. 24). 

 

Efter det första redovisningstillfället får företaget välja om de vill redovisa förvaltnings-

fastigheten enligt anskaffningsvärdemodellen eller modellen för verkligt värde. Företaget 

måste redovisa alla förvaltningsfastigheter enligt samma modell (IAS 40 p. 30 och 56). Enligt 

Johansson (2010, s. 232) är huvudregeln för värdering av förvaltningsfastigheter modellen till 

verkligt värde, värdering till anskaffningsvärde är ett undantag från huvudregeln. Ett företag 

kan värdera förvaltningsfastigheterna till anskaffningsvärde då de värderar samtliga fastig-

heter enligt denna modell eller då de inte på ett tillförlitligt sätt kan fastställa det verkliga 

värdet. Fastigheter som redovisas enligt anskaffningsvärdemodellen ska redovisas till fastig-

hetens anskaffningsvärde minskat med avskrivningar och eventuella nedskrivningar. Ett rest-

värde får inte tas med i värderingen då fastigheterna värderas till anskaffningsvärde på grund 

av att företaget inte har kunnat fastställa det verkliga värdet. Orsaken till detta är att om före-

taget inte kan fastställa det verkliga värdet, så kan företaget inte heller fastställa restvärdet. Ett 

restvärde definieras som det värde som återstår efter det att en tillgång avyttrats vid uppnådd 

livslängd minskat med eventuella kostnader (Johansson, 2010, s. 175 och 232).   

 

Väljer företaget att redovisa enligt anskaffningsvärdemodellen ska IAS 16 tillämpas vid vär-

deringen (IAS 16 p. 5 och IAS 40 p. 56). Det finns ett undantag från användningen av IAS 16 

och det är då förvaltningsfastigheten är klassificerad som innehav för försäljning, den ska då 

värderas i enlighet med IFRS 5 Anläggningstillgångar som innehas för försäljning och 

avvecklade verksamheter (IAS 40 p. 56). En materiell anläggningstillgång som redovisas till 

anskaffningsvärdet ska enligt IAS 16 p. 16 bestå av:  

 

a. dess inköpspris, inklusive tullavgifter vid import och punktskatter, efter 

avdrag för handelsrabatter och andra rabatter,  

 

b. eventuella utgifter, som är direkt hänförbara till tillgången, för att bringa 

den på plats och i skick att användas på det sätt som var företags-

ledningens avsikt, och  

 

c. uppskattad utgift för nedmontering och bortforsling av tillgången och 

återställande av plats eller område där den finns. Ett företags förpliktelse 

avseende dessa åtgärder uppkommer antingen när tillgången förvärvas 

eller som en följd av att företaget har nyttjat tillgången under en viss 

period i ett annat syfte än att tillverka varor under denna period. (IAS 16 p. 

16) 

 

Oavsett vilken metod ett företag väljer att redovisa till, måste det verkliga värdet på förvalt-

ningsfastigheterna uppskattas. När ett företag använder sig av anskaffningsvärdemodellen ska 
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det verkliga värdet ges i upplysningssyfte i de finansiella rapporterna (Quagli & Avallone, 

2010, s. 466).  

3.3 Modellen för verkligt värde  

Huvudregeln för värdering av förvaltningsfastigheter för koncerner är enligt Johansson (2010, 

s. 233) att värdera enligt modellen för verkligt värde. Det innebär att alla förvaltnings-

fastigheter i koncernen ska värderas till verkligt värde i de finansiella rapporterna om inget 

undantag existerar (som tidigare nämnts i kapitel 3.2). Verkligt värde definieras enligt IAS 40 

p. 5 som: 

 

Verkligt värde är det belopp till vilket en tillgång skulle kunna överlåtas 

mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och som har ett 

intresse av att transaktionen genomförs. (IAS 40 p. 5) 

   

Enligt Nordlund (2008, s. 47) anses IAS:s definition av verkligt värde vara detsamma som 

marknadsvärdet fast uttryckt med andra ord. Syftet med att värdera till verkligt värde är enligt 

Reis och Stocken (2007, s. 557) att uppskatta ett försäljningspris trots att ingen transaktion 

ska äga rum. Svårigheten med värderingen är att bedömningen ska bli tillförlitlig då det är 

uppskattningar som görs vid värderingen. Det finns olika tillvägagångssätt för att fastställa ett 

verkligt värde, ett sätt är att använda en hierarki av informationsinstanser. Den information 

som är högst upp i hierarkin och därmed den viktigaste är noterade marknadspriser på en aktiv 

marknad. Lägst ner i hierarkin och som därmed har lägst prioritet är då företagen själva eller 

med hjälp av en värderare gör bedömningar och antaganden om hur stort det verkliga värdet 

är. Vid värderingen kan företagen använda sig av information om marknaden i form av 

inkomster och kostnader. När företagen ser till marknaden används priser från transaktioner 

som ägt rum med liknande eller identiska tillgångar. Vid bedömning av företagens inkomster 

används det framtida förväntade kassaflödet eller företagens resultat (Reis & Stocken, 2007, s. 

558). 

 

Vid värdering enligt modellen för verkligt värde kan flera olika metoder tillämpas, det finns 

dock en huvudmetod som beskrivs nedan. Nordlund (2008, s. 56) väljer att benämna de andra 

metoderna som alternativmetoder till huvudmetoden, där det verkliga värdet till stor del fast-

ställs genom en bedömning av hypotetiska transaktioner och priser på marknaden (Nordlund, 

2008, s. 56).  

3.3.1 Huvudmetoden 

Vid värdering till verkligt värde ska företag främst använda sig av IAS 40 p. 45 som enligt 

Johansson (2010, s. 236) bygger på data hämtad från civilrättsliga transaktioner. Den här 

metoden benämns enligt Sveriges Fastighetsmäklarsamfund och Lantmäteriverket (2010, s. 

137) som ortsprismetoden. Johansson (2010, s. 236 och 247) anser att ortsprismetoden är 

huvudmetoden för bedömningen av det verkliga värdet. Det verkliga värdet ska i första hand 

tas fram genom att beakta IAS 40 p. 45: 

 

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) 
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En aktiv marknad måste uppfylla vissa kriterier för att kunna definieras som en aktiv 

marknad. De tre villkor som måste uppfyllas är att: handeln ska ske mellan likvärdiga 

objekt/produkter, det ska finnas intresserade köpare och säljare och att det ska finnas offentlig 

prisinformation (IAS 38 p. 8 & IAS 41 p. 8). När ett företag ska värdera förvaltnings-

fastigheter och har valt att använda ortsprismetoden kan företaget enligt Björklund och 

Nordlund (2005, s. 367) följa sex steg. Det första steget är att identifiera den marknad som är 

relevant för den fastighet som ska värderas. Vid identifieringen ska företaget avgränsa sig till 

en marknad som passar byggnaden, parametrar som kan ligga till grund för avgränsningen är 

fastighetstyp, tidsperiod samt geografiskt område. Det andra och det tredje steget är att 

lokalisera de jämförbara fastigheterna samt att få information om dem. Det fjärde steget är att 

analysera den information som togs fram genom steg tre och det är i det här steget som 

företaget väljer hur de ska analysera marknaden med hjälp av olika metoder. Steg fem innebär 

att företaget ska ta hänsyn till fastighetens skick samt värdeförändringar. I det sjätte och sista 

steget ska värderaren ifrågasätta om värdet är tillförlitligt och om det finns en osäkerhet 

(Björklund & Nordlund, 2005, ss. 367-375).  

 

Huvudmetoden kan enligt Nordlund (2008, s. 120) användas på olika sätt. Björklund och 

Nordlund (2005, ss. 376-381) beskriver fyra metoder; areametoden, nettokapitaliserings-

metoden, bruttokapitaliseringsmetoden samt köpeskillingskoefficientmetoden som används 

för att analysera marknaden i steg fyra ovan. Vid användande av areametoden beräknas ett 

pris per kvadratmeter per fastighet. Enligt Nordlund (2008, s. 121) är det viktigt att definiera 

vilken area som har använts vid beräkningen, det kan till exempel vara uthyrningsbar area 

eller total area för förvaltningsfastigheternas olika användningsområden. Vid användning av 

nettokapitaliseringsmetoden behöver företaget tydligt definiera vad värderingen har baserats 

på. Metoden kan enligt Björklund och Nordlund (2005, ss. 377-379) baseras på antingen ett 

marknadsmässigt eller ett faktiskt driftnetto. Driftnettot är företagens årliga överskott minskat 

med utbetalningar för drift och underhåll av fastigheten. Vid bedömning av marknadsvärdet 

ska företaget basera det verkliga värdet på det marknadsmässiga driftnettot, avvikelser kan 

uppstå och företaget kan då justera för dessa. Slutligen ska företagen göra en anpassning 

mellan det faktiska och marknadsmässiga driftnettot under en kalkylerad period (Björklund & 

Nordlund, 2005, ss. 377-379). 

 

McParland, Adair och McGreal (2002, s. 127) genomförde en studie där de undersökte hur 

europeiska värderingsstandarder används i fyra olika länder. Det framkommer i studien att 

svenska värderingsmän oftast använder en blandning av nettokapitaliseringsmetod och 

kassaflödesanalys (McParland, Adair och McGreal, 2002, ss. 133-134). Vid användandet av 

bruttokapitaliseringsmetoden är det viktigt att definiera vilka inkomsterna är i beräkningen. 

Det är även bra att redogöra hur stor beläggningsgraden är för fastigheten (Nordlund, 2008, s. 

121). Marknadsvärdet beräknas genom en bruttokapitaliseringsfaktor som fås fram genom en 

beräkning på bruttohyran (Björklund & Nordlund, 2005, ss. 380-381). Enligt Johansson 

(2010, s. 238) är det inte omöjligt att få fram information om hyresavtal i Sverige då det finns 

ett bruksvärdessystem som innebär att hyressättningen för bostäder är reglerad. 

Köpeskillingskoefficientmetoden baseras på taxeringsvärdet och det är viktigt att värdet är 

uppdaterat när det ska användas (Björklund & Nordlund, 2005, ss. 380-381).  

 

Värdering enligt huvudmetoden är mer tillförlitlig än värdering till dess alternativa metoder. 

Vid användande av ortsprismetoden får företaget en trovärdigare bild av det verkliga värdet. 

Det är inte säkert att företaget har den information som krävs för att tillämpa huvudmetoden, 

de kan då välja att se till de alternativa metoderna (Hitz, 2007, s. 326). 



- 15 - 

3.3.2 Alternativa metoder till huvudmetoden 

När det saknas tillgänglig information om aktuella priser på en aktiv marknad, som behövs för 

att genomföra huvudmetoden, kan ett företag använda sig av IAS 40 p. 46, där tre alternativa 

metoder är definierade.   

 

I avsaknad av aktuella priser på en aktiv marknad enligt beskrivningen i 

punkt 45, beaktar företaget uppgifter av skilda slag, inklusive  

 

a. aktuella priser på en aktiv marknad för fastigheter av annat slag, i annat 

skick och med annat läge (eller som omfattas av avvikande hyresavtal 

eller andra avtal), vilka justerats med hänsyn till dessa skillnader, 

 

b. senaste priser för liknande fastigheter på mindre aktiva marknader efter 

det att justeringar gjorts för att beakta eventuella förändringar i ekono-

miska förutsättningar, som skett sedan de senaste transaktionerna, och 

 

c. nuvärdet av uppskattade framtida betalningsströmmar. Sådana upp-

skattningar baseras på villkoren i befintliga hyresavtal och andra avtal och 

(om möjligt) på externa faktorer såsom aktuella marknadshyror för 

liknande fastigheter med samma läge och i samma skick. Som diskon-

teringssats används en räntesats som återspeglar marknadens bedömning 

av osäkerheten i storleken på, och tidpunkten för, framtida betalningar. 

(IAS 40 p. 46 a-c) 

 

Enligt Johansson (2010, ss. 238-239) benämns de ovanstående metoderna som undantags-

metoder
3
, metoderna ska enligt honom inte rangordnas. Vid värdering ska företag se till alla 

alternativmetoder för att kunna välja ut det mest sannolika värdet. Alternativmetoderna a och 

b ovan kan anses vara varianter av huvudmetoden. Värderingen av dessa metoder baseras på 

information om priser gällande transaktioner av fastigheter. De här två metoderna är enligt 

Johansson (2010, s. 240) mindre tillförlitliga i förhållande till huvudmetoden, då huvud-

metoden baseras på information som är mer lik den förvaltningsfastighet som ska värderas. 

Om de tre metoderna var för sig inte ger liknande värde vid värderingen, ska en analys göras 

om varför värdena skiljer sig åt. I analysen ska orsaken till skillnaderna framställas så att en 

rimlig bedömning av det verkliga värdet kan göras. Det verkliga värdet ska bestämmas till ett 

värde som ligger i ett intervall av de tre metoderna (Johansson, 2010, s. 247). Bengtsson 

(2005, s. 60) anser att företag bör värdera förvaltningsfastigheter enligt ortsprismetoden, är 

inte det möjligt ska de däremot endast se till alternativmetoderna a och b. Finns det inte 

möjlighet att få tag i den informationen som behövs för alternativmetoderna a och b måste 

företaget se till sina framtida betalningsströmmar. En beräkning av marknadsvärdet genom en 

kassaflödesmetod ses enligt Bengtsson (2005, s. 60) som en nödlösning och han anser därför 

att värderingsmetoderna till verkligt värde ska rangordnas. 

 

Vid värdering enligt alternativmetoderna kan företagen använda sig av avkastningskalkyl-

baserade metoder (Björklund & Nordlund, 2005, ss. 384-386). Avkastningsvärdet ger före-

taget ett marknadsvärde eller ett individuellt avkastningsvärde för fastigheten och det är bero-

ende på hur kalkylräntan används som företaget får fram de olika värdena. För att beräkna ett 

individuellt avkastningskrav utgår beräkningen från företagets avkastningskrav och kalkyl-

ränta, som baseras på det egna kapitalet. Avkastningskravet bestäms utifrån den risk som 

                                                 
3
 Hädanefter kommer Nordlunds terminologi alternativmetoder användas för metoderna i IAS 40 p. 46.  
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finns i det aktuella investeringsobjektet. Det är vanligt att kalkyler genomförs på totalt kapital, 

då företagen får fram vad kalkylräntan är på det totala kapitalet med hänsyn till belånings-

kraven och det förräntningskrav som finns på eget kapital (Björklund & Nordlund, 2005, ss. 

307-308). Metoderna ska om det är möjligt baseras på priser från tidigare transaktioner för 

köp och försäljning av fastigheter. Genomförandet av metoderna kan vara mer eller mindre 

komplexa, men generellt brukar de här delarna ingå: kalkylmodellen, ingående värde för 

avkastningen, en bestämd kalkylperiod, kalkylränta och ett eventuellt restvärde (Björklund & 

Nordlund, 2005, ss. 384-386).  

 

Det finns två huvudformer av avkastningskalkylbaserade metoder enligt Björklund och 

Nordlund (2005, s. 386), de benämns som direktavkastningsmetoden och diskonterings-

metoden. Direktavkastningsmetoden är baserad på fastighetens driftnetto och anses ha en 

oändlig livslängd, metoden innehåller därför inget restvärde. Det ska genomföras korriger-

ingar för differenser mellan faktiska och normaliserade driftnetton samt korrigering för större 

investeringar som skall genomföras inom fem till tio år. Den här metoden kan användas för att 

beräkna marknadsvärdet för förvaltningsfastigheter och är en variant av nettokapitaliserings-

metoden som kan användas vid värdering enligt ortsprismetoden. Diskonteringsmetoden har 

till skillnad från direktavkastningsmetoden ett restvärde. En annan skillnad är att metoden är 

baserad på en nusummeberäkning av driftnetton under en bestämd kalkylperiod, kalkyl-

perioden brukar fastställas till mellan fem och tio år. Även lån kan vara med som en faktor när 

beräkningen av marknadsvärdet ska göras. Diskonteringsmetoden härstammar från kassaflö-

deskalkyler och de bygger därför på samma grundprinciper, skillnaden är att kassaflödes-

kalkyler bygger på löpande in- och utbetalningar (Björklund & Nordlund, 2005, ss. 386-388). 

Den här metoden ger enligt Björklund och Nordlund (2005, s. 388) en större flexibilitet, åter-

speglar verkligheten på ett bättre sätt och ger en trovärdig bild av företagets likviditet över tid.  

 

Enligt Björklund & Nordlund (2005, ss. 301-305 och 307) krävs det information om 

företagets tidigare års resultat när en kassaflödesanalys genomförs, företag kan då basera 

analysen på de intäkter och kostnader som tillhör respektive år. Företaget behöver även göra 

prognoser för att kunna avgöra vad som kommer att hända i framtiden. Det är vanligt att det 

görs nominella kalkyler som tar hänsyn till inflationen som fastställs till en viss nivå. Landets 

bruttonationalprodukt, arbetslöshet, hyresnivåer, kostnader för drift och underhåll, investering 

och förhållanden på den ort som fastigheten är belägen på är ytterligare exempel på faktorer 

som bör tas med i analysen. När analysen genomförs är det viktigt att inga av parametrarna 

korrelerar. För att en noggrann analys ska kunna genomföras är kalkylperioderna vanligen 

fem, sju eller tio år, företagen får då möjlighet att ta hänsyn till oregelbundna betalningar 

(Björklund & Nordlund, 2005, ss. 301-305 och 307). Vid en strikt värdering av kassaflödet 

ska företaget genomföra realistiska prognoser av de framtida driftsnetton som härstammar 

från fastigheten, och inte enbart justera driftnettot till inflationen (Nordlund, 2009, s. 34). 

Johansson (2010, s. 242) tar i sin avhandling upp att det i IAS 40 inte framgår någon tydlig 

tidsgräns för värdering enligt IAS 40 p. 46 c. Johansson (2010, s. 242) har beskrivit tre olika 

tidsaspekter som företagen kan välja mellan vid användande av kassaflödesmetoden. I den 

första metoden beräknas kassaflödet med tidsaspekten för den kvarvarande delen av en 

tillgångs ekonomiska livslängd. I den andra metoden baseras tidsaspekten på en 

evighetskalkyl och i den tredje metoden är tidsaspekten en schablonmässig fem till tio års 

kalkyl.  

 

Nordlund (2009, s. 34) ifrågasätter sig ifall företagen använder den metod som de uppgett i de 

finansiella rapporterna. Många företag som använder sig av modellen för verkligt värde 

hävdar att de använder en kassaflödesmetod, men enligt Nordlund (2009, s. 33) använder 
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många av de här företagen en kombination av ortsprismetoden och en avkastningsbaserad 

metod. En kassaflödesmetod används ofta som en variant av ortsprismetoden. Det som avgör 

om kassaflödet är sammankopplat med ortsprismetoden är vilka parametrar företaget har 

använt för att bedöma kassaflödet. Det som har störst påverkan är hur företaget har bedömt 

avkastningskravet. Avkastningskravet ska då vara baserat på ett marknadsmässigt driftnetto 

som ska vara i relation till de betalda priserna som har existerat på marknaden. Den här 

metoden skiljer sig från en ren avkastningsbaserad metod då avkastningen baseras på siffror 

från den finansiella marknaden. En svårighet med att bedöma den avkastningskalkylbaserade 

metoden är att bedöma riskpremien för varje enskild fastighet, riskpremien kan härledas från 

aktiemarknadens avkastningskrav. Ett företag kan använda sig av de alternativa metoderna för 

att utöka underlaget för värdering enligt ortsprismetoden så att värderingsunderlaget blir mer 

relevant (Nordlund, 2009, ss. 33-34).  

3.4 Omklassificering 

Användningsområdet för en fastighet kan förändras och sker en förändring måste företaget 

bedöma om fastigheten fortfarande ska klassificeras som en förvaltningsfastighet eller om den 

ska omklassificeras (IAS 40 p. 57). En omklassificering av och till lagertillgång, rörelse-

fastighet och förvaltningsfastighet innebär inte en förändring av det redovisade värdet om 

fastigheten värderas enligt anskaffningsvärdemodellen. Vad gäller värdering och upplysning 

är det inte heller någon förändring då fastigheten är redovisad till anskaffningsvärdet (IAS 40 

p. 59). Om fastigheten är värderad enligt modellen för verkligt värde innebär det förändringar 

av det redovisade värdet vid en omklassificering (IAS 40 p. 60-64). Ett företag som har byggt 

eller exploaterat en förvaltningsfastighet måste vid färdigställandet av enheten ta hänsyn till 

det tidigare redovisade värdet vid värdering till verkligt värde. Om det skulle visa sig att det 

finns en skillnad mellan det verkliga värdet och det redovisade värdet, ska skillnaden redo-

visas i resultatet (IAS 40 p. 65).   

3.5 Upplysningar  

De företag som använder sig av IAS 40 ska lämna särskilda upplysningar i de finansiella 

rapporterna (IAS 40 p. 75). I de fall en fastighet tillhandahålls genom ett finansiellt leasing-

avtal ska företaget upplysa om ingångsavtalet, även i de fall företaget leasar ut fastigheten 

genom ett operationellt leasingavtal ska upplysningar om ingångsavtalet ges (IAS 40 p. 74). I 

IAS 40 p. 75 a framkommer det att företagen ska uppge om de vid värderingen använder sig 

av anskaffningsvärdemodellen eller modellen för verkligt värde. I de fall det är svårt att 

avgöra om fastigheten är en förvaltningsfastighet eller rörelsefastighet och om fastigheten är 

avsedd att säljas, ska företaget redovisa vilka kriterier som har använts vid klassificeringen av 

fastigheterna (IAS 40 p. 75 c). Det ska även framkomma de belopp som redovisas i resultatet 

gällande bland annat hyresintäkter och direkta kostnader för förvaltningsfastigheterna. Kravet 

på vilka upplysningar företaget ska ge är beroende av vilken värderingsmodell företaget väljer 

att använda sig av (IAS 40 p. 75). 

 

De huvudsakliga upplysningarna för fastigheter som är redovisade till anskaffningsvärdet är: 

vilka avskrivningsmetoder som har använts, hur lång nyttjandetiden är eller vilken 

avskrivningssats som har använts, ett eventuellt uppskrivet anskaffningsvärde, ackumulerade 

avskrivningar och förändringar av fastigheterna. Vid värdering till anskaffningsvärde ska 

företaget också ge en upplysning om fastighetens verkliga värde. Om det verkliga värdet inte 

kan fastställas på ett tillförlitligt sätt ska företaget beskriva fastigheten, berätta varför värdet 

inte kan fastställas och om det finns möjlighet, ge ett intervall för var det verkliga värdet 

ligger (IAS 40 p. 79). Det här gäller även för förvaltningsfastigheter som värderas enligt 

modellen för verkligt värde, men där det verkliga värdet inte kan fastställas på ett tillförlitligt 
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sätt (IAS 40 p. 78). Vid värdering enligt modellen för verkligt värde ska det enligt IAS 40 p. 

75 d framgå: 

 

Vilka metoder som använts och vilka betydande antaganden som tilläm-

pats när företaget fastställt verkliga värden på förvaltningsfastigheterna, 

inklusive ett uttalande avseende om fastställandet av verkliga värden stöds 

av faktiska transaktioner på marknaden eller om de baseras mer på andra 

faktorer (som i så fall ska anges) på grund av fastighetens speciella 

karaktär eller avsaknad av jämförbara uppgifter från marknaden. (IAS 40 

p. 75 d) 

 

Företaget ska ge upplysningar om i vilken utsträckning fastigheterna har värderats av en 

extern värderingsman som har relevanta kvalifikationer (IAS 40 p. 75 e). Företaget ska dess-

utom ange skillnaden mellan förvaltningsfastighetens redovisade värde vid periodens början 

och slut (IAS 40 p. 76). Devalle och Rizzato (2011, s. 12) anser att det är speciellt viktigt för 

de företag som använder modellen för verkligt värde att ge upplysningar i de finansiella 

rapporterna då det ger trovärdighet för investerarna. De kom i sin studie fram till att de företag 

som följer IFRS, inte gav de upplysningar som ska ges enligt IAS 40 p. 74-79. De fann även 

att mängden av företags upplysningar skiljde sig åt, även Muller III, Riedl och Sellhorn (2011, 

s. 1152) fann skillnader i upplysningar och de menar att det har blivit mindre skillnader än 

innan IAS 40 implementerades. Efter implementeringen har företagen som redovisar förvalt-

ningsfastigheter idag mer upplysningar i de finansiella rapporterna än innan införandet. 

Nordlund (2010, s. 350) har kommit fram till att då företaget känner en osäkerhet vid vär-

deringen är det viktigt att ge upplysningar om det. Det är även viktigt att ange hur osäkerheten 

har hanterats och hur företaget har värderat fastigheten. Enligt Lundström och Gustafsson 

(2006, ss. 8-9) är det i Sverige vanligt att ange ett osäkerhetsintervall på +/- 10 procent. 

3.6 Forskares åsikter om anskaffningsvärdet och det verkliga värdet 

Värdering till anskaffningsvärde är enligt Quagli och Avallone (2010, s. 464) en försiktigare 

värderingsmodell än värdering till verkligt värde. En annan fördel är att det blir en jämnare 

redovisning på grund av att anskaffningsvärdemodellen har en förutbestämd plan, med 

undantag för nedskrivningar. Ytterligare en fördel är att det ger ett tillförlitligare värde. 

Anskaffningsvärdemodellen kan enligt Whittington (2008, s. 147) ge en tillförlitlig bild av 

fastigheternas värde, trots att det kan ge ett mer tillförlitligt värde menar han ändå att anskaff-

ningsvärdet är olämpligt att använda. Det verkliga värdet ger en bättre bild av värdet för 

fastigheten vid redovisningstillfället. Reis och Stocken (2007, s. 575) har funnit att en vär-

dering i enlighet med anskaffningsvärdemodellen kan ge ofullständig information i de 

finansiella rapporterna. En nackdel med anskaffningsvärdet är enligt Nordlund (2008, s. 27) 

att anskaffningsvärdet inte följer inflationen, en värdering till verkligt värde skulle däremot 

anpassas efter inflationen. Många av kritikerna till anskaffningsvärdet tycker att det är 

tillbakablickande, men Ronen (2008, s. 184) menar att om intäkter och kostnader korrekt kan 

matchas är det snarare framåtblickande.  

 

Dietrich, Harris och Muller III (2000, s. 125 och 128) anser att en värdering enligt modellen 

för verkligt värde speglar marknadsvärdet av en förvaltningsfastighet korrekt och att det är ett 

mer exakt mått än värdering till anskaffningsvärdet. Dietrich, Harris och Muller III (2000, s. 

139) menar också att det verkliga värdet är relevant men värdering till anskaffningsvärdet ger 

en mer tillförlitlig bild. Lind (2005, s. 143), Nordlund (2008, s. 10) och Nellessen och Zuelch 

(2011, ss. 62-63) menar att det finns en osäkerhet vid värdering enligt modellen för verkligt 

värde och att det är svårt att på ett tillförlitligt sätt bedöma värdet av förvaltningsfastigheter. I 
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två andra studier framkommer det att värdering till verkligt värde är att föredra, då det ger mer 

information (Quagli & Avallone, 2010, s. 463; So & Smith, 2009, s. 105). Whittington (2008, 

s. 140) anser att rapporteringen av det verkliga värdet inte ger tillräckligt mycket information 

eller tillräckligt tydlig information. Han anser att det vid värderingen sker en del antaganden 

som gör att metoden för verkligt värde väljs. Problemet är att det borde föras en diskussion 

om dessa antaganden för att ta reda på om det har tagits rätt beslut och om det därmed har 

skett en korrekt värdering. Quagli och Avallone (2010, s. 463) tar upp problematiken om att 

det krävs speciella kriterier för att kunna värdera till verkligt värde. De tar upp kriterier som 

tillgänglighet av information om priser och bedömningar av likvida marknader. Det behövs 

även kompetens för att kunna utveckla en modell för att kunna mäta likvida marknader då 

information saknas. De menar att om detta följs ökar tillförlitligheten av värderingen.  

 

I Bengtssons (2005, s. 66) avhandling framkommer det att det är svårt för företagen att med 

stor säkerhet värdera förvaltningsfastigheter med alternativmetod c. Enligt Danbolt och Rees 

(2008, s. 297) är det vanligt att företag i fastighetsbranschen värderar förvaltningsfastig-

heterna till verkligt värde, nackdelen med det verkliga värdet är att värdet är mindre tydligt 

och att det öppnar upp för manipulation av redovisningen. Enligt Reis och Stocken (2007, s. 

575) blir det enklare för företagen att fastställa priser på de tjänster som tillhandahålls då de 

har värderat till verkligt värde. Det är dessutom enklare att fastställa högre priser och därmed 

få högre vinster. Bengtsson (2005, s. 13) tar upp en annan problematik av värderingen till 

verkligt värde, han ifrågasätter om värderingen går ifrån försiktighetsprincipen eller om det är 

en övergång till matchningsprincipen. Han frågar sig även vilka konsekvenser det kan få för 

redovisningens betydelse. Landsman (2007, s. 25) anser att det inte finns några svårigheter att 

fastställa ett verkligt värde på en likvid marknad, problemen uppstår när det inte finns aktiva 

marknader att tillgå.   

3.7 Extern värdering 

Ett företag ska redovisa eller redogöra det verkliga värdet för företagets samtliga förvaltnings-

fastigheter. Enligt IAS 40 p. 32 kan företag välja att anlita en extern värderare som är obero-

ende från företaget.  

 

Företag uppmuntras att, men måste inte, basera förvaltningsfastigheternas 

verkliga värde på värderingar av oberoende värderingsmän med erkända 

och relevanta kvalifikationer och med aktuella kunskaper i värdering av 

fastigheter av den typ och med det läge som är aktuellt. (IAS 40 p. 32) 

 

Dietrich, Harris och Muller III:s (2000, s. 155) studie visar att tillförlitligheten av värderingen 

till verkligt värde varierar beroende på vilken värderingspart som utför värderingen. Upp-

skattningen av det verkliga värdet från den externa värderingsmannen visar en större 

noggrannhet och mindre manipulation än den interna värderingen. Cotter och Richardson 

(2002, s. 438) anser också att en extern värderingsman ger mer tillförlitlig information än en 

intern värderingsman, speciellt vid värdering av materiella anläggningstillgångar då det finns 

lättillgängliga marknadspriser. Muller III och Riedl (2002, s. 879) studie visar att en extern 

värdering leder till mindre asymmetrisk information, än vad en intern värdering gör. Det här 

innebär att aktieägarna får en tillförlitligare värdering av förvaltningsfastigheterna. Enligt 

Edge (2001, s. 84) är egenskaper som att vara konsekvent, noggrann och ärlig, viktiga egen-

skaper för en värderingsman vid bedömningen och prissättningen av förvaltningsfastigheter 

för att ge ett tillförlitligt resultat av värderingen.  
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Devalle och Rizzato (2011, s. 10) undersöker om företag som värderar förvaltnings-

fastigheter till verkligt värde använder sig av en oberoende värderingsman. Den oberoende 

värderingsmannen ska ha kunskap inom området och vara uppdaterad med den senaste 

informationen för att kunna göra en professionell bedömning. Av de analyserade företagen 

som Devalle och Rizzato (2011, ss. 11-12) studerade, var det 67 % som valde att värdera för-

valtningsfastigheterna med hjälp av en extern värderingsman och 20 % valde att använda en 

intern värderingsman. De resterande företagen angav inte hur de värderade förvaltningsfastig-

heterna, den här bristen av information ses som ett dåligt tecken till investerare som får svårt 

att avgöra tillförlitligheten av värderingen. En kritisk punkt som Nellessen och Zuelch (2011, 

s. 62) tar upp angående de externa värderingsmännen är att värderingsmännen inte alltid 

reagerar tillräckligt snabbt på förändringar i marknaden, vilket kan bidra till en missvisande 

värdering. 

 

Cotter och Richardson (2002, s. 436) beskriver att i vissa fall kan det vara en fördel att en 

intern värderare bedömer fastigheten, då den personen har större kunskap om tillgången än 

vad en extern värderingsman har. En person som känner till fastigheten vet vilka för- och 

nackdelar den har och kan på så vis ge en mer tillförlitlig bedömning av värderingen. Enligt 

Dietrich, Harris och Muller III (2000, s. 156) finns det en risk med intern värdering av 

förvaltningsfastigheter. En risk är att fastigheten undervärderas för att sedan säljas till ett 

högre pris, vilket innebär att agenten kan redovisa ett högre resultat men med en extern 

värderingsman minskas den här risken.  

3.8 Princip och regelbaserade standarder 

FASB och IASB samarbetar med att inom en snar framtid försöka uppnå en fullständig 

harmonisering mellan US GAAP och IFRS. En harmonisering kommer att bidra till att företag 

använder samma redovisningsstandarder på många håll i världen vilket kommer bidra till 

större jämförbarhet för börsnoterade företag (Spalding Jr & Oddo, 2011, s. 49). Cairns, 

Massoudi, Taplin, och Tarca (2011, s. 18) anser att jämförbarhet är en viktig del av de finan-

siella rapporterna, enligt deras studie har jämförbarheten vid införandet av IFRS för noterade 

bolag, år 2005, ökat. Harmoniseringen kommer leda till en mer principbaserad redovisning, 

vilket kan leda till en högre kvalitet av de finansiella rapporterna (Barth, Landsman, & Lang, 

2008, s. 468). Enligt Nobes (2006, s. 244) kan användandet av IFRS öka den internationella 

jämförbarheten men det kommer med stor sannolikhet att finnas kvar stora skillnader.  

 

Standarderna kommer enligt Spalding Jr och Oddo (2011, s. 50) bli bredare då det finns 

tolkningsutrymme och målet är att det ska bli en större relevans och användbarhet av 

standarderna. Standarderna kommer vara noggrant utformande och konsekventa för att 

undvika eventuella kryphål. Enligt Spalding Jr och Oddo (2011, s. 50) har användarna av 

regelbaserade standarder hittat sätt att tolka standarderna och på så sätt hittat kryphål för att 

komma undan komplicerade regler för att förbättra resultatet i de finansiella rapporterna. 

Enligt Bennet, Bradbury och Prangnell (2006, s. 190) är FASB:s standarder regelbaserade 

medan IASB:s standarder är mer principbaserade. Användandet av IASB:s standarder kräver 

tolkning och en professionell bedömning som ska redogöras i en presentation i företagens 

finansiella rapporter. Det här för att de europeiska standarderna är mycket bredare än de 

amerikanska och en förklaring av bedömningarna behövs för att ge en rättvisande bild och för 

att se till att standarderna följs (Bennet, Bradbury och Prangnell, 2006, s. 193). 

 

Bennett, Bradbury och Prangnell (2006, s. 193) jämförde i sin studie principbaserade och 

regelbaserade standarder och de kom fram till att det inte finns några standarder som helt 

saknar regler. De upptäckte även att de standarder som bygger på regler i grund och botten är 



- 21 - 

principbaserade. Enligt Johansson (2010, s. 77) är en principbaserad standard ofta en regel 

med vaga rekvisit. Det finns inga tydliga linjer för hur stort tolkningsutrymme det finns i 

standarden. Standarder som är regelbaserade har klara rekvisit och det är möjligt att dra mot-

satsslut till standarderna. Enligt Johansson (2010, ss. 78-79 och 238) kan det även förekomma 

att regelbaserade standarder kan behöva tolkas då de inte tar upp alla tänkbara fall. Ett 

exempel på regler som är extremt principbaserade är reglerna om värdering till verkligt värde 

i IAS 16 p. 32-33 (Johansson, 2010, ss. 78-79). Ett exempel på en standard som innehåller 

regler som är principbaserade är regelverket för värdering till marknadsvärdet enligt IAS 40 p. 

75 a-d (Johansson, 2010, s. 238). Enligt Smieliauskas (2012, s. 293) krävs det en förbättring 

av de internationella redovisningsstandarderna för att det ska bli en mer konsekvent hantering 

av de uppskattningar som görs i företagens finansiella rapporter. Carmona och Trombetta 

(2008, s. 461) belyser att det finns problem med att principbaserade standarder ger en flexi-

bilitet i redovisningen. Ett problem som kan uppstå är att det blir svårare att jämföra finan-

siella rapporters siffror och tillvägagångssätt.  

3.9 Redovisningsprinciper   

Rättvisande bild är ett begrepp som innebär att redovisningen ska vara sanningsenlig och rätt-

visande. Informationen som ges i redovisningen ska byggas på fakta och inte vara vilse-

ledande. Begreppet god redovisningssed är ofta definierat som rättvisande bild och företagen 

ska vid redovisning och värdering ha en god redovisningssed i åtanke och ge en rättvisande 

bild av företagets finansiella ställning (Artsberg 2005, s. 156). 

  

Försiktighetsprincipen är en viktig del i redovisningen, den är till för att inte visa en alltför 

positiv bild av företaget. Företag ska använda sig av en rimlig försiktighet och därmed inte 

vara för försiktiga. Försiktighetsprincipen tog stor plats i redovisningen förr, men efter det att 

matchningsprincipen blev populärare minskades användningen av försiktighetsprincipen 

(Lorentzon, 2011, s. 34). Försiktighetsprincipen har ett samband med konservatism, som 

innebär att försiktigt bokföra. Det finns de som anser att konservatism likställs med försiktig-

het (Maltby, 2000, s. 67).  

 

Bengtsson (2005, s. 13) frågar sig om redovisning till verkligt värde innebär att företagen går 

ifrån försiktighetsprincipen till att tillämpa matchningsprincipen. Han ställer sig också frågan 

om det kommer påverka redovisningens relevans. Det finns skillnader i tolkningen av de två 

principerna i EU, på grund av språkskillnader, kulturella skillnader och traditioner. Det finns 

ett stort tolkningsutrymme gällande både försiktighetsprincipen och matchningsprincipen. På 

ett internationellt plan som inbegriper både den anglosaxiska och den kontinentala redovis-

ningen blir uppfattningen av dessa principer än mer skild (Bengtsson, 2005, ss. 13-14). 

  



- 22 - 

4. Empiri  
Det empiriska materialet baseras på information från urvalets finansiella rapporter och den 

tidsperiod som undersöks är åren 2007-2011. I de finansiella rapporterna granskas valet av 

värderingsmodell, om företaget använder extern eller intern värdering, vilken metod som 

används för beräkningen av det verkliga värdet samt vilken information som har använts. 

Företagens uppfattningar om marknadens utveckling samt osäkerheten kring värderingen är 

två andra aspekter som granskas. Vid granskningen om vilken metod som har använts är det 

företagens egna ord som beskrivs i empirin.  

4.1 Atrium Ljungberg AB 

Atrium Ljungberg AB värderar och redovisar förvaltningsfastigheterna till verkligt värde. 

Värderingen av fastigheterna har fastställts genom en intern värdering. Externa värderingar 

har genomförts i slutet av samtliga år för att kvalitetssäkra den interna värderingen. Kvalitets-

säkring har även utförts på antagna hyresnivåer och avkastningskrav. Atrium Ljungberg AB 

har inte angivit osäkerhetsintervall för något av de undersökta åren. År 2007 har företaget 

värderat förvaltningsfastigheterna enligt en kassaflödesberäkning med individuella bedöm-

ningar av varje fastighets framtida intjäningsförmåga med hänsyn till fastighetens skick vid 

värderingstillfället. År 2007 framkommer det ingen kalkylperiod. Under åren 2008-2011 har 

fastigheterna värderats genom en nuvärdesberäkning med en kalkylperiod på normalt fem till 

tio år och ett restvärde har även beräknats. Avkastningskraven fastställts genom ortspris-

metoden för varje fastighet under åren 2008-2011 och används i nuvärdesberäkningen. Vid 

bedömningen av det verkliga värdet har följande punkter tagits hänsyn till under samtliga år: 

 

 Hyresnivåer och marknadshyror för respektive fastighet. 

 Fastighetens tekniska och kommersiella skick. 

 Kontraktslängden för befintliga hyresgäster och framtida vakanser. 

 Drifts- och underhållskostnader på kort och lång sikt, med utgångspunkt för bolagets 

verkliga kostnader.  

 Investeringar och reparationer (ingår inte år 2007). 

 Analys av genomförda transaktioner på jämförbara marknader. 

 Avkastningskrav.  

 

År Avkastningskrav Extern värdering Värdeförändring 

2007 5,4 % Framkommer ej  1 287 Mkr 

2008 5,9 % 35 % -1 253 Mkr 

2009 5,9 % 39 % -523 Mkr 

2010 5,8 % 30 % 525 Mkr 

2011 5,8 % 64 % 528 Mkr 

Tabell 2. Sammanställning Atrium Ljungberg AB. 

Genomsnittligt avkastningskrav, den värdemässiga andelen av fastighetsbeståndet som har 

värderats externt samt fastigheternas värdeförändringar. 

4.2 Brinova Fastigheter AB 

Brinova Fastigheter AB värderar och redovisar förvaltningsfastigheterna till verkligt värde. 

Det verkliga värdet är baserat på en intern värdering men även en extern värdering har 

genomförts för att bekräfta den interna värderingen. Under den undersökta perioden 

framkommer det ett osäkerhetsintervall på +/- 10 procent för den interna värderingen. Brinova 

Fastigheter AB har använt en kassaflödesmetod med en kalkylperiod på sex år. Ett restvärde 

har räknats fram för åren 2007, 2010 och 2011, det framkommer inte något restvärde i de 
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finansiella rapporterna under åren 2008 och 2009. Följande punkter har beaktats för varje 

enskild fastighet vid bedömningen av det verkliga värdet: 

 

 Hyresutvecklingen under kalkylperioden jämförs med marknadshyran, driftsnettot 

samt förändringar i hyresintäkter. 

 Geografiskt läge.  

 Långsiktig vakansnivå. 

 Direktavkastningskrav.  

 Diskonteringsränta.  

 Inflation. 

 

År Direktavkastningskrav Inflation Extern värdering Värdeförändring 

2007 5,5 - 11,0 % Framkommer ej 26 st 66 Mkr 

2008 6,0 - 11,0 % Framkommer ej 17 st 16 Mkr 

2009 5,5 - 11,0 % Framkommer ej 20 st 27 Mkr 

2010 8,1 % 2 % 20 st 28 Mkr 

2011 8,2 % 2 % 23 st 15 Mkr 

Tabell 3. Sammanställning Brinova Fastigheter AB. 

År 2007-2009 framkommer det intervall för direktavkastningskrav, år 2010-2011 framkommer det genomsnittliga 

direktavkastningskrav, inflationsantagande, antalet fastigheter som har värderats externt samt värdeförändringar.  

4.3 Castellum AB 

Castellum AB redovisar och värderar förvaltningsfastigheterna till verkligt värde. Företaget 

har valt att internt värdera samtliga fastigheter, även en extern värderingsman har värderat en 

del av fastighetsinnehavet för att säkerställa den interna värderingen. För samtliga år fram-

kommer det ett osäkerhetsintervall på +/- 5-10 procent. För att beräkna det verkliga värdet har 

en kassaflödesmetod använts, där företaget diskonterar nuvärdet av framtida kassaflöden. 

Kalkylperioden är tio år och ett restvärde har beräknats för år tio. Värderingen av det verkliga 

värdet har baserats på en individuell bedömning för varje fastighet. De två aspekter som väger 

tyngst i värderingen är avkastningskravet och antagandet beträffande den reala tillväxten. 

Utöver de två viktiga aspekterna har följande information använts vid nuvärdesberäkningen: 

 

 Förändringar i hyresnivå jämfört med marknadshyran samt fastighetens framtida 

intjäningsförmåga. 

 Drifts- och underhållskostnader. 

 Riskpremie som delas in i två delar, generell och individuell risk. Den individuella 

risken tar bland annat hänsyn till fastighetskategori, fastighetens geografiska 

område och hyresavtalens löptid.  

 Avkastningskrav med jämförande av marknaden. 

 Inflation.  
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År Avkastningskrav Inflation Extern värdering Värdeförändring 

2007 6,8 % 1,5 % 50 % 919 Mkr 

2008 7,2 % 1,5 % 51 % -1 262 Mkr 

2009 7,3 % 1,5 % 51 % -1 029 Mkr 

2010 7,2 % 1,5 % 50 % 1 199 Mkr 

2011 7,2 % 1,5 % 51 % 164 Mkr 

Tabell 4. Sammanställning Castellum AB. 

Genomsnittligt avkastningskrav, inflationsantagande, den värdemässiga andelen av fastighetsbeståndet 

som har värderats externt samt fastigheternas värdeförändringar. 

 

Castellum AB använder sig av fastighetstransaktioner som har ägt rum på marknaden. De 

använder i första hand transaktioner för den specifika fastighetens geografiska område eller 

för en liknande fastighet. Vid brist på denna information används istället jämförelse-

information från annat geografiskt område eller annan typ av fastighet. Vid tillfällen då 

information om transaktioner saknas baseras värderingen på rådande makroekonomiska 

faktorer.  

4.4 Catena AB 

Catena AB redovisar och värderar förvaltningsfastigheterna till verkligt värde. Företaget har 

valt att använda en extern oberoende värderingsman för att fastställa det verkliga värdet på 

samtliga fastigheter. I de finansiella rapporterna framkommer det inget osäkerhetsintervall. En 

kassaflödesmetod med en kalkylperiod på normalt tio år användes åren 2007-2010. Catena 

AB använde år 2009 och 2010 en kombination av avkastningsmetod och ortsprismetod, 

ortsprismetoden användes för att bedöma riskpremien och diskonteringsräntan i 

kassaflödeskalkylen. Under år 2011 har Catena AB använt sig av en ortsprismetod där 

informationen består av jämförelser med markanvisningsavtal och avtal om överlåtelser av 

byggrätter. Ett restvärde har beräknats för åren 2007-2010. Catena AB har vid värderingen 

åren 2007-2010 tagit hänsyn till följande punkter:  

 

 Hyresnivå i jämförelse med marknadshyra. 

 Utveckling av det geografiska området, marknadsposition och fastighetstyp.     

 Hyreskontraktsvillkor. 

 Drifts- och underhållningskostnader i jämförande med marknaden. 

 Direktavkastningskrav.   

 Kalkylränta. 

 Inflation. 

 

Under år 2010 sålde Catena AB cirka 75 procent av fastighetsbeståndet. Avyttringen trädde i 

kraft under första kvartalet år 2011.   

 

År Direktavkastningskrav Kalkylränta Inflation Värdeförändring 

2007 5,8 - 7,8 % 5,3 - 10,1 % Framkommer ej 167 Mkr 

2008 6,5 - 9,2 % 6,4 - 10,2 % Framkommer ej -243 Mkr 

2009 6,5 - 9,8 % 6,4 - 10,2 % 1-2 % 35 Mkr 

2010 6,3 - 9,7 % 7,5 % 2 % 130 Mkr 

2011 - - - 87 Mkr 

Tabell 5. Sammanställning Catena AB. 

Direktavkastningskrav, kalkylränta, inflationsantagande samt fastigheternas värdeförändringar. 
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4.5 Dagon AB 

Dagon AB redovisar och värderar förvaltningsfastigheterna till verkligt värde. Företaget 

baserar värderingen på både extern och intern värdering, år 2007 har samtliga fastigheter 

värderats externt och resterande år har en blandning av extern och intern värdering genom-

förts. Ett osäkerhetsintervall på +/- 5-10 procent anges för alla år förutom år 2007. En 

nuvärdesberäkning av fastighetens framtida driftnetto har år 2007 använts vid beräkningen av 

det verkliga värdet. År 2007 framkommer det inte hur lång kalkylperioden är. Åren 2008-

2011 användes en kassaflödesmetod som är avkastningsbaserad med en kalkylperiod på fem 

till tio år. Avkastningsnivån har fastställts med hjälp av ortsprismetoden och år 2009 

framkommer det även att ett direktavkastningskrav har använts vid beräkningen. 

Direktavkastningskravet baseras på analyser av gjorda jämförbara fastighetsköp. Den 

information som har använts vid bedömningen är: 

 

 Framtida hyresintäkter.  

 Fastighetskategori och geografiska område. 

 Hyresavtalens löptid och långsiktig vakansnivå.  

 Drifts- och underhållskostnader. 

 Direktavkastningskrav. 

 Kalkylräntan som är en funktion av direktavkastning samt inflationsutveckling. 

 Diskonteringsränta. 

 Inflation.  

 

År 
Direkt-

avkastningskrav 
Kalkylränta Inflation 

Extern 

värdering 
Värdeförändring 

2007 Framkommer ej Framkommer ej Framkommer ej 100 %  104 Mkr 

2008 7,5 % Framkommer ej 2 % 42 % -215 Mkr 

2009 7,5 % Framkommer ej 2 % 72 % -173 Mkr 

2010 7,5 % Framkommer ej 2 % 99 % 67 Mkr 

2011 7,5 % Framkommer ej 2 % 58 % -14 Mkr 

Tabell 6. Sammanställning Dagon AB. 

Genomsnittligt direktavkastningskrav, kalkylräntan, inflationsantagande, den värdemässiga andelen av fastighets-

beståndet som har värderats externt samt fastigheternas värdeförändringar. 

4.6 Diös Fastigheter AB  

Diös Fastigheter AB redovisar och värderar förvaltningsfastigheterna till verkligt värde. Åren 

2007-2009 har samtliga fastigheter baserats på en extern värdering, år 2010 och 2011 har en 

del av beståndet värderats internt och den andra delen har värderats externt. Det är enbart i 

2011 års finansiella rapport som det framkommer att fastigheterna har värderats externt för att 

kvalitetssäkra den interna värderingen. Osäkerhetsintervallet har för samtliga år varit +/- 7,5 

procent. Vid bedömningen av det verkliga värdet har en femårig kassaflödesmetod använts för 

att få fram det diskonterade nuvärdet av framtida kassaflöden. Ett restvärde för år sex har 

även beräknats fram. Metoden har huvudsakligen baserats på den framtida intjäningsförmågan 

och avkastningskravet. Den information som har använts vid värderingen av varje enskild 

fastighet är: 

 

 Driftsöverskott. 

 Antagandet beträffande den framtida reala tillväxten. 
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 Riskpremie som delas in i två delar, generell och individuell risk. Den individuella 

risken tar bland annat hänsyn till fastighetskategori, fastighetens geografiska område 

och hyresavtalens löptid.  

 Avkastningskrav. 

 Realränta. 

 Kalkylränta (har ej beaktats för åren 2007-2008).  

 Inflation. 

 

År 
Direkt-

avkastningskrav 
Kalkylränta Inflation 

Extern 

värdering 
Värdeförändring 

2007 6,9 % - 2 % 100 % 36 Mkr 

2008 7,4 % - Framkommer ej 100 % -234 Mkr 

2009 7,4 % 9,4 % 2 % 100 % -53 Mkr 

2010 7,2 % 9,2 % 2 % 25 % 163 Mkr 

2011 7,0 % 9,0 % 2 % 25 % 175 Mkr 

Tabell 7. Sammanställning Diös Fastigheter AB. 

Genomsnittligt direktavkastningskrav, kalkylräntan, inflationsantagande, den värdemässiga andelen av fastighets-

beståndet som har värderats externt samt fastigheternas värdeförändringar. 

4.7 Fabege AB 

Fabege AB redovisar och värderar förvaltningsfastigheterna till verkligt värde. Externa värde-

ringsmän har genomfört värderingen av samtliga fastigheter. I de finansiella rapporterna fram-

kommer det inget osäkerhetsintervall. Vid bedömningen av det verkliga värdet har en kassa-

flödesmetod använts, där kalkylperioden varierar mellan åren. Under åren 2007-2009 

användes en kalkylperiod på fem år och de resterande åren var perioden på fem och tio år. 

Under de undersökta åren har ett restvärde beräknats fram. Faktorer som Fabege AB har tagit 

hänsyn till vid värderingen är: 

 

 Kommande hyreskontrakt. 

 Långsiktig vakans som bedöms utifrån läge och skick. 

 Drifts- och löpande underhållskostnader jämfört med tidigare kostnader samt 

jämförbara objekt. 

 Bedömda investeringar.  

 Tomträttsavgäld.  

 Direktavkastningskrav.   

 Kalkylränta är baserad på bedömningar av marknadens förräntningskrav för likartade 

objekt.  

 Inflation.  

 

År Direktavkastningskrav Kalkylränta Inflation Värdeförändring 

2007 5,5 % 7,3 % 2 % 888 Mkr 

2008 6,0 % 8,0 % 2 % -1 540 Mkr 

2009 6,8 % 8,1 % 2 % -297 Mkr 

2010 5,9 % 8,0 % 2 % 829 Mkr 

2011 5,7 % 7,9 % 2 % 1 088 Mkr 

Tabell 8. Sammanställning Fabege AB. 

Genomsnittligt direktavkastningskrav, kalkylräntan, inflationsantagande samt fastigheternas värde-

förändringar. 
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4.8 Fastighets AB Balder  

Fastighets AB Balder redovisar och värderar förvaltningsfastigheterna till verkligt värde. 

Värderingen baseras på en intern värdering, däremot genomfördes en extern värdering av en 

mindre del av fastighetsbeståndet för att säkerställa den interna värderingen. Ett osäkerhets-

intervall på +/- 5-10 procent redovisas i de finansiella rapporterna för samtliga år. År 2007 

användes en kombination av ortsprismetoden och avkastningsmetoden. År 2008 användes 

ortsprismetoden som baserades på en kassaflödesanalys. De resterande åren genomfördes en 

avkastningsmetod som baserades på en kassaflödesanalys. För samtliga år har en tioårig 

kassaflödesanalys samt ett restvärde beräknats oavsett vilken metod som har använts. Under 

åren har Fastighets AB Balder tagit hänsyn till information om marknaden. Fastighets AB 

Balder har tagit hänsyn till följande information vid bedömningen av det verkliga värdet för 

förvaltningsfastigheterna:  

 

 Hyresintäkter. 

 Fastighetskategori, fastighetens geografiska område.  

 Hyresutveckling, vakansnivå samt hyresavtalens löptid.  

 Drifts- och underhållskostnader. 

 Direktavkastningskrav och kalkylränta, har härletts ur jämförbara transaktioner på 

fastighetsmarknaden.    

 Inflation. 

 

År 
Direkt-

avkastningskrav 
Kalkylränta Inflation 

Extern 

värdering 
Värdeförändring 

2007 5,0 - 10,0 % 7,0 - 12,0 % 2 % 46 % 567 Mkr 

2008 5,3 - 11,0 % 7,3- 13,0 % 2 % 30 % -214 Mkr 

2009 4,8 - 10,0 % 6,8 - 12,0 % 2 % 26 % -16 Mkr 

2010 4,5 - 10,0 % 6,3 - 12,0 % 2 % 22 % 1 027 Mkr 

2011 4,0 - 10,0 % 6,0 - 12,0 % 2 % 11 % 990 Mkr 

Tabell 9. Sammanställning Fastighets AB Balder.  

Direktavkastningskrav, kalkylräntan, inflationsantagande, den värdemässiga andelen av fastighetsbeståndet som har 

värderats externt samt fastigheternas värdeförändringar. 

4.9 FastPartner AB 

FastPartner AB redovisar och värderar förvaltningsfastigheterna till verkligt värde. Vär-

deringen av fastigheterna genomfördes av externa värderingsmän. I 2008 års finansiella 

rapport ifrågasätter FastPartner AB vem det är som bäst kan bedöma det verkliga värdet. Det 

kan antingen vara en intern eller en extern part, en extern part tar enligt FastPartner AB infor-

mation från tidigare transaktioner för att bedöma det verkliga värdet. När företaget istället 

värderar förvaltningsfastigheterna internt använder de kunskapen och kännedomen om fastig-

heten. Under åren 2009-2011 framkommer det att den externa värderingen ger en långsiktig 

rättvisande bild och en trovärdighet av det verkliga värdet. I FastPartner AB:s finansiella 

rapporter framkommer det inget osäkerhetsintervall av värderingen. Den metod som har 

använts för att bedöma det verkliga värdet är en kassaflödesmetod där en nuvärdesberäkning 

av fastigheternas framtida driftnetton har genomförts. Ett restvärde har beräknats fram för 

samtliga år och en kalkylperiod på normalt tio år har använts. Följande punkter har beaktats 

för varje enskild fastighet vid bedömningen av det verkliga värdet: 
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 Hyresintäkter.  

 Geografiskt område samt marknadsinformation.   

 Utgående hyra samt avtalsperiod.  

 Drifts- och underhållskostnader för året samt för marknadens jämförbara objekt.  

 Investeringar och reparationer.  

 Avkastningskrav (finns inte med år 2007).   

 Kalkylränta, kalkylräntan baseras på dels egna bedömningar och dels marknadens 

krav för likartade fastigheter. 

 Inflation.  

 

År Avkastningskrav Kalkylränta Inflation Värdeförändring  

2007 - 4,3 - 9,0 % 2 % 363 Mkr 

2008 8,0 % Framkommer ej 2 % -282 Mkr 

2009 7,8 % Framkommer ej 2 % -98 Mkr 

2010 6,5 % Framkommer ej  2 % 450 Mkr 

2011 6,7 % Framkommer ej 2 % 225 Mkr 

Tabell 10. Sammanställning FastPartner AB. 

Genomsnittligt avkastningskrav, kalkylräntan, inflationsantagande samt fastigheternas värdeför-

ändringar.  

4.10 Heba Fastighets AB 

Heba Fastighets AB redovisar och värderar förvaltningsfastigheterna till verkligt värde. 

Bedömningen av det verkliga värdet har skett genom en extern värdering. Det framkommer 

inget osäkerhetsintervall angående värderingen till verkligt värde i Heba Fastighet AB:s 

finansiella rapporter. Som huvudmetod har en kassaflödesanalys genomförts vilket enligt 

Heba Fastighets AB innebär nuvärdesberäkning av bedömda framtida driftnetton, räntebidrag 

och investeringar. En kalkylperiod på fem år har använts vi beräkningen och även ett 

restvärde har beräknats. Heba Fastighets AB har som värderingsunderlag använt:  

 

 Hyresintäkter.  

 Marknadssituation om varje fastighet. 

 Vakansnivå samt avtalsperiod med undantag för eventuella tillägg och rabatter. 

 Drifts- och underhållskostnader. 

 Investeringar. 

 Kalkylränta och avkastningskrav, som baseras på genomförda transaktioner och 

individuella bedömningar avseende risknivå, sannolik köpare och fastighetens 

marknadsposition.  

 Inflation. 

 

År Avkastningskrav Kalkylränta Inflation Värdeförändring  

2007 2,4 - 6,0 % 4,5 - 8,3 % 2 % 285 Mkr 

2008 2,4 - 6,5 % 4,5 - 8,0 % 2 % -160 Mkr 

2009 2,6 - 6,2 % 4,4 - 8,1 % 1-2 % 123 Mkr 

2010 2,7 - 4,8 % 4,7 - 6,9 % 2 % 192 Mkr 

2011 2,5 - 4,6 % 4,5 - 6,8 % 2 % 198 Mkr 

Tabell 11. Sammanställning Heba Fastighets AB. 

Avkastningskrav, kalkylräntan, inflationsantagande samt fastigheternas värdeförändringar. 



- 29 - 

4.11 Hufvudstaden AB 

Hufvudstaden AB redovisar och värderar förvaltningsfastigheterna till verkligt värde. Vär-

deringen fastställs genom en intern värdering, för att säkerställa den interna värderingen har 

externa värderingar av mindre än halva fastighetsbeståndet genomförts. I Hufvudstaden AB:s 

finansiella rapporter framkommer det ett osäkerhetsintervall för värderingen som pendlar 

mellan +/- 2-9 procent. Under år 2007 och 2008 har det verkliga värdet beräknats genom en 

direktavkastningsmetod och driftöverskottet baseras på marknadsanpassade hyresintäkter. Det 

framkommer ingen kalkylperiod för något av åren. Under år åren 2009-2011 användes netto-

kapitaliseringsmetoden som är en variant av ortsprismetoden för beräkningen av det verkliga 

värdet. Vid användandet av nettokapitaliseringsmetoden används marknadens avkastnings-

krav som sätts i relation till fastigheternas driftsnetton. Följande punkter har beaktats vid 

bedömningen av det verkliga värdet: 

 

 Hyresintäkter som är marknadsanpassade.  

 Fastighetskategori och skick.  

 Långsiktig vakansgrad.  

 Schablonmässiga kostnader för drift och underhåll, men för år 2009 har de använt 

drift och underhållskostnader som är normaliserade. 

 Avkastningskrav, som är baserad på inhämtad information om marknadens för-

räntningskrav för köp och försäljningar av jämförbara fastigheter i likartade lägen.  

 

År Avkastningskrav Extern värdering  Värdeförändring  

2007 4,6 % 40 % 2 598 Mkr 

2008 5,1 % 22 % -1 629 Mkr 

2009 5,3 % 29 % -1 239 Mkr 

2010 5,0 % 42 % 1 490 Mkr 

2011 4,8 % 32 % 1 237 Mkr 

Tabell 12. Sammanställning Hufvudstaden AB. 

Genomsnittligt avkastningskrav, den värdemässiga andelen av fastighetsbeståndet som har 

värderats externt samt fastigheternas värdeförändringar. 

4.12 Klövern AB 

Klövern AB redovisar och värderar förvaltningsfastigheterna till verkligt värde. Företaget 

värderar samtliga fastigheter internt varje år, men de genomför också extern värdering av 20-

30 procent av fastigheterna vid varje kvartal. I de finansiella rapporterna framkommer det 

inget osäkerhetsintervall. Den metod som har använts vid värderingen är en avkastnings-

baserad kassaflödesmetod. Fastigheternas avkastningsnivå har bedömts utifrån deras unika 

risk samt gjorda transaktioner på respektive ort enligt ortsprismetoden. Den normala kalkyl-

period som har använts vid beräkningarna är en femårig kalkylperiod, även ett restvärde har 

beräknats. Den information som har beaktats vid den individuella bedömningen för varje 

fastighet är:  

 

 Hyresinbetalningar som är marknadsanpassade. 

 Hyreskontrakt samt långsiktig vakans. 

 Driftskostnader (inklusive fastighetsskatt, reparations- och underhållskostnader 

samt tomträttsavgälder) som är marknadsanpassade. 

 Direktavkastningskrav/avkastningskrav, som är baserade på marknadsdatabaser, 

erfarenheter och gjorda transaktioner enligt ortsprismetoden på respektive marknad.  
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 Avdrag för investeringar som är marknadsanpassade. 

 Kalkylränta/diskonteringsränta.  

 Inflation.  

 

År 
Direkt-

avkastningskrav 

Kalkylränta/ 

diskonteringsränta 
Inflation 

Extern 

värdering  
Värdeförändring 

2007 5,50 - 11,0 % 5,0 - 13,0 % 2 % 20-30% 1 106 Mkr 

2008 6,0 - 10,3 % 6,3 - 12,3 % 2 % 20-30% -759 Mkr 

2009 6,0 - 11,0 % 6,3 - 13,0 % 2 % 20-30% -231 Mkr 

2010 6,0 - 11,0 % 6,3- 13,5 % 2 % 20-30% 298 Mkr 

2011 5,75 - 10,0 % 6,8 - 12,0 % 2 % 20-30% 435 Mkr 

Tabell 13. Sammanställning Klövern AB. 

Direktavkastningskrav, kalkylräntan/diskonteringsräntan, inflationsantagande, den värdemässiga andelen av 

fastighetsbeståndet som har värderats externt samt fastigheternas värdeförändringar. 

4.13 Kungsleden Fastighets AB 

Kungsleden Fastighets AB värderar och redovisar förvaltningsfastigheterna till verkligt värde. 

Företaget har valt att basera det verkliga värdet på en intern värdering, men en extern vär-

dering har genomförts för att kvalitetssäkra den interna värderingen. Under samtliga år fram-

kommer det att det finns en osäkerhet vid värderingen, men inget intervall. I de finansiella 

rapporterna framkommer det att bolaget använder sig av en variant av ortsprismetoden sam-

tidigt som fastigheterna har värderats genom en nuvärdesberäkning av fastigheternas fria 

kassaflöde. En kalkylperiod på fem år har använts och restvärdet för år sex har beräknats 

fram. Vid bedömningen av varje fastighets värde har följande information använts vid 

nuvärdesberäkningen: 

 

 Hyresintäkter.  

 Fastighetskategori och fastighetens geografiska område. 

 Hyresavtalens löptid och långsiktig vakans.   

 Drifts- och underhållskostnader beräknas individuellt för varje fastighet och erfaren-

heter från jämförbara objekt. Kostnad för tomträttsavgäld inkluderas i värderings-

modellen. 

 Direktavkastningskrav. 

 Kalkylränta (ej år 2009). 

 Inflation.  

 

År 
Direkt-

avkastningskrav 
Kalkylränta Inflation 

Extern 

värdering 
Värdeförändring 

2007 6,8 % 6,5 - 14 % 1,5 % 90 % 1 305 Mkr 

2008 7,0 % Framkommer ej Framkommer ej 90 % -212 Mkr 

2009 7,0 % - Framkommer ej 90 % -312 Mkr 

2010 6,4 % Framkommer ej Framkommer ej 87 % 188 Mkr 

2011 7,2 % Framkommer ej 2 % 91 % 691 Mkr 

Tabell 14. Sammanställning Kungsleden Fastighets AB. 

Genomsnittligt direktavkastningskrav, kalkylräntan, inflationsantagande, den värdemässiga andelen av fastighets-

beståndet som har värderats externt samt fastigheternas värdeförändringar. 
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Under åren 2008-2011 framkommer det att Kungsleden Fastighets AB grundar värderingen på 

många olika bedömningar och antaganden om fastighetens framtida utveckling och händelser 

samt hur marknaden för fastighetstransaktioner fungerar.  

4.14 Wallenstam AB 

Wallenstam AB redovisar och värderar förvaltningsfastigheterna till verkligt värde och vär-

deringen fastställs genom en intern värdering. Företaget anger ingen osäkerhet vid 

värderingen av förvaltningsfastigheterna år 2007 och åren 2010-2011. Vid de resterande åren 

angavs ett osäkerhetsintervall på +/- 5-10 procent. Värderingen genomförs enligt en avkast-

ningsvärdering, vilket innebär att varje enskild fastighets driftnetto divideras med avkast-

ningskravet för den aktuella fastigheten. För att fastställa avkastningskravet har i första hand 

kvadratmeterpriser på den aktuella marknaden använts. Wallenstam AB har tagit hänsyn till 

följande punkter vid värderingen av det verkliga värdet: 

 

 Hyresnivå och hyresvärde, (hyresvärde beräknas på nästkommande års budgeterade 

hyror).  

 Lägestillägg.  

 Uthyrningsgrad, generell och aktuell vakans.  

 Driftskostnader, planerade investeringar samt reparationer. 

 Avkastningskrav individuellt beräknad för varje fastighet. 

 

År Avkastningskrav Värdeförändring  

2007 4,9 % 488 Mkr 

2008 5,2 % -256 Mkr 

2009 5,3 % 361 Mkr 

2010 4,3 och 6,7 % 1 565 Mkr 

2011 4,0 och 6,1 % 849 Mkr 

Tabell 15. Sammanställning Wallenstam AB. 

Genomsnittligt avkastningskrav samt fastigheternas värdeför-

ändringar.  

Wallenstam AB genomför årligen ett stort antal fastighetstransaktioner vilket ger dem en 

avstämning av marknaden. Den instabila marknaden har medfört osäkerhet på fastighets-

marknaden enligt Wallenstam AB.  

4.15 Wihlborgs Fastigheter AB 

Wihlborgs Fastigheter AB redovisar och värderar förvaltningsfastigheterna till verkligt värde. 

Företaget har valt att använda externa värderingsmän för att fastställa värderingen. I de 

finansiella rapporterna framkommer det inget osäkerhetsintervall för något av åren. För åren 

2007-2009 har företaget använt en marknadssimuleringsmodell för att värdera förvaltnings-

fastigheterna. Marknadsvärdet bedöms motsvara det avkastningsvärde som kan beräknas 

normalt ur en femårig kassaflödesanalys med marknadsanpassade parametrar för in- och 

utbetalningar, beräkning av restvärden samt för kalkylräntan. För åren 2010-2011 tillämpas en 

kombination av avkastningsbaserad metod (marknadssimulering) och ortprismetod, där 

analyser av genomförda transaktioner på berörda delmarknader utnyttjas för att kalibrera 

parametrarna i den avkastningsbaserade metoden (kassaflödesmetoden). För åren 2009-2011 

framkommer det att vid värderingen av de danska fastigheterna används en kalkylperiod på 

tio år och fem år för de svenska fastigheterna. För samtliga år har ett restvärde beräknats. 
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Wihlborgs fastigheter AB har tagit hänsyn till följande punkter vid bedömningen av det 

verkliga värdet:  

 

 Hyresintäkter.  

 Långsiktig vakansrisk och hyresutveckling.  

 Normaliserade drifts- och underhållskostnader, som baseras på analyser av 

historiska utfall och budgeterade kostnader samt information från marknaden.  

 Direktavkastningskrav. 

 Kalkylränta. 

 Inflation. 

 

År Avkastningskrav Kalkylränta Inflation Värdeförändring  

2007 5,0 - 8,5 % Framkommer ej Framkommer ej 1 043 Mkr 

2008 6,5 %  Framkommer ej Framkommer ej -423 Mkr 

2009 5,5 - 10,0 % 6,1 - 10,6 % 2,0 % 16 Mkr 

2010 5,3 - 10,0 % 6,1 - 10,5 % 2,0 % 551 Mkr 

2011 5,3 - 8,5 % 6,0 - 10,0 % 2,0 % 515 Mkr 

Tabell 16. Sammanställning Wihlborgs Fastigheter AB. 

Avkastningskrav, kalkylräntan, inflationsantagande samt fastigheternas värdeförändringar.  

4.16 Marknadens utveckling  

I de undersökta företagens finansiella rapporter framkommer det hur företagen har uppfattat 

fastighetsmarknaden i Sverige, men även globala händelser som har påverkat fastighets-

marknaden. De flesta av de undersökta företagen har beskrivit år 2007 som ett bra år, men 

inte lika bra som år 2006. I början av året var det enligt de undersökta företagen en stark till-

växt och hög transaktionsvolym av fastigheter. Under hösten år 2007 växte en osäkerhet fram 

på grund av turbulens på världens finansmarknader. Osäkerheten medförde en viss försiktig-

het för fastighetstransaktioner i hela Europa. 

 

Enligt de undersökta företagen präglades år 2008 av en lågkonjunktur. Lågkonjunkturen 

medförde osäkerhet och försiktighet på fastighetsmarknaden, vilket resulterade i lägre 

transaktionsvolymer än föregående år. Företagens värdeförändringar speglar år 2008 och 2009 

försiktigheten på marknaden vilket kan ses i figur 1. Företagen hade blandade åsikter om hur 

fastighetsmarknaden utvecklades år 2009. En del ansåg att finanskrisen och lågkonjunkturen 

fortsatte under hela år 2009, medan en del ansåg att marknaden stabiliserades under andra 

halvåret. Majoriteten ansåg dock att det var en återhämtning under sista halvåret, 

återhämtningen innebar att transaktionsvolymerna ökade. Kungsleden Fastighets AB ansåg att 

det var svårt att värdera förvaltningsfastigheterna i slutet av år 2008 och under hela år 2009. 

 

Under år 2010 stabiliserades marknaden och konjunkturen vände, vilket medförde ökade 

transaktionsvolymer enligt de undersökta företagen. Diös Fastigheter AB ansåg att den ökade 

transaktionsvolymen har bidragit till vägledning vid fastställande av avkastningskraven och 

samtliga företag har år 2010 redovisat positiva värdeförändringar, vilket kan ses i figur 1. År 

2011 hade marknaden en fortsatt stark utveckling under första halvåret, men bromsades in i 

slutet av året. Enligt de undersökta företagen fanns det en oro under andra halvåret avseende 

den europeiska statsskuldsrisken och banksystemet vilket påverkade fastighetsmarknaden. 

Transaktionsvolymen minskade men inte i lika hög grad som under finanskrisen. FastPartner 

AB ansåg att fastän omvärlden präglades av lågkonjunktur och finansiell oro stod sig 

fastighetsmarknaden i Stockholm väl. 
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Figur 1. Sammanställning av urvalets värdeförändringar av förvaltningsfastigheter under åren 2007-2011. 

4.17 Upplysningar i de finansiella rapporterna 

Iakttagelser vid granskningen av de finansiella rapporterna är att mängden information och 

upplysningar varierar mellan företagen och åren. Ett exempel på en upplysning som alla 

företag redovisar är fastigheternas ingående och utgående värde. En del av företagen har 

lämnat begränsade upplysningar i not hänförlig till förvaltningsfastigheter och i nästan varje 

fall kan upplysningar hämtas på sidorna innan förvaltningsberättelsen. Ett exempel är 

Fastighets AB Balder där det i noten står att en kalkylränta används men inte hur stor den är, 

det framkommer istället på sidorna innan förvaltningsberättelsen. Det här gör att läsaren får 

svårare att hitta den information som efterfrågas. Generellt sett framkommer det mer 

upplysningar för varje år som passerar, ett undantag är Castellum AB som sedan 2007 har haft 

riklig och konstant information. Ett exempel på ett företag som minskar mängden information 

är Catena AB. 
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5. Analys 
Studien syftar till att undersöka hur fastighetsförvaltningsbolagen noterade på NASDAQ 

OMX Stockholm värderar förvaltningsfastigheter, vilket även inkluderar om fastigheterna har 

värderats internt eller externt. Studien syftar även till att undersöka vilka upplysningar som 

framkommer i företagens finansiella rapporter angående förvaltningsfastigheter och om 

upplysningskraven i IAS 40 följs. För att uppfylla syftet med studien analyseras teorin med 

det empiriska materialet.   

5.1 Värderingsmodeller 

Varje gång ett företag redovisar förvaltningsfastigheter måste de bedöma det verkliga värdet 

(IAS 40 p. 2). Enligt Reis och Stocken (2007, s. 557) ska företaget uppskatta ett försäljnings-

pris trots att ingen transaktion ska äga rum och på grund av det kan det vara svårt att bedöma 

det verkliga värdet på ett tillförlitligt sätt. I IAS 40 ges företagen möjlighet att välja mellan två 

modeller för att fastställa förvaltningsfastigheternas värde. Huvudregeln för värdering av 

förvaltningsfastigheter i koncernens redovisning är enligt Johansson (2010, s. 233) att värdera 

enligt modellen för verkligt värde. Enligt Nordlund (2008, s. 47) anses IASB:s definition av 

det verkliga värdet vara detsamma som marknadsvärdet. Bengtsson (2005, s. 13) frågar sig 

om redovisning till verkligt värde innebär att företagen går ifrån försiktighetsprincipen. Den 

andra modellen är anskaffnings-värdemodellen som Quagli och Avallone (2010, s. 464) anser 

är en försiktigare värderingsmodell än värdering till verkligt värde. Anskaffningsvärdet bidrar 

till en jämnare redovisning på grund av att modellen har en förutbestämd plan, med undantag 

för nedskrivningar (Quagli och Avallone, 2010, s. 464). En annan fördel är enligt Whittington 

(2008, s. 147) att det ger ett tillförlitligare värde. Problematiken som Reis och Stocken (2007, 

s. 575) har funnit är att en värdering till anskaffningsvärdet kan ge ofullständig information i 

de finansiella rapporterna och Nordlund (2008, s. 27) hävdar att många av kritikerna till 

anskaffningsvärdet tycker att det är tillbakablickande. Inget av företagen i studien har valt att 

redovisa förvaltningsfastigheterna till anskaffningsvärdet utan redovisar istället till verkligt 

värde i koncernens redovisning. Dietrich, Harris och Muller III (2000, s. 125 och 128) anser 

att en värdering enligt modellen för verkligt värde speglar marknadsvärdet och Quagli och 

Avallone (2010, s. 463) samt So och Smith (2009, s. 105) anser att det ger mer information. 

Quagli och Avallone (2010, s. 463) tar upp problematiken om att det krävs speciella kriterier 

för att kunna värdera till verkligt värde. De tar upp kriterier som tillgänglighet av information 

om priser och bedömningar av likvida marknader. Det behövs även kompetens för att kunna 

utveckla en modell för att kunna mäta likvida marknader då information saknas. De menar att 

om detta följs ökar tillförlitligheten av värderingen (Quagli & Avallone, 2010, s. 463).   

5.1.1 Huvudmetoden 

I studien framkommer det att beräkningen av det verkliga värdet skiljer sig mellan företagen 

och i bilaga 1 finns en sammanställning av företgens metoder. Huvudmetoden vid värdering 

till verkligt värde är enligt Johansson (2010, s. 247) att företagen ska beräkna värdet genom 

att främst använda data från civilrättsliga köp av fastigheter av liknande slag. Bengtsson 

(2005, s. 60) anser också att företag i första hand bör värdera förvaltningsfastigheter enligt 

huvudmetoden. Huvudmetoden benämns enligt Sveriges Fastighetsmäklarsamfund och 

Lantmäteriverket (2010, s. 137) som ortsprismetoden. Metoden beskrivs i IAS 40 p. 45 där 

det framkommer att ett verkligt värde uttrycks bäst ifall det baseras på ”aktuella priser på en 

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

föremål för likartade hyresavtal och andra avtal” (IAS 40 p. 45) vid bedömningen. Björklund 

och Nordlund (2005, ss. 376-381) anser att ortsprismetoden kan tillämpas på olika sätt. De 

beskriver fyra metoder som kan ingå i ortsprismetoden, två av dem är areametoden och 
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nettokapitaliseringsmetoden. Wallenstam AB beskriver i de finansiella rapporterna att vid 

fastställande av avkastningskravet har de i första hand tagit hänsyn till kvadratmeterpriser på 

den aktuella marknaden. Enligt Nordlund (2008, s. 121) innebär areametoden att företaget 

använder ett kvadratmeterpris per fastighet. Wallenstam AB använder däremot inte uttrycket 

areametod i de finansiella rapporterna. De har tagit hänsyn till kvadratmeterpriser, men det 

framkommer inte om priserna är baserade på en aktiv marknad för likartade fastigheter.  

 

Hufvudstaden AB har uppgett att de åren 2009-2011 har använt nettokapitaliseringsmetoden, 

de har även uppgett att den här metoden är en variant av ortsprismetoden. Vid användning av 

nettokapitaliseringsmetoden behöver företaget tydligt definiera vad värderingen har baserats 

på (Björklund och Nordlund, 2005, s. 378). Metoden kan enligt Björklund och Nordlund 

(2005, ss. 377-379) baseras på antingen ett marknadsmässigt eller ett faktiskt driftnetto. Vid 

bedömning av marknadsvärdet ska företaget basera det verkliga värdet på det 

marknadsmässiga driftnettot, avvikelser kan uppstå och företaget kan då justera för dessa. 

Slutligen ska företagen göra en anpassning mellan det faktiska och marknadsmässiga 

driftnettot under kalkylerad period (Björklund & Nordlund, 2005, ss. 377-379). Hufvudstaden 

AB har använt marknadens avkastningskrav och har ställt det i relation till fastigheternas 

driftnetton. De har även använt sig av marknadsmässiga faktorer vid bedömningen. Catena 

AB har också använt huvudmetoden år 2011, men de baserar värderingen på 

markanvisningsavtal och avtal om överlåtelser av byggrätter.   

 

Företagen kan enligt Björklund och Nordlund (2005, ss. 367-368) vid värdering enligt 

ortsprismetoden använda sex steg för att bedöma det verkliga värdet. I studien framkommer 

det att tre företag har använt ortsprismetoden och kan därför tillämpa stegen. Det första steget 

är att identifiera den marknad som företaget ska hämta jämförbar transaktionsdata ifrån. 

Parametrar som kan ligga till grund vid identifieringen är fastighetstyp, tidsperiod samt 

geografiskt område. I Hufvudstaden AB:s finansiella rapporter går det att urskilja att de har 

använt sig av det första steget då de uppger att de har använt fastighetskategori och 

fastighetsskick vid bedömningen av det verkliga värdet. Det andra och tredje steget är enligt 

Björklund och Nordlund (2005, ss. 369-370) att lokalisera de jämförbara fastigheterna samt 

att få information om dem. I de finansiella rapporterna är det svårt att urskilja om något av 

företagen har genomfört steg två och tre. I det fjärde steget analyseras den information som 

har tagits fram genom den metod företaget har valt och i steg fem korrigerar företaget för 

fastighetens skick samt värdeförändringar (Björklund & Nordlund 2005, ss. 370-374). 

Hufvudstaden AB har genomfört steg fyra genom att använda nettokapitaliseringsmetoden för 

bedömningen av det verkliga värdet. I de finansiella rapporterna är det svårt att urskilja om 

företagen har tagit hänsyn till steg fem. I det sista steget ska företaget ifrågasätta tillförlitlig-

heten och bedöma osäkerheten av det uppskattade värdet (Björklund & Nordlund 2005, ss. 

374-375). Hufvudstaden AB har i de finansiella rapporterna angett ett osäkerhetsintervall på 

+/- 2-9 procent. Många av de undersökta företagen har angett att de har ett osäkerhetsintervall 

fastän de inte har använt sig av ortsprismetoden.    

5.1.2 Alternativmetoder 

Om företag inte kan använda huvudmetoden ska de enligt Hitz (2007 s. 326) och Johansson 

(2010, s. 247) använda IAS 40 p. 46. Johansson (2010, s. 247) anser att de tre punkterna i IAS 

40 p. 46 inte ska rangordnas och han anser även att vid värdering ska företag se till alla 

punkter för att kunna välja ut det mest sannolika värdet. I Kungsleden Fastighets AB:s 

finansiella rapporter framkommer det att bolaget använder en variant av ortsprismetoden 

samtidigt som fastigheterna har värderats genom en nuvärdesberäkning av fastigheternas fria 

kassaflöde. Under åren 2008-2011 framkommer det att Kungsleden Fastighets AB grundar 
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värderingen på många olika bedömningar och antaganden om fastighetens framtida 

utveckling och händelser samt hur marknaden för fastighetstransaktioner fungerar. Enligt 

Johansson (2010, s. 247) är de två metoderna i IAS 40 p. 46 a och b varianter av huvud-

metoden. Värderingen av de två metoderna baseras på information om priser gällande trans-

aktioner av fastigheter (Johansson, 2010, ss. 238-239). En nackdel med de två metoderna är 

enligt Johansson (2010, s. 240) att de är mindre tillförlitliga i förhållande till huvudmetoden, 

då huvudmetoden baseras på information som är mer lik den förvaltningsfastighet som ska 

värderas. Bengtsson (2005, s. 60) anser att om ortsprismetoden inte är möjlig att tillämpa ska 

företagen endast se till alternativmetoderna a och b. Finns det inte möjlighet att få tag i den 

information som behövs för alternativmetoderna a och b måste företaget se till sina framtida 

betalningsströmmar. En beräkning av det verkliga värdet genom en kassaflödesmetod ses 

enligt Bengtsson (2005, s. 60) som en nödlösning och han anser därför att värderings-

metoderna till verkligt värde ska rangordnas. 

 

Många företag skriver att de tar hänsyn till marknadsparametrar eller ortsprismetoden. När 

företagen uppger att de har tagit hänsyn till ortsprismetoden innebär det att de har tagit hänsyn 

till en aktiv marknad med likartade fastigheter som det uppges i IAS 40 p. 45. Reglerna i IAS 

40 p. 45 och 46 a och b är relativt lika då det i punkt 45 framkommer att ”… aktuella priser på 

en aktiv marknad för likartade fastigheter, med samma läge och i samma skick…” (IAS 40 p. 

45) ska användas. I punkt 46 a ska ”aktuella priser på en aktiv marknad för fastigheter av 

annat slag, i annat skick och med annat läge…” (IAS 40 p. 46 a) användas och i punkt 46 b 

ska ”senaste priser för liknande fastigheter på mindre aktiva marknader…” (IAS 40 p. 46 b) 

användas. Enligt Whittington (2008, s. 140) bör det föras en diskussion om de antaganden 

som företaget har tagit vid värderingen. I studien har det observerats att inget av företagen 

motiverar valet av värderingsmetod och nästan alla företag uppger inte ifall den information 

de använder från marknaden kommer från en aktiv marknad.   

 

Dagon AB har använt en nuvärdesberäkning av fastigheternas framtida driftnetto år 2007 för 

att beräkna det verkliga värdet. I IAS 40 p. 46 c framkommer det att företaget ska beräkna ett 

nuvärde av uppskattade framtida betalningsströmmar och Johansson (2010, s. 239) har valt att 

kalla den här metoden för en kassaflödesmetod. Det här innebär att Dagon AB har år 2007 

använt sig av en kassaflödesmetod enligt Johanssons (2010, s. 239) terminologi. Åren 2008-

2011 använde Dagon AB en kassaflödesmetod som är avkastningsbaserad och avkastnings-

nivån har fastställts med hjälp av ortsprismetoden. År 2009 framkommer det även att ett 

direktavkastningskrav har använts vid beräkningen. Ett annat företag som också anger att de 

använder en nuvärdesberäkning är Atrium Ljungberg AB. Sett ur IAS 40 p. 46 c och 

Johanssons (2010, s. 239) synsätt tyder det här på en kassaflödesmetod. Atrium Ljungberg 

AB anger också att avkastningskravet har fastställts genom ortsprismetoden. Enligt Nordlund 

(2009, s. 33) kan kassaflödet vara sammankopplat med ortsprismetoden och det beror på vilka 

parametrar företaget har använt för att bedöma kassaflödet. I IAS 40 p. 46 c framkommer det 

att metoden ska baseras på vissa marknadsaspekter och återspegla marknadens bedömning av 

osäkerheten vilket stämmer överrens med Nordlunds (2009, s. 33) syn. Enligt Nordlund 

(2009, ss. 33-34) är avkastningskravet en parameter i kassaflödet och har en stor betydelse vid 

beräkningen. Diös AB har också använt sig av ett avkastningskrav i kassaflödesberäkningen. 

Det framkommer inte i deras finansiella rapporter vad avkastningskravet är baserat på samt 

vad de andra parametrarna är baserade på. Diös AB:s beräkning av det verkliga värdet är 

därmed en kassaflödesmetod enligt IAS 40 p. 46 c.  

 

Castellum AB, Wihlborgs Fastigheter AB och Catena AB har använt en kassaflödesmetod för 

att beräkna det verkliga värdet. De tre företagen ger upplysningar om att de under något eller 
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några av åren använder ortsprismetoden för att uppskatta verkliga värden. Castellum AB 

anger att de vid beräkningen har använt sig av fastighetstransaktioner som har ägt rum på 

marknaden. De har i första hand sett till transaktioner för den specifika fastighetens geo-

grafiska område eller för en liknande fastighet. Vid brist på den här informationen används 

istället jämförelseinformation från ett annat geografiskt område eller en annan typ av fastig-

het. Det som framkommer i Castellum AB:s finansiella rapporter stämmer till stor del överens 

med vad som framkommer i IAS 40 p. 45 och 46.   

 

I studien har det framkommit att ytterligare fyra bolag har använt sig av en kassaflödesmetod. 

Brinova Fastigheter AB, Fabege AB, FastPartner AB och Heba Fastigheter AB anger i de 

finansiella rapporterna att de använder bland annat marknadsanpassade parametrar i kassa-

flödesmetoden. Nordlund (2009, s. 33) anser att många av de företag som uppger att de 

använder en kassaflödesmetod använder egentligen en kombination av ortsprismetoden och 

en avkastningsbaserad metod. Klövern AB har också använt sig av en kassaflödesmetod, 

skillnaden från de andra företagen är att Klövern AB använder en avkastningsbaserad 

kassaflödesmetod. Fastigheternas avkastningsnivå har bedömts utifrån deras unika risk samt 

gjorda transaktioner på respektive ort enligt ortsprismetoden. Utifrån Nordlunds syn använder 

Klövern AB en kombination av en ortsprismetod och en avkastningsbaserad metod. 

Nordlunds (2009, s. 33) synsätt kan även tillämpas på Fastighets AB Balder som uppger att de 

använde en kombination av ortsprismetod och avkastningsmetod år 2007, och år 2008 

använde de en ortsprismetod som baserades på en kassaflödesanalys. De resterande åren 

genomfördes en avkastningsmetod som baserades på en kassaflödesanalys. Två andra företag 

som också anger att de har använt en kombination av avkastningsmetod och ortsprismetod för 

två av de undersökta åren är Catena AB och Wihlborgs Fastigheter AB. I IAS 40 

framkommer det inte om den kombination av metoder som Nordlund (2009, s. 33) nämner 

ovan kan tillämpas enligt reglerna i IAS 40 p. 45 och 46. Enligt reglerna i IAS 40 p. 46 c kan 

kombinationen av avkastningsbaserad metod och ortsprismetod tyda på att företaget istället 

tillämpar en kassaflödesmetod. I IAS 40 p. 46 c framkommer det att företaget ska göra en 

nuvärdesberäkning samt att ta hänsyn till externa faktorer, vilket företaget gör vid användning 

av ortsprismetoden. Totalt sett har det framkommit att 88 procent av de undersökta företagen 

baserar värderingen av förvaltningsfastigheter på en kassaflödesmetod. 

 

 
Figur 2. Fördelning av värderingsmetoder. 

Figuren visar fördelningen av de värderingsmetoder som har 

framkommit i de finansiella rapporterna. Figuren är baserad 

på totalt 75 finansiella rapporter.  

5.1.3 Kalkylperiod  

Tio av de undersökta företagen har beräknat restvärden för förvaltningsfastigheterna under 

samtliga år. Atrium Ljungberg AB har beräknat restvärden för åren 2008-2011 och Brinova 
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Fastigheter AB har beräknat restvärden för åren 2007, 2010 och 2011. Johansson (2010, s. 

242) beskriver tre olika tidsaspekter som företagen kan välja mellan vid användningen av 

kassaflödesmetoden. En tidsaspekt är en evighetskalkyl där inget restvärde existerar. Sett hur 

Johanssons (2010, s. 242) perspektiv kan Atrium Ljungberg AB ha använt en evighetskalkyl 

då de inte har angett en kalkylperiod för kassaflödesanalysen. För Brinova Fastigheter AB 

framkommer det dock en kalkylperiod på sex år. Enligt Björklund och Nordlund (2005, ss. 

386-388) beräknas inget restvärde vid användningen av direktavkastningsmetoden, vilket 

stämmer med Wallenstam AB som har värderat enligt avkastningsmetoden.  

5.1.4 Transaktionsvolym  

Enligt IAS 40 p. 45 och 46 a-b ska företagen basera värderingen på fastighetstransaktioner, 

vilket Johansson (2010, s. 236) kallar för civilrättsliga transaktioner. I de finansiella 

rapporterna beskriver företagen den lågkonjunktur som tog fart år 2008 som en orsak till den 

drastiska värdeminskningen av förvaltningsfastigheter, som kan ses i figur 1. Under 

lågkonjunkturen var det enligt företagen färre fastighetstransaktioner på marknaden. Fem av 

företagen har år 2009 redovisat positiva värdeförändringar, medan de övriga tio bolagen 

visade en fortsatt negativ förändring. Den negativa förändringen är däremot inte lika stor som 

år 2008. Företagen hade blandade åsikter om hur fastighetsmarknaden utvecklades under år 

2009. Samtliga företag har år 2010 en positiv värdeförändring av förvaltningsfastigheterna, 

vilket företagen motiverar med en ökning av transaktionsvolymerna på marknaden och en 

konjunkturvändning. År 2011 fortsatte den positiva värdeförändringen, men för en del företag 

som till exempel Castellum AB var det en mindre positiv värdeförändring gentemot 

föregående år. I studien framkommer det att Hufvudstaden AB och Catena AB har bytt 

värderingsmetod från kassaflödesmetod till ortsprismetod under de senare åren, då det var 

högre transaktionsvolymer på marknaden.  

5.2 Upplysningar  

Samtliga av de undersökta företagen har uppgett vilken värderingsmodell de har använt vid 

värderingen av förvaltningsfastigheterna, vilket överensstämmer med kravet i IAS 40 p. 75. 

Enligt IAS 40 p. 75 d ska det framkomma vilka metoder som har använts samt vilka 

betydande antaganden som har tillämpats vid bedömning av värdet på förvaltningsfastig-

heterna, samtliga företag har upplyst om vilken metod de har använt. I studien framkommer 

det att de undersökta företagen har olika mängd upplysningar och de antaganden som ska 

framkomma enligt IAS 40 p. 75 d framkommer inte i alla företagens finansiella rapporter. 

Whittington (2008, s. 140) har uppmärksammat ett problem med att värdera till verkligt värde 

och det är att rapporteringen inte ger tillräckligt mycket information eller tillräckligt tydlig 

information. Bennet, Bradbury och Prangnell (2006, s. 190) anger i sin studie att IASB:s 

standarder är mer principbaserade än FASB:s standarder och Johansson (2010, s. 238) anser 

att IAS 40 p. 75 a-d innehåller principbaserade regler, vilket öppnar upp för tolkningar. 

 

Som nämndes i stycket ovan anser Johansson att IAS 40 p. 75 a-d innehåller principbaserade 

regler och det kan därför vara svårt att avgöra vilka antaganden som IASB anser är betydande. 

Sju av de undersökta företagen har använt parametrar som inflation och kalkylränta men har 

under något eller några av åren inte angett vilka antaganden som har tagits gällande dessa 

parametrar vid värderingen av förvaltningsfastigheterna. Av de sju företagen är det Dagon AB 

och FastPartner AB som har utelämnat antagandet om vilken procentsats som direkt-

avkastningskravet och avkastningskravet har. Enligt Nordlund (2009, 33-34) är avkastnings-

kravet en stor del av beräkningen av kassaflödesanalysen och är därmed enligt IAS 40 p. 75 d 

ett betydande antagande. Totalt sett är det åtta företag som inte har gett ofullständiga 

upplysningar i de finansiella rapporterna, vilket kan ses i figur 3. I studien framkommer det 
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även att många företag använder en långsiktig vakansnivå eller längden på hyreskontrakten i 

beräkningen av det verkliga värdet, med det framkommer inte vilken nivå eller längd som har 

antagits. Lorentzon (2011, s. 148) fann i sin studie att det ibland kan saknas information om 

värderingen i de finansiella rapporterna, vilket också har framkommit i den här studien.  

 

 
Figur 3. Företagens upplysningar i de finansiella 

rapporterna. 

Samtliga företag har gett upplysning om att fastigheterna har värderats internt eller externt 

och enligt IAS 40 p. 75 e är företagen tvungna att upplysa om det. Det framkommer i IAS 40 

p. 75 e att företagen ska ange i vilken utsträckning fastighetsbeståndet baseras på en värdering 

av en oberoende extern värderingsman. Alla företag har redovisat i vilken utsträckning som 

fastighetsbeståndet har värderats externt. Många av företagen har använt en extern värderings-

man för att kvalitetssäkra den interna värderingen och alla företag förutom Atrium Ljungberg 

AB, år 2007, har angivit hur stor del av fastighetsbeståndet som har kvalitetssäkrats. Ett annat 

upplysningskrav är att uppge förvaltningsfastigheternas ingående och utgående värde (IAS 40 

p. 76), vilket samtliga företag har gjort. Volymen av upplysningar i företagens finansiella 

rapporter skiljer sig mellan företagen och även mellan åren. De flesta företag ger minst 

upplysningar i 2007 års finansiella rapport men det lämnas mer upplysningar för varje år som 

går. Det här stämmer överens med Devalle och Rizzatos (2011, s. 12) resultat som visade att 

mängden upplysningar i de finansiella rapporterna skiljde sig åt.  

 

I IAS 40 framkommer det inte att upplysningar om osäkerheten ska anges, men Nordlund 

(2010, s. 350) anser att företagen bör ge upplysningar om det finns en osäkerhet vid 

värderingen och även ange hur denna osäkerhet ska hanteras.  Sju av de undersökta företagen 

har valt att ange ett osäkerhetsintervall för värderingen, där intervallet ligger vid +/- 5-10 

procent för åren 2007-2011 för sex stycken av bolagen. Enligt Lundström och Gustafsson 

(2006, s. 9) är det i Sverige vanligt att ange ett osäkerhetsintervall på +/- 10 procent. 

Hufvudstaden AB var det enda bolaget som hade ett osäkerhetsintervall med ett lägsta tal på 

+/- 2 procent, deras högsta procentsats var +/- 9 procent. Resterande åtta bolag har inte nämnt 

något osäkerhetsintervall.  

5.3 Intern och extern värdering 

Enligt IAS 40 p. 32 kan företag välja att anlita en oberoende extern värderingsman för att 

fastställa det verkliga värdet på företagens förvaltningsfastigheter. Företagen är inte tvungna 

att använda sig av en extern part men det uppmuntras av IASB. Enligt Devalle och Rizzato 

(2011, s. 10) ska den oberoende värderingsmannen ha kunskap inom området och vara upp-

daterad med den senaste informationen för att kunna göra en professionell bedömning av 

förvaltningsfastigheternas verkliga värde. 
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Figur 4. Fördelning av intern och extern värdering samt förtydligande av den interna värderingen. 

Av de undersökta företagen var det 54 procent som under de undersökta åren valt att värdera 

förvaltningsfastigheterna internt, vilket kan ses i figur 4. Det var enbart Wallenstam AB som 

inte använde sig av en extern värderingsman för att kvalitetssäkra den interna värderingen. 

FastPartner AB ifrågasätter i 2008 års finansiella rapport om det är externa eller interna parter 

som kan uppfatta det verkliga värdet korrekt. En extern part tar enligt FastPartner AB infor-

mation från tidigare transaktioner för att bedöma det verkliga värdet. När företaget istället 

värderar förvaltningsfastigheterna internt använder de kunskapen och kännedomen om fastig-

heten. Två forskare som är av samma uppfattning som FastPartner AB är Cotter och 

Richardson (2002, s. 436) som menar att det kan vara en fördel att fastigheten värderas 

internt. De menar att personer inom företaget har större kunskap om fastigheten än vad en 

extern part har och kan på det sättet ge en mer tillförlitlig bedömning av det verkliga värdet av 

fastigheten. En risk med att internt värdera fastigheterna är enligt Dietrich, Harris och Muller 

III (2000, s. 156) att fastigheterna kan undervärderas för att sedan kunna säljas till ett högre 

pris och företaget kan då redovisa en vinst. 

 

Av de företag som värderade fastigheterna internt, använde 87 procent externa värderingsmän 

för att kvalitetssäkra den interna värderingen. Mängden fastigheter som kvalitetssäkrades 

inom respektive bolag skiljde sig åt. Ett företag som kvalitetssäkrade cirka 90 procent av 

fastighetsbeståndet varje år är Kungsleden Fastighets AB. Ett företag som skiljer sig från 

Kungsleden Fastighets AB är Klövern AB som enbart kvalitetssäkrar 20-30 procent varje 

kvartal. På bokslutsdagen har de värderat 20-30 procent externt, men över året har hela fastig-

hetsbeståndet värderats externt. Enligt Muller III och Riedl (2002, s. 879) leder extern 

värdering till mindre asymmetrisk information, än vad en intern värdering gör, vilket innebär 

en tillförlitligare värdering. På bokslutsdagen internvärderas 70-80 procent av Klöverns AB:s 

fastighetsbestånd och värderingen kan då ifrågasättas av Muller III och Riedl (2002, s. 879) 

då intern värdering ger asymmetrisk information.  

 

Det var 33 procent av företagen som enbart använde sig av en extern part för att värdera 

förvaltningsfastigheterna. Fördelen med att använda en extern värderingsman är att denne ger 

en större noggrannhet och mindre manipulation vid värderingen än vad en intern värdering 

gör (Dietrich, Harris och Muller III, 2000, s. 155). En annan positiv aspekt med extern vär-

dering är enligt Cotter och Richardson (2002, s. 438) att den ger mer tillförlitlig information. 

En kritisk aspekt som Nellessen och Zuelch (2011, s. 62) tar upp angående de externa vär-

deringsmännen är att det i några studier har visats att de externa värderingsmännen inte 

reagerar tillräckligt vid ny information om marknaden.   
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Dagon AB och Diös Fastigheter AB har använt både intern och extern värdering för att 

bedöma det verkliga värdet på förvaltningsfastigheterna. Ett exempel på intern och extern 

värdering är Dagon AB år 2008 då de värderade 42 procent externt och 58 procent internt vid 

slutet av räkenskapsåret.  
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6. Slutsats  
I studien behandlas två frågeställningar: 

 Vilken metod tillämpar fastighetsförvaltningsbolagen noterade på NASDAQ OMX 

Stockholm vid värdering av förvaltningsfastigheter och följer de IAS 40 under åren 

2007-2011? 

 Följer fastighetsförvaltningsbolagen noterade på NASDAQ OMX Stockholm 

upplysningskraven i IAS 40 p. 75 a, d-e? 

 

Studien syftar till att undersöka hur fastighetsförvaltningsbolagen noterade på NASDAQ 

OMX Stockholm värderar förvaltningsfastigheter, vilket även inkluderar om fastigheterna har 

värderats internt eller externt. Studien syftar även till att undersöka vilka upplysningar som 

framkommer i företagens finansiella rapporter angående förvaltningsfastigheter och om 

upplysningskraven i IAS 40 följs.  

6.1 Värderingsmetoder 

I studien framkommer det att samtliga undersökta företag redovisar och värderar förvaltnings-

fastigheter till verkligt värde fastän det finns fördelar med att värdera till anskaffningsvärdet. 

De flesta forskarna är däremot positiva till värdering enligt modellen för verkligt värde. Enligt 

Harris och Muller III (2000, s. 125 och 128) speglar det verkliga värdet marknadsvärdet och 

enligt Quagli och Avallone (2010, s. 463) ger det mer information i de finansiella rapporterna. 

Det verkliga värdet ger en rättvisande bild och ett mer korrekt värde på förvaltningsfastig-

heten vid bokslutsdagen än vad anskaffningsvärdet gör. Kan inte det verkliga värdet 

fastställas på ett tillförlitligt sätt bör företaget använda anskaffningsvärdet som en försiktighet. 

 

I IAS 40 p. 45 framkommer det att företagen i första hand ska använda metoden som beskrivs 

som huvudmetoden och även författare som Nordlund (2008, s. 120), Johansson (2010, s. 

236) och Bengtsson (2005, s. 60) anser att det är huvudmetoden som i första hand ska 

användas. Fastän IASB och forskare anser att det är huvudmetoden som ska tillämpas 

använder nästan alla de undersökta företagen en alternativmetod till huvudmetoden. 

Whittington (2008, s. 140) anser att det ska föras en diskussion om vilken värderingsmetod 

som företagen väljer att använda, i studien framkommer det att inget av företagen har fört en 

sådan diskussion. Om det skulle införas ett krav på att företagen ska redovisa den diskussion 

som har förts skulle det bli lättare för intressenter att följa och förstå värderingen och dess val 

av metod.  

 

Det finns endast tre bolag som har använt sig av huvudmetoden vid ett eller flera tillfällen 

under de undersökta åren. Wallenstam AB är det enda företaget som under åren 2007-2011 

har använt huvudmetoden och de har använt huvudmetoden i form av areametoden. 

Hufvudstaden AB har åren 2009-2011 använt huvudmetoden i form av nettokapitaliserings-

metoden för att bedöma det verkliga värdet på förvaltningsfastigheterna. Catena AB har 

använt sig av huvudmetoden under år 2011, där värderingen baseras på jämförelser av 

markanvisningsavtal och avtal om överlåtelser av byggrätter. Resterande 12 företag har 

använt sig av metoden i IAS 40 p. 46 c under samtliga undersökta år. Hufvudstaden AB och 

Catena AB använde sig av kassaflödesmetoden under de första undersökta åren.  

 

En tredjedel av företagen gav upplysning om att de använde en blandning av ortsprismetoden 

och kassaflödesmetoden, men det framkommer inte i IAS 40 att det finns möjlighet att 

kombinera de olika metoderna. I IAS 40 p. 46 c framkommer det att företaget ska göra en 

nuvärdesberäkning av uppskattade framtida betalningsströmmar och samtidigt se till externa 
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faktorer. Studien har visat att de företag som upplyser om att de använder en kombination av 

ortsprismetoden och kassaflödesmetoden genomför en nuvärdesberäkning av uppskattade 

framtida betalningsströmmar med hänsyn till externa faktorer. Det behöver därför inte vara så 

att företagen har använt sig av två olika metoder utan de har använt sig av en annan 

terminologi än vad IASB gör. Det är svårt att matcha företagens terminologi angående 

värderingsmetod med metoderna som anges i IAS 40. I de finansiella rapporterna skiljer sig 

terminologin mellan företagen och åren vilket gör att det är svårt att snabbt få en klar bild av 

vilken metod företagen använder.  

 

En stor del av företagen ansåg att det var en ökning av transaktionsvolymerna år 2010, vilket 

vi anser borde underlätta användningen av huvudmetoden. Huvudmetoden kräver enligt IAS 

40 p. 45 transaktioner på en aktiv marknad för likartade fastigheter och det borde därför vara 

fler företag som använder sig av huvudmetoden år 2010 då det var en hög transaktionsvolym 

av fastigheter. I studien framkommer det att Hufvudstaden AB och Catena AB har bytt 

värderingsmetod från kassaflödesmetod till ortsprismetod under de senare åren, vilket 

överensstämmer med att fler transaktioner öppnar upp för användning av huvudmetoden. 

Under åren 2008 och 2009 var det enligt företagen få transaktioner av fastigheter då det var en 

lågkonjunktur, vilket talar för en större användning av alternativa metoder.  

6.2 Upplysningar  

I studien framkommer det att alla företag inte ger fullständig information i de finansiella 

rapporterna. I IAS 40 p. 75 d framkommer det att företag ska ange vilken metod som har 

använts och vilka betydande antaganden som tillämpas vid värdering av förvaltningsfastig-

heter till verkligt värde. Vi har däremot upptäckt att några av företagen inte har angett stor-

leken på de parametrar som har använts vid bedömningen av det verkliga värdet, vilket inne-

bär att IAS 40 p. 75 d inte alltid följs. Av studien framgår det att betydande antaganden är 

parametrar som har använts för att beräkna det verkliga värdet, exempel på parametrar kan 

vara inflationsantagande, kalkylränta eller avkastningskrav. Två företag som saknar 

betydande antaganden är Dagon AB och FastPartner AB som har utelämnat vilken procentsats 

som avkastningskravet har. Som tidigare nämnts anser Johansson (2010, s. 238) att reglerna i 

IAS 40 p. 75 a-d är principbaserade. Problematiken med principbaserade regler är att läsaren 

måste tolka reglerna vid användande av dem. De företag som inte har uppgett storleken på 

parametrarna kan ha tolkat de parametrar de har använt som icke betydande.  

 

Det framkommer olika mycket information i företagens finansiella rapporter och för vissa 

företag skiljer sig även mängden information mellan åren. Devalle och Rizzatos (2011, s. 12) 

resultat visade också att mängden upplysningar i de finansiella rapporterna skiljde sig åt. Det 

här kan bero på att standarden är principbaserad och det kan därför vara så att företagen har 

tolkat standarden på olika sätt och därmed redovisat en varierande mängd upplysningar.  

 

Samtliga företag i studien har gett upplysning om de har använt en intern eller extern 

värderingsman, vilket överensstämmer med reglerna i IAS 40 p. 75 e. När en extern 

värderingsman bedömer det verkliga värdet måste företaget enligt IAS 40 p. 75 e ange i 

vilken utsträckning den externa värderingen har genomförts, samtliga företag har följt den här 

regeln.      

6.3 Intern och extern värdering  

I studien har det framkommit att företagen kan använda intern eller extern värdering för att 

värdera förvaltningsfastigheter. Det finns både för- och nackdelar med intern och extern vär-

dering. Cotter och Richardson (2002, s. 436) anser att en fördel med intern värdering är att 
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företaget normalt har en större kunskap internt om fastigheten än vad en extern värderingsman 

har. En fördel med extern värdering är enligt Dietrich, Harris och Muller III (2000, s. 155) att 

extern värdering ger en större noggrannhet och en mindre risk för manipulation av 

värderingen än vad en intern värdering gör. Från tidigare forskares studier har vi fått 

uppfattningen om att företag bör ta tillvara på den kunskap som finns inom företaget, men det 

behövs en utomstående oberoende part för att säkerställa värderingen. Det är därför en fördel 

att använda en intern värdering i kombination med en extern värdering. I IAS 40 framkommer 

det att företagen kan använda extern värdering men att det inte är något krav. Av de 

undersökta företagen har 54 procent använt en intern värdering. Av den interna värderingen 

har 87 procent valt att använda en extern värderare för att kvalitetssäkra den interna 

värderingen.  

 

 
Figur 5. Intern och extern värdering. 

Som det kan ses i figur 5 är det endast sju procent som enbart använder intern värdering vilket 

motsvarar ett företag av samtliga 15 företag. De resterande 93 procenten har använt externa 

värderingsmän i någon form, antingen som enbart extern värdering, extern värdering i kombi-

nation med intern värdering eller som kvalitetssäkring av den interna värderingen.  I studien 

har det framkommit att värderingen blir mer tillförlitlig om företagen använder en intern 

värdering i kombination med en extern värdering. Den externa värderingen skulle kunna 

användas som en kvalitetssäkring av den interna värderingen och förtagen skulle då kunna 

använda all kunskap som finns att tillgå om marknaden och fastigheten.  

6.4 Sammanfattande slutsatser   

Resultatet av studien är att samtliga undersökta fastighetsförvaltningsbolag listade på 

NASDAQ OMX Stockholm tillämpar metoden för verkligt värde. Det är cirka 90 procent av 

företagen som använder en kassaflödesmetod, det vill säga alternativmetod c. För att bedöma 

det verkliga värdet har cirka 90 procent av företagen använt någon form av extern värdering. 

Det är svårt att tolka om företagen har följt IAS 40 p. 45 och 46 under åren 2007-2011 då 

standarden är principbaserad. I studien framkommer det även att det ibland saknas 

upplysningar i de finansiella rapporterna och IASB bör därför förtydliga reglerna för 

användningen av IAS 40 p. 75 a, d-e.  
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7. Avslutning 

7.1 Avslutande diskussion  

Det är många olika faktorer som påverkar det verkliga värdet. De upplysningar som finns i de 

finansiella rapporterna skulle aldrig räcka för att läsaren av rapporten skulle kunna göra om 

värderingen. Studien har visat att det delvis beror på att delar av IAS 40 är principbaserade.  

De punkter som vi har berört mest i den här studien är punkterna 45-46 och 75 a, d-e som alla 

är principbaserade. De tre punkterna är viktiga delar av IAS 40 då de berör värderingen och 

upplysningen av värderingen av förvaltningsfastigheter. Principbaserade regler är svårtolkade 

och det behövs kunskap för att kunna förstå och implementera dem. Studien har visat att före-

tagen och tidigare forskare har tolkat IAS 40 på olika sätt. Företagen har gett olika upplys-

ningar i de finansiella rapporterna och det kan bero på att det är svårt att tolka vilka upplys-

ningar som ska framkomma i de finansiella rapporterna. Ett exempel är i IAS 40 p. 75 d där 

det framkommer att företag ska ge upplysningar om de antaganden de har tagit som är 

betydande, men vad betyder egentligen ”betydande antagande”? Det är en tolkningsfråga och 

kan vara en av anledningarna till att informationen skiljer sig mellan företagen. Vi kan 

ifrågasätta om det inte hade varit bättre om företagen ska redovisa alla antaganden som har 

tagits för att bedöma det verkliga värdet. Om det hade varit tydliga riktlinjer för upplysningar 

hade problematiken kring tolkningsutrymmet försvunnit.  

 

En del företag använder samma värderingsmetod men beskriver metoden med olika begrepp. 

Olika begrepp kan innebära svårigheter för intressenter när de ska tolka de finansiella 

rapporterna. Ett förslag till att lösa den här problematiken är att upprätta en ordlista med olika 

begrepp som berör värdering av förvaltningsfastigheter. Om det hade implementerats en 

ordlista skulle det öka jämförbarheten mellan de finansiella rapporterna, även tillförlitligheten 

skulle kunna stärkas då det är klart och tydligt vilken metod företagen har använt och ska 

använda vid värderingen. 

 

I IAS 40 framkommer det att punkt 46 ska användas i avsaknad av den information som ska 

användas i punkt 45, det vill säga att företaget ska se till huvudmetoden först. Vi kan 

ifrågasätta om de företag som använder kassaflödesmetoden för att uppskatta det verkliga 

värdet överhuvudtaget har försökt använda huvudmetoden. Det är inget företag som har 

motiverat valet av metod och det är därför svårt att veta om företagen har försökt använda 

huvudmetoden. Utan motivering av värderingsmetod är det svårt att veta om företaget följer 

IAS 40 p. 45 och 46 a-b.   

 

Vid en rådande lågkonjunktur kan det vara svårt för företagen att använda huvudmetoden, då 

det sker färre fastighetstransaktioner under en lågkonjunktur. Om inte huvudmetoden kan 

användas ska företagen se till de alternativa metoderna och vi anser att företagen bör kunna 

använda alternativmetoderna a och b i en högre utsträckning än vad som görs idag. Vi har 

svårt att se att fastighetsmarknaden skulle stå helt stilla och att inga transaktioner skulle 

genomföras under en lågkonjunktur. Som tidigare nämnts har forskarna olika åsikter om 

alternativmetoderna i IAS 40 p. 46 ska rangordnas eller inte. Vi anser att de bör rangordnas 

för att huvudmetoden ska användas i första hand och alternativmetod a är mest lik huvud-

metoden, alternativmetod b är näst lik huvudmetoden och alternativmetod c är en helt annan 

typ av metod. Om man rangordnar dem innebär det att företaget alltid ska använda den metod 

som är mest lik huvudmetoden om huvudmetoden inte går att tillämpa. Det skulle förhopp-

ningsvis bli färre företag som använder alternativmetod c som enligt oss inte är lika pålitlig 

som en metod som baseras på tidigare fastighetstransaktioner.  

 



- 46 - 

Det är enbart ett av företagen i studien som använder en intern värdering. Vi ifrågasätter om 

en intern värdering är tillförlitlig, varför har resterande bolag annars valt att använda extern 

värdering? När företaget har utfört många fastighetstransaktioner under det gångna året har 

företaget mycket information om fastigheten och marknaden, en intern part kan då ha mer 

kunskap om fastigheterna och marknaden än vad en extern part har. Intern värdering är i det 

fallet bra då värderingen baseras på information av hög kvalitet. Om man ser intern värdering 

ur ett annat perspektiv så öppnar intern värdering upp för möjligheten att manipulera 

värderingen. Om vi ser värderingen ur aktieägarnas perspektiv, kan det vara så att en intern 

värdering skickar andra signaler än vad en extern värdering gör? En extern värderingsman ses 

troligen som en trovärdigare part än vad en intern person gör då den externa parten är obero-

ende. En nackdel med den externa parten är att den skulle kunna anses vara icke oberoende då 

parten har ett kontrakt med företaget och är en leverantör, och på det viset är beroende av 

företaget. Vi anser att en extern part aldrig kommer vara helt oberoende men den kommer 

alltid vara mer oberoende än en intern part. Det är därför vi har kommit fram till att företagen 

alltid borde använda en extern part för att kvalitetssäkra den interna värderingen. 

7.2  Förslag till framtida studier 

IASB har gett ut en ny standard som har fått namnet IFRS 13, som behandlar värdering till 

verkligt värde. Den nya standarden implementerades den första januari 2013. För framtida 

studier hade det varit intressant att undersöka hur IFRS 13 kommer att påverka värderingen av 

förvaltningsfastigheter hos börsnoterade bolag. I IAS 40 är det svårt att tolka hur värderingen 

av det verkliga värdet ska gå till. Kommer IFRS 13 vara tydligare och mindre principbaserad 

än IAS 40 och kommer IFRS 13 påverka hur mycket upplysningar som ska ges om det 

verkliga värdet? Det hade varit intressant att undersöka de här frågorna och få fastighets-

förvaltningsbolagens åsikter om den nya standarden.  

 

En annan aspekt som hade varit intressant att undersöka är hur värderingsinstituten (externa 

värderingsmän) ser på IAS 40. Genom intervjuer med värderingsinstituten hade man fått reda 

på hur de har tolkat IAS 40 och vilka metoder de använder vid en bedömning av det verkliga 

värdet. 
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http://www.castellum.se/fileadmin/fileadmin2/Arsredovisningar/2010/Svensk/castellum_ar_2010/castellum-filer/pdf/Arsredovisning_2010.pdf
http://www.castellum.se/fileadmin/fileadmin2/Arsredovisningar/2010/Svensk/castellum_ar_2010/castellum-filer/pdf/Arsredovisning_2010.pdf
http://www.castellum.se/fileadmin/fileadmin2/Arsredovisningar/2011/Svensk/castellum_ar_2011/castellum-filer/pdf/Arsredovisning_2011.pdf
http://www.castellum.se/fileadmin/fileadmin2/Arsredovisningar/2011/Svensk/castellum_ar_2011/castellum-filer/pdf/Arsredovisning_2011.pdf
http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/11/D3/37/wkr0003.pdf
http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/11/D3/32/wkr0003.pdf
http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/11/D3/2F/wkr0011.pdf
http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/14/2D/8E/wkr0001.pdf
http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/1B/B8/52/wkr0006.pdf
https://web.retriever-info.com/services/businessinfo.html?method=displayBusinessInfo&orgnum=5564310067
https://web.retriever-info.com/services/businessinfo.html?method=displayBusinessInfo&orgnum=5564310067
http://issuu.com/camillaj/docs/dagon__rsredovisning
https://web.retriever-info.com/services/businessinfo.html?method=displayBusinessInfo&orgnum=5564310067
https://web.retriever-info.com/services/businessinfo.html?method=displayBusinessInfo&orgnum=5564310067
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2010: https://web.retriever-

info.com/services/businessinfo.html?method=displayBusinessInfo&orgnum=5564310067 

[2013-02-15] 

2011: https://web.retriever-

info.com/services/businessinfo.html?method=displayBusinessInfo&orgnum=5564310067 

[2013-02-15] 

 

Diös AB  

2007: http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/0C/09/04/wkr0003.pdf [2013-02-15] 

2008: http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/0E/85/52/wkr0003.pdf [2013-02-15] 

2009: http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/10/D2/B1/wkr0011.pdf [2013-02-15] 

2010: http://www.dios.se/download.asp?id=2011-08-

2911:56:04F1B86B78114A50&NAME=Dios_AR_2010_72.pdf [2013-02-15] 

2011: http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/19/31/E4/wkr0006.pdf [2013-02-15] 

 

Fabege AB 

2007: http://www.fabege.se/Documents/ReportsAndPresentations/2008/FAB07_SV_web.pdf 

[2013-02-15] 

2008: http://www.fabege.se/Documents/ReportsAndPresentations/2009/FABEGE_2008_SV.pdf 

[2013-02-15] 

2009: 

http://www.fabege.se/Documents/ReportsAndPresentations/2009/%C3%85rsredovisning%2020

09_sv_100302.pdf [2013-02-15] 

2010: 

http://www.fabege.se/Documents/ReportsAndPresentations/2010/%C3%85rsredovisning/FAB_

AR_10_SVE_110308.pdf [2013-02-15] 

2011: 

http://www.fabege.se/Documents/ReportsAndPresentations/2011/%C3%85R/FAB_AR11_SVE_

indexerad.pdf [2013-02-15] 

 

FastPartner AB 

2007: http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/0B/FC/08/wkr0003.pdf [2013-02-15] 

2008: http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/0E/76/F4/wkr0003.pdf [2013-02-15] 

2009: http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/10/FA/31/wkr0011.pdf [2013-02-15] 

2010: http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/15/1B/45/wkr0001.pdf [2013-02-15] 

2011: http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/18/E9/81/wkr0001.pdf [2013-02-15] 

 

Fastighets AB Balder 

2007: http://www.balder.se/media/5920/%C3%85rsredovisning%202007.pdf [2013-02-18] 

2008: http://www.balder.se/media/5923/%C3%85rsredovisning%202008.pdf [2013-02-18] 

https://web.retriever-info.com/services/businessinfo.html?method=displayBusinessInfo&orgnum=5564310067
https://web.retriever-info.com/services/businessinfo.html?method=displayBusinessInfo&orgnum=5564310067
https://web.retriever-info.com/services/businessinfo.html?method=displayBusinessInfo&orgnum=5564310067
https://web.retriever-info.com/services/businessinfo.html?method=displayBusinessInfo&orgnum=5564310067
http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/0C/09/04/wkr0003.pdf
http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/0E/85/52/wkr0003.pdf
http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/10/D2/B1/wkr0011.pdf
http://www.dios.se/download.asp?id=2011-08-2911:56:04F1B86B78114A50&NAME=Dios_AR_2010_72.pdf
http://www.dios.se/download.asp?id=2011-08-2911:56:04F1B86B78114A50&NAME=Dios_AR_2010_72.pdf
http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/19/31/E4/wkr0006.pdf
http://www.fabege.se/Documents/ReportsAndPresentations/2008/FAB07_SV_web.pdf
http://www.fabege.se/Documents/ReportsAndPresentations/2009/FABEGE_2008_SV.pdf
http://www.fabege.se/Documents/ReportsAndPresentations/2009/%C3%85rsredovisning%202009_sv_100302.pdf
http://www.fabege.se/Documents/ReportsAndPresentations/2009/%C3%85rsredovisning%202009_sv_100302.pdf
http://www.fabege.se/Documents/ReportsAndPresentations/2010/%C3%85rsredovisning/FAB_AR_10_SVE_110308.pdf
http://www.fabege.se/Documents/ReportsAndPresentations/2010/%C3%85rsredovisning/FAB_AR_10_SVE_110308.pdf
http://www.fabege.se/Documents/ReportsAndPresentations/2011/%C3%85R/FAB_AR11_SVE_indexerad.pdf
http://www.fabege.se/Documents/ReportsAndPresentations/2011/%C3%85R/FAB_AR11_SVE_indexerad.pdf
http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/0B/FC/08/wkr0003.pdf
http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/0E/76/F4/wkr0003.pdf
http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/10/FA/31/wkr0011.pdf
http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/15/1B/45/wkr0001.pdf
http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/18/E9/81/wkr0001.pdf
http://www.balder.se/media/5920/%C3%85rsredovisning%202007.pdf
http://www.balder.se/media/5923/%C3%85rsredovisning%202008.pdf
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2009: http://www.balder.se/media/5926/%C3%85rsredovisning%202009.pdf [2013-02-18] 

2010: http://www.balder.se/media/5929/%C3%85rsredovisning%202010.pdf [2013-02-18] 

2011: http://www.balder.se/media/20103/%C3%85R%202011.pdf [2013-02-18] 

 

Heba Fastighets AB  

2007: http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/0C/4B/77/wkr0003.pdf [2013-02-18] 

2008: http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/0E/80/27/wkr0003.pdf [2013-02-18] 

2009: http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/10/EE/CC/wkr0011.pdf [2013-02-18] 

2010: http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/14/58/C8/wkr0007.pdf [2013-02-18] 

2011: http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/19/0C/F5/wkr0001.pdf [2013-02-18] 

 

Hufvudstaden AB  

2007: http://www.hufvudstaden.se/Documents/IR-

dokument/Samtliga%20%C3%A5rsredovisningar/Svenska/%C3%85rsredovisning%202007.p

df [2013-02-18] 

2008: http://www.hufvudstaden.se/Documents/IR-

dokument/Samtliga%20%C3%A5rsredovisningar/Svenska/%C3%85rsredovisning%202008.p

df [2013-02-18] 

2009: http://www.hufvudstaden.se/Documents/IR-

dokument/Samtliga%20%C3%A5rsredovisningar/Svenska/%C3%85rsredovisning%202009.p

df [2013-02-18] 

2010: http://www.hufvudstaden.se/Documents/IR-

dokument/Samtliga%20%C3%A5rsredovisningar/Svenska/%C3%85rsredovisning%202010.p

df [2013-02-18] 

2011: http://www.hufvudstaden.se/Documents/IR-

dokument/Samtliga%20%C3%A5rsredovisningar/Svenska/%C3%85rsredovisning%202011.p

df [2013-02-18] 

  

Klövern AB  

2007: 

http://www.klovern.se/Global/IR%20och%20Press/Finansiella%20rapporter/%C3%85rsredov

isningar_sv/%C3%85R%2007.pdf [2013-02-18] 

2008: 

http://www.klovern.se/Global/IR%20och%20Press/Finansiella%20rapporter/%C3%85rsredov

isningar_sv/%C3%85R%208.pdf [2013-02-18] 

2009: 

http://www.klovern.se/Global/IR%20och%20Press/Finansiella%20rapporter/%C3%85rsredov

isningar_sv/%C3%85R%202009.pdf [2013-02-18] 

2010: 

http://www.klovern.se/Global/IR%20och%20Press/Finansiella%20rapporter/%C3%85rsredov

isningar_sv/%C3%85rsredovisning%202010.pdf [2013-02-18] 

http://www.balder.se/media/5926/%C3%85rsredovisning%202009.pdf
http://www.balder.se/media/5929/%C3%85rsredovisning%202010.pdf
http://www.balder.se/media/20103/%C3%85R%202011.pdf
http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/0C/4B/77/wkr0003.pdf
http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/0E/80/27/wkr0003.pdf
http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/10/EE/CC/wkr0011.pdf
http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/14/58/C8/wkr0007.pdf
http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/19/0C/F5/wkr0001.pdf
http://www.hufvudstaden.se/Documents/IR-dokument/Samtliga%20%C3%A5rsredovisningar/Svenska/%C3%85rsredovisning%202007.pdf
http://www.hufvudstaden.se/Documents/IR-dokument/Samtliga%20%C3%A5rsredovisningar/Svenska/%C3%85rsredovisning%202007.pdf
http://www.hufvudstaden.se/Documents/IR-dokument/Samtliga%20%C3%A5rsredovisningar/Svenska/%C3%85rsredovisning%202007.pdf
http://www.hufvudstaden.se/Documents/IR-dokument/Samtliga%20%C3%A5rsredovisningar/Svenska/%C3%85rsredovisning%202008.pdf
http://www.hufvudstaden.se/Documents/IR-dokument/Samtliga%20%C3%A5rsredovisningar/Svenska/%C3%85rsredovisning%202008.pdf
http://www.hufvudstaden.se/Documents/IR-dokument/Samtliga%20%C3%A5rsredovisningar/Svenska/%C3%85rsredovisning%202008.pdf
http://www.hufvudstaden.se/Documents/IR-dokument/Samtliga%20%C3%A5rsredovisningar/Svenska/%C3%85rsredovisning%202009.pdf
http://www.hufvudstaden.se/Documents/IR-dokument/Samtliga%20%C3%A5rsredovisningar/Svenska/%C3%85rsredovisning%202009.pdf
http://www.hufvudstaden.se/Documents/IR-dokument/Samtliga%20%C3%A5rsredovisningar/Svenska/%C3%85rsredovisning%202009.pdf
http://www.hufvudstaden.se/Documents/IR-dokument/Samtliga%20%C3%A5rsredovisningar/Svenska/%C3%85rsredovisning%202010.pdf
http://www.hufvudstaden.se/Documents/IR-dokument/Samtliga%20%C3%A5rsredovisningar/Svenska/%C3%85rsredovisning%202010.pdf
http://www.hufvudstaden.se/Documents/IR-dokument/Samtliga%20%C3%A5rsredovisningar/Svenska/%C3%85rsredovisning%202010.pdf
http://www.hufvudstaden.se/Documents/IR-dokument/Samtliga%20%C3%A5rsredovisningar/Svenska/%C3%85rsredovisning%202011.pdf
http://www.hufvudstaden.se/Documents/IR-dokument/Samtliga%20%C3%A5rsredovisningar/Svenska/%C3%85rsredovisning%202011.pdf
http://www.hufvudstaden.se/Documents/IR-dokument/Samtliga%20%C3%A5rsredovisningar/Svenska/%C3%85rsredovisning%202011.pdf
http://www.klovern.se/Global/IR%20och%20Press/Finansiella%20rapporter/%C3%85rsredovisningar_sv/%C3%85R%2007.pdf
http://www.klovern.se/Global/IR%20och%20Press/Finansiella%20rapporter/%C3%85rsredovisningar_sv/%C3%85R%2007.pdf
http://www.klovern.se/Global/IR%20och%20Press/Finansiella%20rapporter/%C3%85rsredovisningar_sv/%C3%85R%208.pdf
http://www.klovern.se/Global/IR%20och%20Press/Finansiella%20rapporter/%C3%85rsredovisningar_sv/%C3%85R%208.pdf
http://www.klovern.se/Global/IR%20och%20Press/Finansiella%20rapporter/%C3%85rsredovisningar_sv/%C3%85R%202009.pdf
http://www.klovern.se/Global/IR%20och%20Press/Finansiella%20rapporter/%C3%85rsredovisningar_sv/%C3%85R%202009.pdf
http://www.klovern.se/Global/IR%20och%20Press/Finansiella%20rapporter/%C3%85rsredovisningar_sv/%C3%85rsredovisning%202010.pdf
http://www.klovern.se/Global/IR%20och%20Press/Finansiella%20rapporter/%C3%85rsredovisningar_sv/%C3%85rsredovisning%202010.pdf
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2011: 

http://www.klovern.se/Global/IR%20och%20Press/Finansiella%20rapporter/%C3%85rsredov

isningar_sv/%C3%85rsredovisning%202011.pdf [2013-02-18] 

  

Kungsleden fastighets AB 

2007: http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/0C/F1/C0/wkr0003.pdf [2013-02-18] 

2008: http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/0E/90/2F/wkr0003.pdf [2013-02-18] 

2009: http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/10/EE/3E/wkr0011.pdf [2013-02-18] 

2010: http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/14/59/E4/wkr0007.pdf [2013-02-18] 

2011: http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/1A/E2/66/wkr0006.pdf [2013-02-18] 

  

Wallenstam AB 

2007: http://investors.wallenstam.se/files/press/wallenstam/wallenstam_se_2007.pdf [2013-02-18] 

2008: http://investors.wallenstam.se/files/press/wallenstam/Wallenstam_Arsredovisning_2008.pdf 

[2013-02-18] 

2009: http://investors.wallenstam.se/files/press/wallenstam/201003292480-2.pdf [2013-02-18] 

2010: http://investors.wallenstam.se/files/press/wallenstam/201103282104-1.pdf [2013-02-18] 

2011: http://investors.wallenstam.se/files/press/wallenstam/201203232198-1.pdf [2013-02-18] 

 

Wihlborgs fastigheter AB  

2007: 

http://www.wihlborgs.se/Global/%C3%85rsredovisningar/%C3%85rsredovisning%202007.pdf 

[2013-02-18] 

2008: 

http://www.wihlborgs.se/Global/%C3%85rsredovisningar/%C3%85rsredovisning%202008.pdf 

[2013-02-18] 

2009: 

http://www.wihlborgs.se/Global/%C3%85rsredovisningar/Wihlborgs_arsredovisning_2009_web.pd

f [2013-02-18] 

2010: http://www.wihlborgs.se/Global/%C3%85rsredovisningar/WIHL_arsredov_2010_WEB.pdf 

[2013-02-18] 

2011: http://www.wihlborgs.se/Global/%C3%85rsredovisningar/WIHL_arsredov_2011_final.pdf 

[2013-02-18] 

 
  

http://www.klovern.se/Global/IR%20och%20Press/Finansiella%20rapporter/%C3%85rsredovisningar_sv/%C3%85rsredovisning%202011.pdf
http://www.klovern.se/Global/IR%20och%20Press/Finansiella%20rapporter/%C3%85rsredovisningar_sv/%C3%85rsredovisning%202011.pdf
http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/0C/F1/C0/wkr0003.pdf
http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/0E/90/2F/wkr0003.pdf
http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/10/EE/3E/wkr0011.pdf
http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/14/59/E4/wkr0007.pdf
http://feed.ne.cision.com/wpyfs/00/00/00/00/00/1A/E2/66/wkr0006.pdf
http://investors.wallenstam.se/files/press/wallenstam/wallenstam_se_2007.pdf
http://investors.wallenstam.se/files/press/wallenstam/Wallenstam_Arsredovisning_2008.pdf
http://investors.wallenstam.se/files/press/wallenstam/201003292480-2.pdf
http://investors.wallenstam.se/files/press/wallenstam/201103282104-1.pdf
http://investors.wallenstam.se/files/press/wallenstam/201203232198-1.pdf
http://www.wihlborgs.se/Global/%C3%85rsredovisningar/%C3%85rsredovisning%202007.pdf
http://www.wihlborgs.se/Global/%C3%85rsredovisningar/%C3%85rsredovisning%202008.pdf
http://www.wihlborgs.se/Global/%C3%85rsredovisningar/Wihlborgs_arsredovisning_2009_web.pdf
http://www.wihlborgs.se/Global/%C3%85rsredovisningar/Wihlborgs_arsredovisning_2009_web.pdf
http://www.wihlborgs.se/Global/%C3%85rsredovisningar/WIHL_arsredov_2010_WEB.pdf
http://www.wihlborgs.se/Global/%C3%85rsredovisningar/WIHL_arsredov_2011_final.pdf
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Bilaga 1 
 

  
ÅR Verkligt värde 

Atrium Ljungberg AB 

2007 Kassaflöde 

2008 Nuvärdesberäkning  

2009 Nuvärdesberäkning  

2010 Nuvärdesberäkning  

2011 Nuvärdesberäkning  

Brinova Fastigheter AB 

2007 Kassaflöde  

2008 Kassaflöde  

2009 Kassaflöde  

2010 Kassaflöde  

2011 Kassaflöde  

Castellum AB 

2007 Kassaflöde  

2008 Kassaflöde  

2009 Kassaflöde  

2010 Kassaflöde  

2011 Kassaflöde  

Catena AB 

2007 Kassaflöde 

2008 Kassaflöde 

2009 Kassaflöde 

2010 Kassaflöde 

2011 Ortsprismetod 

Dagon AB 

2007 Nuvärdesberäkning 

2008 Kassaflöde 

2009 Kassaflöde 

2010 Kassaflöde 

2011 Kassaflöde 

Diös Fastigheter AB 

2007 Kassaflöde  

2008 Kassaflöde  

2009 Kassaflöde  

2010 Kassaflöde  

2011 Kassaflöde  

Fabege AB 

2007 Kassaflöde  

2008 Kassaflöde  

2009 Kassaflöde  

2010 Kassaflöde  

2011 Kassaflöde  

Fastighets AB Balder 

2007 Ortsprismetod och avkastningsmetod 

2008 Ortsprismetod i kassaflöde 

2009 Avkastningsmetod i kassaflöde 

2010 Avkastningsmetod i kassaflöde 

2011 Avkastningsmetod i kassaflöde 
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FastPartner AB 

2007 Kassaflöde  

2008 Kassaflöde  

2009 Kassaflöde  

2010 Kassaflöde  

2011 Kassaflöde  

Heba Fastighets AB 

2007 Kassaflöde  

2008 Kassaflöde  

2009 Kassaflöde  

2010 Kassaflöde  

2011 Kassaflöde  

Hufvudstaden AB 

2007 Direktavkastning 

2008 Direktavkastning 

2009 Nettokapitalisering  

2010 Nettokapitalisering  

2011 Nettokapitalisering  

Klövern AB 

2007 Avkastningsbaserad kassaflöde  

2008 Avkastningsbaserad kassaflöde  

2009 Avkastningsbaserad kassaflöde  

2010 Avkastningsbaserad kassaflöde  

2011 Avkastningsbaserad kassaflöde  

Kungsleden Fastighets AB 

2007 Kassaflöde  

2008 Kassaflöde  

2009 Kassaflöde  

2010 Kassaflöde  

2011 Kassaflöde  

Wallenstam AB 

2007 Avkastningsvärdering (Areametoden) 

2008 Avkastningsvärdering (Areametoden) 

2009 Avkastningsvärdering (Areametoden) 

2010 Avkastningsvärdering (Areametoden) 

2011 Avkastningsvärdering (Areametoden) 

Wihlborgs Fastigheter AB 

2007 Kassaflöde 

2008 Kassaflöde  

2009 Kassaflöde  

2010 Kassaflöde  

2011 Kassaflöde  
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen Handels- och IT-högskolan (HIT) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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