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Abstract  
 
The international standards IAS/IFRS will apply from 1st January 2005, in 
all quoted groups report. As a result of this, the Swedish real-estate 
companies on the stock exchange can now choose how to account their real 
estate in their group accountings. The standard, which is called IAS 40 Real-
estate trust, concerns all companies quoted on the stock exchange and gives 
the companies two alternative ways of valuation; valuation according to the 
cost value model or valuation according to fair value model. The quoted 
companies, which are established in Sweden, have all chosen to valuate their 
real estate according to fair value. 
 
The transition to IAS 40 and the fair value method has involved numbers of 
changes in the annual reports of the real-estate companies. As a result of the 
fair value method, the companies have been able to adjust their profits 
upwards with several million SEK, since the value change of the real estate 
must be presented in the result sheet. This has affected the foundation of the 
resolution of the interested party and authorized valuers. 
 
The aim of this essay is to describe the effects of IAS 40 on the annual 
accounts of the Swedish real-estate administration companies and how this 
standard affect the credit institutions’ granting of credits as well as the work 
of the valuers.  
 
We have chosen to do a qualitative research. The information has been 
obtained from personal interviews with two creditors, a valuer and 
respondents from two quoted real- estate companies. In our essay we have 
used a hermeneutical relationship as we have acted on our own 
understanding and previous experience. We have also used an abductive 
approach. 
 
Our conclusion is that IAS 40 and its evaluation to fair value has affected the 
annual reports of the real-estate companies in some respects. These changes 
are a result of the fact that the fair value is found in the balance sheet and not 
just as a note. The valuers have also received a more prominent role since 
the implementation of the standard. But we can observe that IAS 40 has not 
a significant influence on the creditors estimation of the credit as they do 
their own valuation calculations no matter what valuation method the 
company chooses.  
 
Keywords:  
IAS 40, fair value, valuation of real estate, estimation of the credit 
 



 
 
 
 
 
   
 
    

 
 
 
 

Sammanfattning 
 
Som följd av att det internationella regelverket IAS/IFRS från och med 2005 
skall tillämpas i koncernredovisningen, har de svenska börsnoterade 
fastighetsföretagen fått möjligheten att välja hur de vill redovisa sitt 
fastighetsbestånd. Standarden, som benämns IAS 40 Förvaltningsfastigheter, 
gäller för alla börsnoterade bolag och ger företagen två 
värderingsmöjligheter; värdering enligt anskaffningsvärdemetoden eller 
värdering enligt verkligt värde metoden. De noterade företagen som finns 
etablerade i Sverige har samtliga valt att värdera sitt fastighetsbestånd till 
verkligt värde.   
 
Övergången till IAS 40 har inneburit att fastighetsbolagens årsredovisningar 
förändrats i flera avseenden. Verkligt värde metoden har lett till att företagen 
kunnat räkna upp sina vinster med flera miljoner kronor eftersom 
fastigheternas värdeförändringar skall redovisas över resultaträkningen. 
Detta har i sin tur lett till att även beslutsunderlaget för intressenterna och 
värderingsmännens arbete påverkats en hel del.  
 
Syftet med denna uppsats är att beskriva IAS 40:s effekter på de svenska 
fastighetsbolagens årsredovisningar samt hur denna standard påverkar såväl 
kreditgivares lånebeslut som värderingsmännens arbete och ansvar.  
 
Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning. Informationen har inhämtats 
från personliga intervjuer med två kreditgivare, en värderingsman samt med 
respondenter från två noterade fastighetsbolag. Vi har i vår uppsats använt 
oss av det hermeneutiska förhållningssättet, då vi har utgått från vår 
förförståelse och tidigare erfarenheter. Vidare har vi även använt oss av en 
abduktiv ansats.  
 
Vi har kommit fram till att IAS 40 och dess värdering till verkligt värde har 
påverkat fastighetsföretagens årsredovisningar i vissa avseenden. Dessa 
förändringar uppkommer som en följd av att det verkliga värdet nu syns i 
företagets balansräkning och inte enbart i en not. Vidare har även 
värderingsmännen fått en större roll sedan införandet av standarden. Vi kan 
dock konstatera att IAS 40 inte har gjort en betydelsefull inverkan på 
kreditgivarnas kreditbedömning, då dessa oavsett vilken värderingsmetod 
företaget väljer att tillämpa, ändå gör sina egna värderingskalkyler.  
 
Nyckelord: 
IAS 40, verkligt värde, fastighetsvärdering, kreditbedömning 
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1. Inledning 

 
I detta kapitel kommer vi att introducera läsaren i ämnesområdet och vidare 
även föra en problemdiskussion kring området. Diskussionen mynnar sedan 
ut i en frågeställning som kommer att ligga till grund för resten av 
uppsatsen. Uppsatsens syfte, avgränsning och målgrupp presenteras även i 
detta kapitel. 

1.1 Bakgrund 
 
Europaparlamentet fattade i mars 2002 beslut om tillämpning av 
internationella redovisningsstandarder och den så kallade IAS-förordningen 
antogs. Förordningen innebär att alla noterade europeiska företag i 
koncernredovisningen ska tillämpa de internationella redovisnings-
standarderna, International Financial Reporting Standards (IFRS) och 
International Accounting Standards (IAS), från och med 2005. Onoterade 
företag kan däremot välja att tillämpa regelverket i sin koncernredovisning 
(Finansinspektionen, 2006). 
    
IAS-förordningen kan ses som ett stort steg inom redovisningens 
internationella harmonisering, vars främsta syfte är att minska skillnaderna i 
ländernas redovisningspraxis (Finansinspektionen, 2006). En gemensam 
redovisningsstandard leder till att olika företag kommer att presentera den 
finansiella informationen på ett likartat sätt (Axelman, 2004). 
 
De nya internationella redovisningsstandarderna har utvecklats inom ramen 
för den anglosaxiska traditionen och har som övergripande mål att ge en 
rättvisande bild över företagens verksamhet (Smith, 2006). De kännetecknas 
framförallt av att redovisningen överger det klassiska försiktiga spåret med 
anskaffningsvärden på olika tillgångar och tar istället ett steg i en riktning 
mot en marknadsvärdering (Isacsson & Svensson, 2004). 
   
Reglerna om värdering till verkligt värde är en viktig nyhet ur svenskt 
perspektiv. Den svenska redovisningen har länge grundat sig på den 
kontinentala traditionen, där finansiering av verksamheter framförallt skett 
via bankväsendet (Artsberg, 2005). Försiktighetsprincipen och 
realisationsprincipen, som tillkom just för att skydda borgenärerna, har 
därför alltid utgjort ett övergripande rättesnöre inom den kontinentala 
traditionen (Persson & Nordlund, 2003). Finansieringen inom den 
anglosaxiska traditionen har däremot i högre grad skett genom tillskjutande 
av aktiekapital och redovisningen utformas således främst för aktieägarna. 
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De nya internationella reglerna innebär därmed att redovisningen blir allt 
mindre försiktighetsorienterad och går mer mot en redovisning som ger en 
rättvisande bild av verkligheten (Artsberg, 2005). 
 
Svenska juridiska personer får idag inte upprätta sina årsredovisningar enligt 
IAS/IFRS. Det är istället årsredovisningslagen (ÅRL) och 
Redovisningsrådets rekommendation RR 32:05 som styr redovisningen i 
dessa företag. Redovisningsrådets uppfattning är dock att den finansiella 
rapporteringen för moderföretag skall hålla samma kvalitet som 
rapporteringen för koncerner. RR 32:05 anger därför som huvudregel att 
årsredovisningarna i de juridiska personer, vars värdepapper är noterade på 
börsen, skall följa de IAS/IFRS som tillämpas i koncernredovisningen. Från 
denna regel görs sedan undantag och tillägg, dels på grund av bestämmelser i 
ÅRL och dels på grund av sambandet mellan redovisning och beskattning. 
De skillnader som finns mellan Redovisningsrådets rekommendationer och 
IAS/IFRS gäller främst inom områden där IAS/IFRS kräver eller tillåter 
värdering till verkligt värde, något som inte alltid är tillåtet enligt ÅRL (FAR 
förlag, 2006). 
  
En bransch som kraftigt påverkas av de nya reglerna är fastighetsbranschen. 
Som följd av övergången till IAS 40 Förvaltningsfastigheter, har de 
börsnoterade förvaltningsbolagen tilldelats två valmöjligheter för värdering 
av sina fastigheter i sin koncernredovisning. Dessa två värderingsmetoder är 
verkligt värde metoden (fair value model) och anskaffningsvärdemetoden 
(cost value model). Metoderna innebär att ett företag skall värdera sina 
förvaltningsfastigheter antingen till verkligt värde eller till anskaffningsvärde 
efter avdrag för ackumulerade avskrivningar och eventuella nedskrivningar 
(Persson & Nordlund, 2003). Oavsett vilken metod ett företag väljer att 
använda ska de tillämpa samma värderingsmetod på samtliga fastigheter, det 
är med andra ord inte tillåtet att välja värderingsprincip för varje enskild 
fastighet. Om en vinst eller förlust uppkommer vid en förändring av en 
fastighets verkliga värde ska den, enligt verkligt värde metoden, redovisas 
över resultaträkningen (FAR förlag, 2006).  

1.2 Problemdiskussion 
 
Valmöjligheten i IAS 40 har lett till att samtliga svenska fastighets-
förvaltande företag på börsen valt att redovisa sina förvaltningsfastigheter till 
verkligt värde (Jansson & Hurtig, 2005). En orsak till detta kan vara att 
värdeförändringen vid värdering till verkligt värde skall utgöra en del av 
årets resultat (Persson & Nordlund 2003).  
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Det nya sättet att beräkna värdet på tillgångar har lett till att företag kunnat 
räkna upp sina vinster med flera miljoner kronor. Ett exempel är 
fastighetsbolaget Castellum, vars redovisade resultat för 2004 har ökat från 
586 Mkr till 916 Mkr vid införandet av IAS/IFRS (Jansson & Hurtig, 2005). 
Vid övergången till IAS/IFRS har inte bara resultatet påverkats, utan också 
det egna kapitalet. Detta betyder i sin tur att nyckeltal såsom soliditeten 
förändrats. Återigen kan Castellum som exempel visa effekterna, då den 
redovisade soliditeten ökat från 33 procent till 41 procent vid utgången av 
2004 (Jansson & Hurtig, 2005). Vi antar att soliditeten är ett viktigt 
informationsunderlag för bank och kreditgivarnas utlåningsbeslut och av den 
orsaken vill vi studera hur IAS 40 påverkar företagens årsredovisningar och 
kreditgivarnas lånebeslut.   
 
Enligt Almroth (2005) har International Accounting Standard Boards 
(IASB:s) regler gjort det mycket svårare för intressenterna att förstå 
fastighetsföretagens årsredovisningar. Efter implementeringen av IAS 40 
kan resultaträkningen delas upp i två delar, uthyrning och värdeförändringar 
på fastigheter (Almroth, 2005). Balans - och resultaträkningen utgör viktiga 
och avgörande informationsunderlag för bankers och kreditbolags 
utlåningsbeslut till ett bolag (Hansson, 1996). Som kreditgivare är det därför 
viktigt att kunna urskilja uthyrningsdelen från resultatet för att kunna avgöra 
hur verksamheten har gått och på så vis kunna fatta de rätta besluten 
(Jansson & Hurtig, 2005).
 
Förhoppningen med den nya redovisningen är att den skall ge en bättre bild 
av företagen, då tillgångarna värderas till marknadsvärdet. IAS 40 säger att 
det verkliga värdet helst bör fastställas av en oberoende värderingsman men 
detta är inget krav, bara en rekommendation. Då det inte finns någon 
reglering på vem som ska ta fram marknadsvärdet kan detta leda till en viss 
risk för intressenterna. Orsaken är att marknadsvärderingarna inte är 
objektiva. Genom att göra vissa justeringar i sina antaganden, kan den som 
fastställer marknadsvärdet på företagets tillgångar, medvetet manipulera 
bolagets resultat för att få det att ser bra ut i intressenternas ögon (Isacsson & 
Svensson, 2004). Vad som är det verkliga värdet blir en subjektiv 
bedömning och kan av den anledningen skiljas från företag till företag, 
beroende på vem som gör värderingen. Frågan är hur ett företag kan 
säkerställa att de har gjort en tillförlitlig och korrekt värdering på sina 
tillgångar. Hur skall man undvika att ett företag i lånesituation övervärderar 
sina fastigheter för att på så vis få en bättre bild av sina tillgångar och 
därmed ett beviljat lån? 
 
Att värdera förvaltningsfastigheterna till verkligt värde är inget nytt för de 
oberoende värderingsmännen. Tidigare var alla noterade företag tvungna att 



 
 
 
 
 
   
                                                              Inledning 
    

4 
 
 
 
 
 
 

följa RR 24 Förvaltningsfastigheter, som inte tillåter värdering till verkligt 
värde. RR 24 som tvingar företagen att använda anskaffningsvärdemetoden 
säger dock att företaget måste lämna upplysning om det verkliga värdet på 
sina förvaltningsfastigheter. Dessutom säger rekommendationen att det är 
önskvärt, men inte nödvändigt, att det verkliga värdet fastställs av en 
oberoende värderingsmän med erkända kvalifikationer och med aktuella 
kunskaper i värdering av fastigheter (FAR:s samlingsvolym, 2006).  Detta 
innebär med andra ord att de oberoende värderingsmännen även tidigare 
hjälpt fastighetsföretag att värdera sina fastigheter, men det är först nu som 
deras värdering också kommer att synas i resultaträkningen. Frågan är 
därmed om värderingsmännens arbete och ansvar kommer att öka som följd 
av att deras uppskattningar kommer att få en allt större effekt både på 
företagens resultat och på deras nyckeltal.  

1.3 Problemformulering 
 
Vi har i denna uppsats valt att behandla problematiken vid införandet av IAS 
40. Utifrån tidigare diskussion har vi kommit fram till följande 
problemformulering: 
 

 Vilken inverkan har IAS 40 på de svenska börsnoterade 
fastighetsföretagens årsredovisningar? 

 På vilket sätt påverkas de svenska bankernas och kreditgivarnas 
lånebeslut av IAS 40? 

 Kommer IAS 40 att få några effekter på värderingsmännens 
arbete och ansvar? 

1.4 Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att beskriva IAS 40:s effekter på de svenska 
fastighetsbolagens årsredovisningar samt hur denna standard påverkar såväl 
kreditgivares lånebeslut som värderingsmännens arbete och ansvar.  

1.5 Avgränsning 
 
I denna uppsats har vi valt avgränsa oss till IASB:s standard IAS 40 
Förvaltningsfastigheter. Studien fokuserar endast på implementeringen av 
IAS 40 i svenska noterade fastighetsbolag och vi har valt att enbart belysa 
redovisning, värdering och kreditbedömning av förvaltningsfastigheter.  
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1.6 Definitioner 
 
Anskaffningsvärde är det belopp som betalts för en tillgång vid 
anskaffningen eller verkligt värde av vad som erlagts på annat sätt vid 
anskaffningen (FAR förlag, 2006).  
 
Avskrivning är en systematisk periodisering av en tillgångs 
avskrivningsbara belopp över dess nyttjandeperiod (FAR förlag, 2006). 
 
Förvaltningsfastigheter är fastigheter som innehas i syfte att generera 
hyresinkomster eller värdestegring eller en kombination av dessa snarare än 
för  

a) användning i ett företags verksamhet för produktion och 
tillhandahållande av varor och tjänster eller för administrativa 
ändamål 

b) försäljning i den löpande verksamheten (FAR förlag, 2006). 
 
Materiella anläggningstillgångar är fysiska tillgångar som är avsedda att 
stadigvarande utnyttjas i verksamheten, inklusive för uthyrning (FAR förlag, 
2006). 
 
Redovisat värde är det värde som en tillgång tas upp till i balansräkningen 
(FAR förlag, 2006). 
 
Verkligt värde är det belopp till vilket en tillgång eller skuld skulle kunna 
överlåtas mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och har ett 
intresse av att transaktionen genomförs (FAR förlag, 2006). 
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1.7 Uppsatsens disposition 
Kapitel 1 Inledning  
Kapitlet behandlar uppsatsens 
bakgrund, problemdiskussion 
och problemformulering. Vi 
presenterar även uppsatsens 
syfte, avgränsning och 
målgrupp. 
 
Kapitel 2 Metod 
I metodkapitlet beskrivs hur 
studien genomförts. Här 
behandlas även vetenskapligt 
förhållningssätt, val av 
undersökningsobjekt samt 
studiens tillförlitlighet. 
 
Kapitel 3 Referensram  
I teorikapitlet presenterar vi den 
teori som är relevant för vår 
uppsats. Denna ligger sedan till 
grund för vår empiriska 
undersökning och analys. 
 
Kapitel 4 Empiri  
I detta kapitel redogörs 
resultatet från våra intervjuer. 
 
Kapitel 5 Analys 
I analyskapitlet tolkar och 
analyserar vi vår empiri och 
teori utifrån det hermeneutiska 
förhållningssättet. 
 
Kapitel 6 Slutdiskussion 
Utifrån analysen presenteras här 
de slutsatser som är relevanta 
för att uppfylla uppsatsens 
inledande syfte. Här tar vi även 
upp egna reflektioner samt ger 
förslag till fortsatt forskning. 

Figur 1.1  Disposition (Egen konstruktion) 
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2. Metod 
 
I metodkapitlet beskrivs vårt vetenskapliga förhållningssätt. Kapitlet 
redogör även för vilken metod och tillvägagångssätt som vi har valt för vår 
studie. Vidare beskrivs vår datainsamlingsmetod och valet av respondenter. 
Avslutningsvis diskuterar vi uppsatsens validitet och reliabilitet. 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt  
 
Inom den samhällsvetenskapliga forskningen finns det två övergripande 
vetenskapliga synsätt, hermeneutik och positivism (Holme & Solvang, 1997) 
Nedan kommer vi främst att beskriva det hermeneutiska synsättet eftersom 
det är det förhållningssättet som vi använt oss av. 

2.1.1 Hermeneutiska synsättet 
 
Hermeneutiken ser världen som föränderlig och oförutseende (Holme & 
Solvang, 1997). Ledorden är tolkning och förståelse och det är viktigt att 
belysa att tolkningsresultatet påverkas av forskarens infallsvinklar. Detta kan 
resultera i att en och samma information tolkas olika, beroende på vem som 
använder den (Vikström, 2005). Förförståelsen, som bland annat bygger på 
värderingar, utbildningar, erfarenheter, är också ett viktigt och centralt 
begrepp inom hermeneutiken. Förförståelsen är socialt grundade subjektiva 
uppfattningar om det forskaren skall studera. I vardagliga situationer eller 
vid forskning är det omöjligt att frigöra sig från dessa subjektiva 
referensramar (Holme & Solvang, 1997). 
 
Hermeneutiken betonar också att det är läsarens egen tolkning av en text 
som är grunden i informationsinsamlingen. Detta medför att det är det 
sociala, kulturella och historiska tolkningsperspektivet som ligger till grund 
för hur en individ uppfattar en forskningsrapport. Objektivitet är därför inget 
som hermeneutikern beaktar (Holme & Solvang, 1997). 

2.1.2 Positivistiska synsättet  
 
Inom Positivismen definieras vetenskap som begrepp och hårda fakta. 
Positivismen ser det människliga livet och naturen som något som styrs av 
lagar och regelbundenheter. Positivisterna menar att forskaren skall vara 
objektiv och inte låta sig påverkas av utomvetenskapliga värderingar 
(Wallén, 1996).  Att som vid en hermeneutisk studie använda sig av egna 
subjektiva tolkningar kritiseras därför av positivismen. Vidare anses den 
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sanna positiva tanken om kunskap bestå av att individen iakttar och logiskt 
studerar sin oföränderliga omvärld för att på så vis komma fram till ny 
kunskap eller utveckla sin vetenskapliga kunskap (Molander, 2003). 

2.1.3 Val av vetenskapligt förhållningssätt 
 
Att en individ har en viss förförståelse som påverkar dennes tolkningar är 
något som vi instämmer i. Denna förförståelse behövs för att överhuvudtaget 
kunna ha funderingar över ett visst problem och som i sin tur leder till att en 
problemformulering kan tas fram. Vår förförståelse till vårt problemområde 
har vi inskaffat genom tidigare erfarenheter i vårt liv samt under våra år som 
civilekonomstudenter på Högskolan i Borås.   
 
Den positivistiska forskaren har enligt Holme och Solvang (1997) inte med 
sig sin förförståelse då krav ställs på att forskaren ska vara fullständigt 
objektiv och vara opåverkad av andras värderingar. Detta medför att vår 
studie passar mer in på det hermeneutiska tillvägagångssättet eftersom vi 
genom uppsatsskrivandet har använt oss av våra tidigare kunskaper, 
erfarenheter, värderingar och idéer. Dessutom är vår syn på verkligheten 
annat än objektiv och hård. Enligt oss finns det inte något som heter 
”objektivitet” då vår uppfattning är att allt grundar sig på subjektiva tankar 
och handlingar, varvid vi inte kan anse oss vara positivister. 
 
Den hermeneutiska spiralen (figur 2.1) som Andersen (1998) beskriver 
tycker vi passar in i hur vår forskningsprocess har sett ut. Utifrån vår 
förförståelse har vi tolkat den information som vi samlat in och denna 
tolkning har sedan lett fram till ny förförståelse och ny kunskap. 
 

 
Figur 2.1 Hermeneutiska spiralen (Andersen 1998, sid 193) 
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2.2 Vetenskaplig metod  
 
Vid framtagningen av material till en uppsats eller ett forskningsarbete måste 
forskaren välja en metod, ett sätt att gå tillväga.  Det finns två typer av 
metoder att välja mellan när en undersökning skall genomföras, den 
kvalitativa och kvantitativa metoden. Den viktigaste skillnaden mellan dem 
ligger i hur forskaren använder sig av siffror och statistik. Valet av vilken 
metod forskaren bör använda påverkas av de frågeställningarna som skall 
undersökas och det syfte som skall uppnås med rapporten (Holme & 
Solvang, 1997).  

2.2.1 Kvalitativ metod 
 
Den kvalitativa metoden innebär att forskaren samlar in information för att 
få en djupare förståelse av det problem som studeras. Detta sker genom en 
närhet till den källa som forskaren hämtar sin information ifrån. Vidare 
kännetecknas metoden av att det är forskarens egen uppfattning eller 
tolkning av informationen som ligger till grund för slutresultatet. Då 
informationen uppkommer som en följd av tolkning av referensramar, motiv 
och sociala processer, kan eller bör forskaren inte omvandla den till siffror 
(Holme & Solvang, 1997).  

2.2.2 Kvantitativ metod 
 
Till skillnad från kvalitativa metoden är det centrala i den kvantitativa att 
informationen skall omvandlas till siffror och mängder. Jämförande 
observationsvärden och statistiska mätmetoder eftersträvas således vid 
tillämpningen av denna metod. Den närhet till informationskällan som 
kvalitativa metoden berör finns inte inom den kvantitativa metoden. Det är 
istället nödvändigt att det finns ett avstånd från informationskällan för att 
kunna genomföra och jämföra de formaliserade analyserna (Holme & 
Solvang, 1997).   

2.2.3 Metodval 
 
Vi har samlat in vårt informationsunderlag dels genom personliga intervjuer 
med ett fåtal undersökningsenheter och dels genom att vi har studerat 
fastighetsbolagens årsredovisningar. Vi har således tillämpat en kvalitativ 
studie. Vi har genom tillämpningen av denna metod kunnat sätta oss in ett 
fåtal enheter på en djupare nivå och fått en bättre och mer användbar 
information än om vi hade valt den kvantitativa metoden. Då den 
kvantitativa metoden använder siffror och mängder för att analysera och 
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jämföra observationsdata, ansåg vi inte att metoden var lämplig för vår del. 
Vårt problemområde kan inte framställas i siffror och värden, då det 
innefattar subjektiva tolkningar och förståelse. 

2.3 Vetenskapligt tillvägagångssätt  
 
Det finns två olika tillvägagångssätt när det gäller att utveckla teorier, 
deduktiv respektive induktiv metod (se figur 2.2). Den deduktiva ansatsen, 
även kallad ”bevisandets väg”, tar sin utgångspunkt i befintlig teori och 
syftet är testa denna (Artsberg, 2005). Vid en deduktiv studie drar forskaren 
slutsatser om enskilda händelser utifrån generella principer (Andersen, 
1998). Den induktiva ansatsen kallas även för ”upptäcktens väg” och tar sin 
utgångspunkt i empirin och syftet är att bygga upp ny teori, det vill säga ny 
kunskap (Artsberg, 2005). Induktion innebär således att forskaren utgår från 
empiri och därifrån drar denne mer generella och teoretiska slutsatser om 
helheten (Wallén, 1996).  
 
 

 Teori 
                                                            
Deduktion                                                            Induktion 
             
             Empiri              
  
 
Figur 2.2 Deduktion och induktion (Egen konstruktion) 
 
I praktiken är det oftast svårt att skilja mellan induktiva och deduktiva 
metoder, då dessa oftast är invävda i varandra och pågår samtidigt under hela 
processen. I vår uppsats har vi pendlat mellan induktion och deduktion för 
att kunna komma fram till våra slutsatser. Vi har således använt oss av en 
abduktiv metod. Den abduktiva metoden är en kombination mellan induktion 
och deduktion och innebär att forskaren pendlar mellan teori och empiri för 
att komma fram till ny kunskap1.  

2.4 Datainsamlingsmetod  
 
Valet av datainsamlingsmetod påverkas av syftet med rapporten. Enligt 
Andersen (1998) kan forskaren dela in datainsamlingsteknikerna efter två 
                                                 
1  Bassim Makhloufi, universitetsadjunkt Högskolan i Borås, föreläsning 2007-01-30 
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olika kriterier, kvalitativ eller kvantitativ data samt primär eller sekundär 
data. Kvantitativ data är information i form av siffror medan kvalitativ data 
utgörs av skriven text. Skillnaden mellan primär och sekundärdata handlar 
om forskarens medverkan vid insamlingen av rådata. Information som 
forskaren själv samlar in, till exempel från en intervju, benämns primärdata. 
Sekundärdata består istället av information som redan existerar, det vill säga 
data som andra personer och forskare har samlat in.  

2.4.1 Litteraturöversikt 
 
De sekundärdata som vi har använt i uppsatsen är kvalitativ och är hämtad 
ifrån olika artiklar, rapporter, dagstidningar samt böcker. För att ta reda på 
vilken litteratur som är relevant för vår uppsats har vi studerat tidigare gjorda 
studier, som rapporter och doktorsavhandlingar. Utöver detta har vi på egen 
hand sökt efter litteratur både i databaser och på skolbiblioteket. De sökord 
som vi har använt är ”verkligt värde”, ”fastighetsvärdering”, ”IAS 40” och 
”kreditbedömning”. För att den slutgiltiga rapporten skall bli tillförlitlig har 
vi försökt att använda oss av så aktuella och trovärdiga källor som möjligt. 
De böcker och artiklar som vi har använt i uppsatsen anser vi vara 
tillförlitliga, då de är skrivna av personer med höga kunskaper inom ämnet.  

2.4.2 Val av undersökningsobjekt 
 
För att kunna besvara våra forskningsfrågor har vi har utfört personliga 
intervjuer med respondenter från två olika banker och två börsnoterade 
fastighetsbolag samt med en oberoende auktoriserad värderingsman.  
 
I Sverige finns det 14 mer eller mindre renodlade fastighetsbolag som är 
noterade på börsen (www.constelattor.se). Då vi har utgått ifrån att samtliga 
av dessa noterade bolag har goda kunskaper om IAS 40, har vårt urval av 
företag skett med hänsyn till geografisk närhet. De företag som vi har valt att 
samarbeta med är Castellum AB och Fastighets AB Balder, båda belägna i 
Göteborg. De personer som vi intervjuade har goda kunskaper om IAS 40:s 
effekter på företaget och har själva medverkat vid upprättandet av bolagets 
koncernredovisning. 
 
För att få fram trovärdig och användbar information har vårt urval av 
bankmän skett med hänsyn till att de ska ha erfarenhet av kreditgivning till 
fastighetsföretag. Målet var även att kreditgivarna skulle ha goda kunskaper 
om IAS 40:s effekter på balans- och resultaträkningen hos svenska 
börsnoterade fastighetsföretag. Efter flera försök misslyckades vi dessvärre 
med att få tag på kreditgivare som lånat ut pengar till företag som tillämpat 
IAS 40. De personer som vi intervjuade har dock lång livserfarenhet av 
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kreditgivning till fastighetsbolag och upplyste att kreditgivningen ser likadan 
ut oavsett vilka redovisningsregler fastighetsbolagen använder. Vi anser 
därmed att resultatet inte hade sett annorlunda ut om de hade haft en större 
erfarenheter av IAS 40. Kreditgivarna som vi intervjuade arbetar på 
Swedbank Sjuhärad AB i Borås och på Svenska Handelsbanken AB i 
Ulricehamn.   
 
Vi har även intervjuat en fastighetsanalytiker från NAI Svefa. NAI Svefa är 
ett av Sveriges ledande fastighetskonsultföretag och vår respondent är en 
auktoriserad värderingsman med goda kunskaper om fastighetsvärdering och 
IAS 40. 

2.4.3 Intervju  
 
De intervjuer som vi har gjort med våra respondenter är av kvalitativ art. 
Styrkan i den kvalitativa intervjun ligger i att undersökningssituationen 
liknar ett vanligt samtal samt att det är den intervjuform där forskaren utövar 
den minsta styrningen beträffande undersökningspersonerna. Intervjun skall 
således vara utformad så att den på bästa sätt ger utrymme för 
undersökningspersonernas egna uppfattningar (Holme & Solvang, 1997). Då 
vi har en viss teoretisk kunskap om det vi studerar, är syftet med intervjuerna 
att försöka få en djupare förståelse för det problemområde som vi har 
behandlat i uppsatsen.  
 
I vår kvalitativa intervju har vi inte använt oss av ett standardiserat 
frågeformulär utan istället en frågemall som vi har anpassat till 
respondentens kunskap och kompetens (se bilaga 1-3). Frågorna behandlades 
inte i samma ordning utan det var undersökningspersonerna och 
intervjusituationen som styrde utvecklingen av intervjun. Intervjusituationen 
karaktäriserades således som en öppen diskussion kring ämnet.  
 
Vi har använt oss av tre olika frågeformulär, ett till varje respondentgrupp. 
Frågeformuläret som riktade sig till fastighetsbolagen innehåller frågor om 
företagens redovisning och värdering av förvaltningsfastigheter samt vilka 
effekter som IAS 40 har medfört på företagens årsredovisningar (Bilaga 1). 
Kreditgivarnas frågeformulär behandlar kreditbedömningen av 
förvaltningsfastigheter och IAS 40:s effekter på denna (Bilaga 2). Det tredje 
frågeformuläret tar upp frågor om de auktoriserade värderingsmännens 
arbete och ansvar (Bilaga 3).   Utifrån dessa frågeformulär har vi skapat en 
tillräcklig grund för att kunna besvara våra forskningsfrågor.  
 
Respondenterna har fått välja tidpunkt och plats för intervjun på egen hand 
och vi har på förhand försett dem med vår intervjuguide. För att öka vår 
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uppmärksamhet hos respondenterna och undvika bortfall av viktig 
information, valde vi att spela in intervjuerna på band. Vi har även gett 
respondenterna möjligheten att läsa igenom, kontrollera och ge förslag till 
eventuella korrigeringar. 

2.5 Uppsatsens giltighetsanspråk 
 
För att bedöma kvaliteten på undersökningsresultatet används begreppen 
reliabilitet och validitet inom forskningen (Andersen, 1998). 

2.5.1 Reliabilitet 
 
Då vi har valt att få fram information till uppsatsen genom intervjuer och 
studering av utvalda årsredovisningar, uppstår det främst svårigheter att mäta 
reliabiliteten på ett tillförlitligt sätt. Reliabilitet, som är en av de två 
måttenheterna för att mäta kvaliteten på informationen, säger oss i hur hög 
grad resultaten från undersökningarna påverkas av tillfälligheter eller hur 
säkert vi mäter det vi avser att mäta (Andersen, 1998). En mätning anses ha 
en hög reliabilitet om en eller flera forskare skulle göra liknande mätningar 
kring samma fenomen och komma fram till samma resultat (Thurén, 2004).  
Svårigheten med att få god reliabilitet för vår del är att resultaten från de 
personliga intervjuer som vi utfört kan ha påverkas av respondentens 
subjektiva värderingar. Ytterligare har vi, på grund av tillgängligheten till 
börsnoterade fastighetsbolag samt auktoriserade värderingsmän, fått 
begränsa antalet intervjuer och undersökningsenheter. Detta medför vidare 
problem med att skapa en hög reliabilitet.  
 
För att få bra tillförlitighet har vi försett oss med kunskap om vårt 
forskningsproblem innan vi tog fram de intervjufrågorna som låg till grund 
för den empiriska undersökningen. För att öka reliabiliteten ytterligare har vi 
även försökt att tänka på att inte ställa några ledande frågor under 
intervjuernas gång.  

2.5.2 Validitet 
 
Då vi har valt att intervjua en auktoriserad värderingsman med goda 
färdigheter om IAS 40 samt två börsnoterade fastighetsbolag som använder 
IAS 40 och därmed också har god kunskap om standarden, kan vi uttala oss 
om att vi har en bra validitet. Validitetsbegreppet, som är den andra 
måttenheten för att mäta informationskvaliteten, mäter hur väl de teoretiska 
begreppen och de empiriska variablerna stämmer överens med varandra 
(Andersen, 1998). Beträffande de två kreditgivarna som vi har intervjuat, 
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besatt dessa inte samma färdigheter om IAS 40 som övriga respondenter 
gjorde. Då kreditgivarna sammanställer egna värderingskalkyler till verkligt 
värde i belåningsprocessen, anser vi dock inte att validiteten har påverkats 
betydelsefullt. 
 
Problem med att uppnå en hög validitet i de kvalitativa studierna är att 
forskaren och respondenten inte förstår varandra eller misslyckas med att 
förstå varandras motiv bakom frågorna respektive svaren (Holme & 
Solvang, 1997). För att minimera risken att detta skulle ske, har vi båda 
deltagit vid samtliga intervjuer samt använt oss av bandspelare. Dessutom 
har vi låtit respondenterna läsa igenom, kontrollera och ge förslag till 
eventuella korrigeringar för att på så vis undvika eventuella feltolkningar 
eller missförstånd.  
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3. Teoretisk referensram 
 
Den teoretiska referensramen innehåller de teorier som är väsentliga för vår 
uppsats. Vi inleder med att ta upp teori som berör redovisningens utveckling, 
reglering samt kvalitativa egenskaper. Sedan följer en beskrivning av 
fastighetsvärdering och kreditgivarnas kreditbedömningsprocess. Kapitlet 
avslutas med en redogörelse för värderingsmännens arbete och ansvar.  

3.1 Kontinental och anglosaxisk tradition 
 
Utvecklingen av redovisningen i de industrialiserade länderna har 
karakteriserats av två olika redovisningstraditioner (Smith, 2006). För att få 
en mer grundläggande förståelse för hur den svenska redovisningen och dess 
normer skiljer sig från det internationella regelverket, har vi valt att beskriva 
hur dessa två redovisningstraditioner uppstått och utvecklats.  
 
De två skilda synsätten som finns inom redovisningen är den kontinentala 
och den anglosaxiska traditionen. Den kontinentala har länge utvecklats och 
tillämpats i de europeiska länderna (däribland Sverige), med undantagen för 
Storbritannien, Holland och Irland. Den anglosaxiska traditionen har 
däremot fått stort genombrott inom den amerikanska och brittiska 
redovisningen (Smith, 2006).  
 
Det finns flertal konkreta olikheter mellan redovisningstraditionerna. Den 
största skillnaden berör finansieringskällan, det vill säga huruvida företaget 
är finansierat av aktiekapital eller med upplånat kapital (Smith, 2006). Inom 
den kontinentala traditionen har finansiering av verksamheter framförallt 
skett via bankväsendet och huvudintressenten har således varit långivarna. 
Finansieringen inom den anglosaxiska traditionen har däremot i högre grad 
skett genom tillskjutande av aktiekapital och redovisningen utformas därför 
främst för aktieägarna (Artsberg, 2005). Som en följd av detta har 
redovisningen i den kontinentala traditionen alltid varit mycket mer 
försiktighetsorienterad och styrd av realisationsprincipen. I den anglosaxiska 
traditionen har redovisningen inte varit lika fokuserad på att vara försiktig 
och istället har företagen i större grad använt sig utav verkliga värden i 
redovisningen. Vidare har den anglosaxiska traditionen inte lika stark 
koppling mellan redovisning och beskattning som den kontinentala 
traditionen har. Ytterligare differenser mellan de olika traditionerna 
framkommer i figur 3.1 och berör skillnader i redovisningens kvalitativa 
egenskaper, regleringen av värderingsfrågorna samt hur detaljstyrd 
redovisningen är (Smith, 2006).  
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 Kontinental tradition Anglosaxisk tradition 

Ägarstrukturen Banker, stat och 
familjeägda företag 

Börsnoterade bolag 
med flertal aktieägare 

De viktigaste kvalitativa 
egenskaperna 

Försiktighet, 
jämförbarhet, 

tillförlitlighet och 
verifierbarhet 

Relevans, validitet och 
rättvisande bild 

Kopplingen mellan 
redovisningen och 

beskattningen 

 
Fullständig koppling 

 
Fri koppling 

 

 

Regelverket 
Lagar är den centrala 

rättskällan. 

Sedvanerätt är den 
centrala rättskällan och 
prejudikatfall i domstol 
används som underlag. 

Regleringen av 
värderingsfrågorna 

Ingen reglering i 
lagstiftningen i den 
utsträckningen vad 
gällande ”riktiga” 

värden. Finns dock 
lägsta och högsta 

värdet i den 
civilrättsliga respektive 

skatterättliga 
lagstiftningen. 

Strikt reglerat i 
lagstiftningen. 

FIGUR 3.1 Väsentliga skillnader mellan anglosaxisk och kontinental 
tradition (Källa: Smith, 2006) 

3.2 Redovisningens normgivning 
 
Det finns såväl nationella som internationella normgivare som har stort 
inflytande på den svenska redovisningen (Artsberg, 2005). Nedan behandlar 
vi International Accounting Standards Boards (IASB) och Redovisnings-
rådets regler om redovisning av förvaltningsfastigheter.  

3.2.1 Svensk normgivning 
 
Inom den svenska normgivningen är det Redovisningsrådet som är den 
största normgivande organisationen. Redovisningsrådet uppgift är att bidra 
till att de svenska bolagens årsredovisningar håller de krav som den 
internationella marknaden kräver samt ger en mer enhetlig redovisning för 
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bolagen på den denna marknad. Rådets rekommendationer utformas därför 
till största delen utifrån IASB:s standarder, men med vissa undantag. Detta, 
då den svenska redovisningen är så pass sammankopplad med den svenska 
beskattningen.  (FAR:s samlingsvolym, 2006). 
 
Redovisningsrådets rekommendationer RR 1-29 riktade sig tidigare till 
börsnoterade bolags koncernredovisningar och årsredovisningar. Efter 
införandet av IAS-förordningen skall noterade företag emellertid upprätta sin 
koncernredovisning i enlighet med IAS/IFRS. Detta betyder att RR 1-29 inte 
längre är tillämpliga i noterade bolags års- och koncernredovisningar, utan 
de allmänna råden gäller enbart för de onoterade företagen. Efter 
implementeringen av IAS-förordningen har Redovisningsrådet gett ut en ny 
rekommendation, RR 32: 05, som gäller för de noterade bolagens 
årsredovisningar (FAR:s samlingsvolym, 2006).  
 
Fram till och med 2009 är det enligt RR 32:05 inte tillåtet för den juridiska 
enheten i koncernen att tillämpa verkligt värde metoden på förvaltnings-
fastigheter. De enskilda fastighetsföretagen som avser att tillämpa denna 
metod efter 2009, skall fram tills dess istället rätta sig efter de 
rekommendationer som finns i RR 24 Förvaltningsfastigheter (FAR:s 
samlingsvolym, 2006). 

3.2.2 Redovisning av förvaltningsfastigheter enligt RR 24 
 
RR 24 är en av Redovisningsrådets rekommendationer och är nästintill en 
direkt översättning av IAS 40 med vissa särskilda undantag. Det som skiljer 
RR 24 från IAS 40 är främst att IAS 40 ger företagen en valmöjlighet att 
välja mellan att antingen värdera sina tillgångar till verkligt värde eller till 
anskaffningsvärde. Enligt RR 24 är det dock förbjudet för företagen att 
redovisa sina förvaltningsfastigheter till verkligt värde. Anledningen till 
detta förbud är att metoden strider mot ÅRL. Detta medför att de avsnitt i 
IAS 40 som behandlar verkligt värde metoden, inte återfinns i RR 24 (FAR:s 
samlingsvolym, 2006).   
 
Enligt RR 24 skall företagen värdera sina förvaltningsfastigheter i 
enhetlighet med RR 12 Materiella anläggningstillgångar. I denna 
rekommendation får en förvaltningsfastighets värde skrivas upp, något som 
inte är förenligt med vad IAS 40 föreskriver. Uppskrivningen går då direkt 
mot det egna kapitalet i balansräkningen och inte över resultaträkningen. RR 
12 nämner även att vid vissa tillgångar bör företaget använda sig av 
komponentavskrivningar, detta är dock inget tvång till skillnad från IAS 40.    
Vidare skiljer sig RR 24 från IAS 40 i upplysningskraven, där RR 24:s krav 
är mer omfångsrika (FAR:s samlingsvolym, 2006).   
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3.2.3 Internationell normgivning 
 
Dagens harmoniseringsprocess som pågår i Europa har sitt ursprung i de 
redovisningsskandaler som skett under 1900-talet. Dessa skandaler har 
medfört en uppkomst av ett flertal diskussioner rörande problemen med den 
kontinentala traditionen. Det har diskuterats om de europiska länderna som 
tillämpar traditionen istället bör övergå till att redovisa mer enligt den 
anglosaxiska traditionen (Smith, 2006). 
 
Då redovisningens utveckling även följer handelns internationalisering, har 
detta bidragit till att problem med länders olika sätt att redovisa blivit 
förtydligad. Som en följd av detta finns det idag ett flertal normgivare som 
ger ut rekommendationer och standarder om en enhetlig redovisning för de 
börsnoterade företagen. Den främsta europeiska normgivaren är IASB. Detta 
är en självständig privat organisation vars viktigaste uppgift är att formulera 
och publicera IAS/IFRS standarder. Syftet med IASB:s arbete är att försöka 
öka den internationella redovisningsharmoniseringen med ett gemensamt 
regelverk (IASC, 1998). De normer som IASB arbetar med idag är alltmer 
inriktade på vad den anglosaxiska traditionen föreskriver, men mindre 
detaljerad än de normer som gäller i USA (Smith, 2006). 
 
Enligt svensk lagstiftningen skall alla börsnoterade bolag från och med 2005 
följa IASB:s standarder vid fastställandet av deras finansiella rapporter på 
koncernnivå. En av IASB:s standarder berör regler för förvaltnings-
fastigheter och benämns IAS 40 förvaltningsfastigheter (FAR förlag, 2006).  

3.2.4 Redovisning av förvaltningsfastigheter enligt IAS 40 
 
Enligt IAS 40 kan ett företag välja att redovisa sina förvaltningsfastigheter 
antingen till anskaffningsvärde eller till verkligt värde. Vid tillämpningen av 
verkligt värde säger IAS 40 att samtliga värdeförändringar, såväl realiserade 
som orealiserade, skall redovisas över resultaträkningen (FAR förlag, 2006). 
Skillnaden mellan dessa två värderingsmetoder blir därmed tydlig i 
företagens årsredovisningar, där anskaffningsvärdemetoden medför att 
kontona inte avspeglar tillgångarnas värde idag och inte heller påverkar 
resultaträkningen (Kinserdal, 1995). 
 
IAS 40 kräver att alla företagen skall fastställa det verkliga värdet antingen i 
värderingssyfte (om verkligt värde används) eller i upplysningssyfte (om 
anskaffningsvärdet används). Fastställningen bör göras av en oberoende 
värderingsman, men det är inget krav. Företaget måste dock ange i not om 
värderingen är framtagen av en extern värderingsman eller ej. Standarden 
kräver även att den metod som företaget väljer skall tillämpas på samtliga 
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förvaltningsfastigheter inom företaget. Vidare är det förbjudet för företagen 
enligt standarden att byta värderingsmetod mellan årsboksluten, om inte 
bytet leder till en mer rättvisande bild av företagets finansiella ställning. 
Orsaken till förbudet är att det blir alltför svårt för intressenter, att få en bra 
jämförbarhet mellan två företag eller under en längre period inom samma 
bolag (FAR förlag, 2006).   
 
Ytterligare föreskriver standarden att om företagen inte kan fastställa det 
verkliga värdet på ett tillförlitligt sätt, skall företagen värdera sina 
förvaltningsfastigheter till anskaffningsvärdet enligt IAS 16 Materiella 
anläggningstillgångar. Företaget måste i så fall ge upplysning om det 
verkliga värdet på förvaltningsfastigheten i sin årsredovisning. Standarden 
innebär att när en materiell anläggningstillgång har redovisats som tillgång, 
skall denna redovisas till anskaffningsvärdet efter avdrag för ackumulerade 
avskrivningar och eventuella ackumulerade nedskrivningar. Vidare 
förespråkar IAS 16 komponentavskrivningar vilket innebär att varje del av 
en materiell anläggningstillgång skall skrivas av separat. Detta medför att ett 
fastighetsföretag som väljer att följa anskaffningsvärdemetoden måste göra 
komponentavskrivningar på samtliga fastigheter i företaget (FAR förlag, 
2006). 
 
Enligt IAS 40 är det verkliga värdet 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. Standarden säger att ”det 
bästa uttrycket för ett verkligt värde erhålls från aktuella priser på en aktiv 
marknad för likartade fastigheter”. I de fall då det saknas jämförelseobjekt, 
säger standarden att det verkliga värdet bör tas fram genom att en 
avkastningsmetod tillämpas. Detta innebär att fastighetens värde utgörs av 
nuvärdet av de uppskattade framtida betalningsströmmar som fastigheten 
anses ge upphov till (FAR förlag, 2006).  

3.2.5 Normgivarnas krav på redovisningens kvalitativa egenskaper 
 
För att uppnå de redovisningsmål som IASB och Redovisningsrådet kräver 
vid fastställandet av årsredovisningarna, behövs kvalitativ redovisnings- 
information. Enligt IASB är det viktigt att redovisningen ger en rättvisande 
bild över företagets verksamhet och de fyra viktigaste kvalitativa 
egenskaperna är, begriplighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet. 
Svensk normgivning anser också att redovisningen bör vara tillförlitlig, men 
det är även mycket viktigt att de finansiella rapporterna upprättas med 
försiktighet (FAR förlag, 2006). 
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Begriplighet 
 
Den information som lämnas i årsredovisningen skall vara lättförstådd för 
användarna, så att de kan fatta rätt beslut baserad på just den informationen 
som ges där. Det förutsätts dock att användarna har en rimlig kunskap om 
affärsverksamhet, ekonomi och redovisning. Det är viktigt att poängtera att 
årsredovisningen inte får utelämna väsentlig information på grund av att 
informationen anses vara alltför svår för vissa intressenter att förstå (FAR 
förlag, 2006). 
 
Relevans 
 
För att informationen ska ge ett mervärde vid ett beslutsfattade för 
intressenterna måste den vara relevant. Informationen sägs vara relevant om 
den är aktuell och/eller påverkar användarens beslut (FAR förlag, 2006). 
 
Tillförlitlighet  
 
Om informationen skall kunna användas som beslutsunderlag måste den vara 
tillförlitlig. Detta uppnås genom att informationen inte innehåller väsentliga 
felaktigheter eller anses vara oneutral, det vill säga att informationen är 
partiskt framtagen. Tillförlitlighet handlar om redovisningens 
”avbildningsförmåga”. Redovisningen bedöms vara tillförlitlig om den 
avbildar verkligheten på ett sätt som inte är allt för osäkert, det vill säga att 
den har hög validitet (Smith, 2006). Användarna måste också kunna förlita 
sig på att den information som ges i årsredovisningen är korrekt. Vidare 
kräver tillförlitlighet att informationen är fullständig, det vill säga inget 
väsentligt utelämnas och att rapporten ger en rättvisande bild av företagets 
finansiella ställning. (FAR förlag, 2006). 
 
Jämförbarhet 
 
För att kunna se trender hos företagen och följa deras långsiktiga utveckling 
måste årsredovisningen vara jämförbar mellan flertal perioder. Vidare skall 
användarna kunna använda de finansiella rapporterna för att kunna jämföra 
olika företags ekonomiska ställning för att på så vis kunna se vilket företag 
de bör investera i. Värderingsprinciper och presentationstekniker för 
likartade händelser och transaktioner redovisas därmed likartat från år till år. 
Redovisningsprinciperna får däremot ändras om det visar sig att de som 
används inte uppfyller kraven på tillförlitlighet och relevans (FAR förlag, 
2006). 
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Försiktighet 
 
Försiktighetsprincipen innebär att de bedömningar som måste göras under 
osäkerhet görs med viss försiktighet. Detta leder till att den som upprättar de 
finansiella rapporterna inte får överskatta företagets tillgångar och intäkter 
eller underskatta dess kostnader och skulder. För att redovisningen skall vara 
tillförlitlig får redovisaren dock inte vara överdrivet försiktig (FAR:s 
samlingsvolym, 2006). 

3.4 Fastighetsvärdering 
 
När ett företag eller en auktoriserad värderingsman skall värdera en fastighet 
till verkligt värde finns det tre olika värderingsmetoder att välja mellan.  
Dessa metoder är ortsprismetoden, nuvärdesmetoden och 
produktionskostnadsmetoden. Valet av värderingsmetod beror på tillgången 
till jämförelseobjekt. Finns det många liknande sålda fastigheter inom det 
område där fastigheten är belägen, är det naturligt att välja ortsprismetoden. 
Saknas det jämförelseobjekt används istället nuvärdesmetoden i första hand 
och produktionskostnadsmetoden i sista hand (Lantmäteriverket & 
Mäklarsamfundet, 2006). 

3.4.1 Ortsprismetoden 
 
Vid ortsprismetoden använder värderaren ett jämförelseobjekt för att kunna 
räkna ut marknadsvärdet på den fastighet som skall värderas. Finns det 
jämförbara fastigheter är ortsprismetoden den mest användbara metoden då 
en fastighet skall värderas till verkligt värde. Metoden bygger på tanken att 
ett förväntat pris för en viss fastighet kan uppskattas med ledning av priser 
som tidigare betalats för liknande fastigheter, det vill säga ett 
jämförelseobjekt (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2006).  
 
Eftersom jämförelseobjekten aldrig kan vara helt identiska med 
värderingsobjekten måste värderaren justera marknadsvärdet med hänsyn till 
fastighetens läge, typ av lokal, kvalité, ålder samt storlek. Dessutom måste 
även fastigheternas prisutveckling beaktas. För att få fram det slutgiltiga 
marknadsvärdet på värderingsobjektet krävs det således att det framräknade 
värdet bedöms med hänsyn till skillnader mellan jämförelseobjekten och 
värderingsobjekten (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2006). 
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3.4.2 Nuvärdesmetoden  
 
Nuvärdesmetoden, som också kallas för avkastningsmetoden, tillämpas när 
marknadsvärdet är baserat på ett individuellt avkastningsvärde. Metoden 
innebär att värdet på en fastighet bedöms med utgångspunkt från förväntade 
avkastningar, vilka nuvärdesberäknas till värderingstidpunkten. Det finns två 
olika varianter av nuvärdesmetoden. Den första är kassaflödesmetoden och 
den andra är intäkt/kostnadsmetoden.  Vid kassaflödesmetoden baseras 
avkastningsvärdet på in- och utbetalningar som prognostiseras för ett antal år 
och nuvärdesberäknas till värderingstidpunkten. Intäkt/kostnadsmetoden 
beräknar emellertid nuvärdet utifrån företagets prognostiserade intäkter och 
kostnader (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2006). 

3.4.3 Produktionskostnadsmetoden 
 
Produktionskostnadsmetoden innebär att en fastighet värderas med 
utgångspunkt från återanskaffningskostnaden. Detta är en kostnad som 
uttrycker vad det idag skulle kosta att anskaffa en likvärdig fastighet som 
den ursprungliga. Vid produktionskostnadsmetoden beräknar 
värderingsmannen först ut återanskaffningsvärdet för att uppföra en ny 
liknande byggnad och sedan reduceras detta värde med hänsyn till den 
värdeminskning som uppkommit genom ålder och nyttjande. För att få fram 
det riktiga marknadsvärdet måste värderingsmannen slutligen addera värdet 
av tomtmarken till det framräknade byggnadsvärdet (Lantmäteriverket & 
Mäklarsamfundet, 2006). 

3.5 Kreditbedömning 
 
Vid en kreditbedömningsituation vill kreditgivaren skaffa sig en uppfattning 
om företagets verksamhet och gör således en företagsanalys. Den viktigaste 
aspekten vid kreditbedömningen är att bedöma företagets 
återbetalningsförmåga. Syftet med kreditbedömningen är att försöka svara på 
följande frågor: 

 Skall vi ge en viss kund kredit? 
 Hur stor kredit skall vi ge en viss kund? 
 Vilka villkor skall gälla för krediten? Vilka säkerheter skall vi 

begära och hur skall amorteringen verkställas? (Hansson, 1996). 
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3.5.1 Företagsanalys 
 
En kredit från en bank till ett företag skall i allmänhet sträcka sig över flera 
år. Detta betyder att kreditgivarna, under ett analysarbete, måste försöka 
bedöma kredittagarens verksamhet ur ett långsiktigt perspektiv. Varje 
kreditbedömning måste således innefatta en framtidsbedömning som tar 
hänsyn till andra faktorer än sådana som kommer fram vid en analys av 
årsredovisningen (Hansson, 1996). En analys som ligger till grund för beslut 
och bedömning fodrar att de finansiella rapporterna kompletteras med 
information som rör viktiga omständigheter som kan råda, men som inte 
fångas in i räkenskapsanalysen (Brorström et al, 1999).  Vid en långsiktig 
kreditbedömning kan det därför vara bra att en analys består både av en 
ekonomisk analys och av en omvärldsanalys (se figur 3.2) (Sigbladh & 
Lundén, 1998). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Företagsanalys 

Omvärldsanalys Ekonomisk analys 

Balansrapport Resultatrapport Nyckeltal Kunder Marknad Konkurrenter 

 
Figur 3.2 Företagsanalys (Egen konstruktion) 
 
Ekonomisk analys 
 
Den ekonomiska analysen är ett standardverktyg för kreditbedömare och ger 
en bild av företagets resultatmässiga och finansiella verksamhet. När en 
kreditgivare gör en ekonomisk analys på en kund granskas främst resultat 
och balansräkningen samt nyckeltalen (Svedin, 1992). 
 
Resultaträkning och balansräkning 
 
Resultaträkningen visar vilka totala intäkter som intjänats under 
verksamhetsperioden samt vilka kostnader som varit nödvändiga för att 
förvärva dessa intäkter. Kreditgivare är intresserade av företagets resultat 
och dess utveckling för att bedöma företagets förmåga att betala räntor och 
amorteringar på krediterna. Ur kreditgivarnas perspektiv är det dock inte 
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intressant att studera företagets redovisade resultat eftersom detta har 
påverkats av olika bokslutsdispositioner. Istället är det företagets 
nettoomsättning och rörelseresultat som är av intresse. Nettoomsättningen 
definieras som försäljningen under en viss tidsperiod och den kan visa 
kreditgivarna bolagets storlek och utveckling (Sigbladh & Lundén, 1998). 
Rörelseresultatet visar om företaget tjänar pengar på sin löpande verksamhet. 
En jämförelse av företagens rörelseresultat under olika år ger en uppfattning 
om hur kostnaderna utvecklas i förhållande till intäkterna (Hansson, 1996). 
 
Balansräkningen har en mycket central betydelse vid kreditbedömningen. 
Den visar företagets förmögenhet och vid kreditbedömning är det viktigt att 
kontrollera att det egna kapitalet inte understiger det registrerade 
aktiekapitalet. Om det gör det så indikerar det att företaget tvingas använda 
sitt aktiekapital samt att de har långsiktiga betalningssvårigheter (Sigbladh & 
Lundén, 1998).  
 
Nyckeltal 
 
Det finns en rad olika nyckeltal som hjälper den som vill analysera företag. 
Vid en kreditbedömning är det viktigt att analysera företagets lönsamhet, 
likviditet och kapitalstyrka (Brorström et al, 1999).  
 
Lönsamheten eller vinstsituationen, är en av de viktigaste aspekterna i en 
företagsanalys. För att ett företag skall överleva på längre sikt krävs det att 
företaget har en god lönsamhet (Brorström et al, 1999). Kreditgivare är 
framförallt intresserade av företagets räntabilitet på totalt kapital. Detta 
nyckeltal visar hur mycket kapitalet växer, det vill säga vilken förräntning 
företaget lyckats uppnå på det totala kapitalet (Hansson, 1996). 
 
Att ha goda värden på sina lönsamhetsmått är emellertid inte tillräckligt för 
att ett företag skall beviljas en kredit. Likviditeten ses även som ett viktigt 
nyckeltal som måste analyseras vid lånebeviljningen. Likviditetsmåttet visar 
företagets betalningsförmåga på kort sikt. Vanligtvis brukar det anses att 
likviditeten skall uppgå till minst 100 procent, då en lägre procentsats visar 
att företaget har mindre pengar än vad som krävs för att kortsiktigt kunna 
betala sina utgifter (Brorström et al, 1999). 
 
Det vanligaste måttet på företagets kapitalstyrka är soliditet. Detta är ett mått 
som uttrycker företagets betalningsförmåga på lång sikt. Soliditeten beräknas 
genom att företagets egna kapital divideras med det totala kapitalet. 
Storleken på soliditeten är av särskilt intresse för kreditgivare då de, genom 
måttet, kan se om företagets egna kapital är tillräckligt stort för att täcka 
eventuella framtida förluster (Brorström et al, 1999). 
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Det mest centrala nyckeltalet vid en kreditgivning är räntebetalnings-
förmågan. Detta mått visar vilken ränta företaget klarar av att betala på sina 
skulder och beräknas genom att företagets driftsnetto divideras med 
företagets totala skulder.2

 
Omvärldsanalys 
 
Vid en kreditbedömning är det inte tillräckligt att studera ett företags 
ekonomi, utan kreditgivaren måste även studera företagets omgivning. Som 
figur 3.2 visar går en omvärldsanalys ut på att undersöka företagets kunder, 
marknad och konkurrenter (Svedin, 1992).  
 
Kreditgivarna bör studera företagets kundstruktur för att få en uppfattning 
om företagets affärsrisk. Omsättningen mellan olika kunder visar nämligen 
om företaget har en eller flera betydelsefulla kunder. Är företaget starkt 
beroende av någon av sina kunder, måste kreditgivarna även studera det 
företagets framtidsmöjligheter. Företagsanalysen bör även inkludera kunskap 
om företagets marknad och tillväxtmöjligheter då dessa hänger samman med 
marknadsandelen och marknadens egen tillväxt. Dessutom bör långivarna 
göra en bedömning av företagets konkurrenssituation för att på så vis få 
vägledning om företagets framtidsmöjligheter. Företagets position och 
konkurrensmedel ger kreditgivarna anvisning om företagets 
tillväxtmöjligheter, som är avgörande för vilken lånesituation det kan 
försätta sig i (Svedin, 1992). 

3.5.2 Objektsanalys 
 
I samband med fastighetskreditgivning gör kreditgivaren inte enbart en 
företagsanalys utan också en objektsanalys. Kreditbedömningen grundar sig 
således inte enbart på företagets räntebetalningsförmåga utan även på 
fastighetens värde och avkastningskrav. Vid kreditbedömningen måste 
kreditgivaren bedöma fastighetens aktuella och framtida marknadsvärde. 
Kreditbedömningen bör innehålla en känslighetsanalys som visar främst 
effekterna av förändringar i avkastningskrav, inflationstakt och 
hyresutveckling. Hyresutvecklingen är särskilt intressant att studera eftersom 
den till stor del bestämmer storleken på fastighetens driftsnetto och därmed 
förmåga att betala ränta och amortering. Vid en objektsanalys studeras 
dessutom fastighetens uthyrningsmöjligheter, hur nuvarande kontrakt ser ut 
samt vem hyresgästen är (Tegin, 1997).  
 

 
2 Gunilla Andersson, Swedbank Sjuhärad AB. Intervju 2007-04-16 



 
 
 
 
 
   
                                                                 Teoretisk referensram 
   

26 
 
 
 
 
 
 

                                                

Syftet med en objektsanalys är att få fram en kassaflödesrapport som skall 
visa hur väl fastigheten klarar av att täcka avkastningskravet3. Utifrån 
fastighetens kassaflöde och värde fattar kreditgivarna sina beslut och 
avgörande för kreditbedömningen är att intäkterna och kostnaderna i 
kassaflödesanalysen skall tåla en ränta och amortering4. 

3.5.3 Kreditrisk och säkerheter 
 
Syftet med en kreditbedömning är att kreditgivarna skall kunna bedöma 
kreditrisken. Med kreditrisk menas risken att en kreditgivare helt eller delvis 
inte erhåller betalning enligt överenskommelse och/eller råkar ut för en 
förlust på grund av kredittagarens bristande förmåga att fullgöra sin 
betalningsskyldighet (Tegin, 1997). 
 
För att minska kreditrisken vid kreditgivning är det viktigt att granska 
kredittagarens säkerheter. En kreditgivare kan undvika eller åtminstone 
begränsa kreditförlusterna genom att skaffa sig goda säkerheter (Sigbladh & 
Lundén, 1998).  
 
I samband med fastighetsaffärer är det vanligt med säkerhet i form av 
pantbrev i fastigheten. Pantbrevet är ett dokument som ger fastighetsägaren 
möjlighet till att utnyttja sin fastighet som kreditunderlag för att lättare 
kunna få ett lån. Pantbrevsinnehavaren får ersättning i första hand med 
pantbrevets belopp. I de fall då en frivillig betalning ej kan fås, har 
pantbrevsinnehavaren rätt till en tvångsförsäljning av fastigheten (Sigbladh 
& Lundén, 1998). 
 
En annan vanlig säkerhet som förekommer vid kreditgivning är en borgen. 
En borgen är en namnsäkerhet som innebär att borgensmannen förbinder sig 
att fullgöra gäldenärens skyldigheter. I regel skrivs borgensförbindelsen på 
det kontrakt som innehåller gäldenärens betalningsförbindelse (Sigbladh & 
Lundén, 1998). 

3.6 De auktoriserade värderingsmannens ansvar 
 
Fastighetsvärdering är en verksamhet som ställer höga krav på ekonomisk, 
juridisk och teknisk kompetens. De värderingsmän som har en hög 
sakkännedom om fastighetsvärdering kan ansöka om auktorisation hos 
Samfundet för fastighetsekonomi (SFF). SFF är den enda svenska 
föreningen för fastighetsekonomer som auktoriserar fastighetsvärderare. 

 
3 Kenneth Olofsson, Handelsbanken Ulricehamn. Intervju 2007-04-18 
4 Gunilla Andersson, Swedbank Sjuhärad. Intervju 2007-04-16 
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Syftet med en auktorisation är att en högt kvalificerad fastighetsvärderare 
skall få en kvalitetsstämpel. En auktorisation är således en 
kompetensförklaring från SFF, men ansvaret för den enskilda värderingen 
vilar dock alltid på värderaren (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 
2006).  
 
Samtliga auktoriserade värderare måste följa de etiska regler om god 
värderarsed som SFF antagit (www.constellator.se).  Dessa regler säger att 
en värderare som åtar sig att bedöma en fastighets värde ansvarar för att han 
skall ha behörighet för uppdraget och för att uppdraget blir utfört på ett 
professionellt och objektivt sätt (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 
2006). Värderaren har således ansvar för att de tekniska, ekonomiska och 
rättsliga utredningarna som krävs för att värdet skall kunna bedömas riktigt 
blir utförda. God värderarsed förutsätter även att en värderare alltid måste 
vara oberoende och självständig då han genomför ett externt 
värderingsuppdrag. Värderaren måste således vara fri och obunden i sin 
ställning till sin uppdragsgivare (Institutet för värdering av fastigheter, 
2005). Om värderaren följer reglerna om god värderarsed minskas risken för 
det skadeståndsansvar som värderaren kan drabbas av (Lantmäteriverket & 
Mäklarsamfundet, 2006). 
 
Alla auktoriserade värderare har ett skadeståndsansvar som i första hand 
riktar sig till uppdragsgivaren. Värderaren ansvarar för skada som han vållat 
klienten och ansvaret gäller högst tre år efter det att uppdraget slutförts 
(Institutionen för fastighetsvärdering, 2005). För att värderaren skall kunna 
drabbas av skadestånd, måste det ha uppstått en skada till följd av att 
värderaren eller dennes medhjälpare varit oaktsam samt att ett samband finns 
mellan skadan och den felaktiga värderingen. Det betyder således att den 
ansvariga värderaren även svarar för medhjälparnas oaktsamhet 
(Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2006). 
 
I vissa situationer föreligger det även ett skadeståndsansvar mot tredje man. 
Framför allt är detta vanligt i situationer då det förekommer att värderaren 
upprättar värdeutlåtanden med alltför höga värden, för att på så vis hjälpa 
fastighetsägarna att försätta sig i en mer gynnsam situation. Den 
skadelidande vid dessa förhållanden är då inte uppdragsgivaren utan istället 
en utomstående intressent som till exempel kreditgivare. Eftersom 
värderaren är medveten om att många värderingar, framförallt i 
belåningssituationer är avsedda att uppvisas för kreditgivare, förekommer 
det därför även ett skadeståndsansvar gentemot dessa (Lantmäteriverket & 
Mäklarsamfundet, 2006). 
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Om värderaren inte begränsar sitt uppdrag så har denne det fulla ansvaret för 
att göra en riktig värdebedömning (Institutet för värdering av fastigheter, 
2005). En värderare kan avgränsa sitt skadeståndsansvar på två sätt. Det ena 
sättet är en begränsning av uppdraget vilket innebär att värderaren inte 
behöver göra vissa svåra, riskfyllda eller kostsamma ställningstaganden. 
Uppdraget preciseras då till att avse en värdering under vissa bestämda 
förutsättningar. Det andra sättet, som enbart kan göras mot tredje man, 
innebär att värderaren helt friskriver sig från ansvar för den skada som kan 
uppkomma (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2006). 
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4. Empiri 
 
I detta kapitel presenteras resultatet från våra empiriska undersökningar. 
Det empiriska materialet har samlats in genom personliga intervjuer med 
representanter från två fastighetsbolag, två kreditgivare samt en 
auktoriserad värderingsman. Detta kapitel ligger sedan till grund för 
uppsatsens analys. 

4.1 Intervjuer med fastighetsföretag 
 
I detta avsnitt redogör vi för de intervjuer som vi genomfört med 
representanter från två olika fastighetsbolag. Syftet med intervjuerna var att 
försöka få en ökad förståelse för IAS 40:s påverkan på dessa bolag. 
Fastighetsföretagen som vi samarbetat med är Castellum AB och Fastighets 
AB Balder. 

4.1.1 Castellum AB 
 
Koncernen Castellum AB är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i 
Sverige och företagets aktie är registrerad på OMX - Nordiska listan Large 
cap. Castellum är ett moderbolag som äger sex fristående svenska 
dotterbolag. Moderbolaget i sig har ingen egen verksamhet som berör själva 
fastighetsförvaltningen och äger inte heller några egna fastigheter. 
Moderbolaget sköter ekonomin i koncernredovisningen och finansieringen åt 
dotterbolagen och det är där som koncernredovisningen upprättas. 
Moderbolaget ansvarar även för börsnoteringen och den externa 
informationsgivningen. Koncernens fastighetsbestånd, som hade ett verkligt 
värde på cirka 25 miljarder kronor vid bokslutet 2006, består till 
övervägande del av attraktivt belägna lokaler för kontor och butiker samt 
ytor för lager, logistik och industri (www.castellum.se). 
 
Vi har studerat koncernens årsredovisning samt intervjuat Magnus Billström 
som arbetar på ekonomiavdelningen på moderbolaget Castellum i Göteborg. 
Billström arbetar främst löpande med koncernrapporteringen och 
sammanställer informationen till denna. Informationsunderlaget utgörs bland 
annat av att han analyserar koncernens fastighetsbestånd både 
redovisningsmässigt och utifrån ett värderingsperspektiv samt tittar på 
förvärven och försäljningarna av koncernens fastigheter.  
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Redovisning av förvaltningsfastigheter 
 
Den största och viktigaste posten i Castellums balansräkning utgörs av 
förvaltningsfastigheter. Dessa har sedan införandet av IAS 40 redovisats till 
verkligt värde (Castellum AB:s årsredovisning, 2006). Billström berättade 
att redovisning till verkligt värde är den mest logiska och enklaste metoden 
att tillämpa på Castellums fastighetsbestånd. Orsaken till detta ligger i att 
Castellum redan innan införandet av IAS 40 värderade fastigheterna till 
verkligt värde och redovisade det som upplysning i en not i 
årsredovisningen. Fördelen med verkligt värde metoden är således att 
företagets tidigare fastighetsvärdering till verkligt värde gör att såväl 
företaget själva som intressenterna lätt kan känna igen och använda sig av de 
historiska siffrorna även idag.  
 
Billström påpekar vidare att anskaffningsvärdemetoden enligt IAS 40 skulle 
innebära mycket mer arbete än verkligt värde metoden. Orsaken till detta är 
standarden kräver att företagen gör komponentavskrivningar på sina 
fastigheter då de tillämpar anskaffningsvärdemetoden. Billström talar om att 
Castellum äger över 500 fastigheter och att göra komponentavskrivningar på 
alla dessa skulle vara svårt och kräva mycket tid. Billström säger dessutom 
att det nya regelverket inte inneburit några större arbetsmässiga skillnader 
samt att varken företagets kostnader eller intäkter ökat som följd av själva 
standarden.   
 
Enligt Billström är de främsta nackdelarna med redovisningen till verkligt 
värde att vissa externa förhållanden ger effekter på företagets redovisning. 
Han menar att när det sker förändringar på fastighetsmarknaden som 
företaget inte själv kan styra över kommer detta att synas i redovisningen.  
 
Balansräkningen 
 
Billström berättar att de poster som specifikt har påverkats i balansräkningen 
är ”eget kapital”, ”förvaltningsfastigheter” och ”uppskjuten skatteskuld”.  
Då införandet av IAS 40 innebär att värdeförändringarna skall redovisas 
över resultaträkningen har detta medfört att det egna kapitalet har ökat. 
Därigenom har även företagets soliditet ökat. Castellums mål avseende 
kapitalstrukturen var före IAS 40 en soliditet på 30%. Billström berättar att 
på grund av att soliditeten dels kommer att bli högre och dels fluktuera 
mellan åren som en följd av de nya redovisningsreglerna, så har ett nytt 
soliditetsmål bestämts till ett intervall om 35-45 %. Vidare har de 
ackumulerade avskrivningarna som tidigare fanns i balansräkningen 
försvunnit och en markant ökning av företagets uppskjutna skatteskuld har 
skett.  
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Resultaträkningen 
 
De väsentliga skillnaderna efter IAS implementering i resultaträkningen är 
att fastighetsbeståndets värdeförändring syns i resultaträkningen samt att 
posten ”avskrivningar” och ”nedskrivningar” har försvunnit.  
 
Castellum har valt att dela upp posten ”värdeförändring” i realiserade kontra 
orealiserade värdeförändringar (Castellum AB:s årsredovisning, 2006). Att 
företaget gjort denna uppdelning säger Billström har sin grund i att de vill ge 
en så tydlig redovisning som möjligt för sina intressenter samt minska risken 
att lämna en missvisande bild av företagets verksamhet.  
 
Billström talar om att de nya redovisningsprinciperna inte förändrar 
företagets intjäningsförmåga, utan påverkar endast hur inkomsterna och 
utgifterna periodiseras. Detta leder till att det är förvaltningsresultatet 
(resultatet efter finansiella poster men innan värdeförändringar) som är 
företagets kassaflöde och styrmått. Det är med andra ord utifrån 
förvaltningsresultatet som bolaget fattar sina utdelningsbeslut. 
Förvaltningsresultatet som styrmått gör att Castellum kan fortsätta ha 
kontrollen över verksamhetens utveckling, även efter IAS 40:s 
implementering. Billström belyser därmed att bolagets huvudsakliga 
styrmått och dess verksamhet inte har eller kommer att förändras som en 
följd av att standarden infördes.  
 
Redovisningens kvalitativa egenskaper 
 
Att harmoniseringen och IAS 40 ska ge en mer rättvisande bild av 
Castellums verksamhet håller Billström endast delvis med om, eftersom 
företaget även tidigare lämnade upplysning om fastighetsbeståndets verkliga 
värde. Det enda han kunde intyga var att årsrapporterna kommer en aning 
närmare sanningen nu än förr, men att det fortfarande finns risker och 
osäkerheter i att värdera till verkligt värde.  
 
Vidare nämner respondenten att jämförbarheten med verkligt värde metoden 
har blivit en aning enklare då företagen värderar fastigheterna på samma sätt. 
Innan standarden tillämpades var det svårare att få bra jämförelser såväl 
mellan företagets årsredovisningar som med sina konkurrenter. Anledningen 
är att anskaffningsvärdemetodens fastighetsvärdering baseras på 
inköpspriserna och avskrivningarna, vilka kan skilja mycket under ett och 
samma år. Detta medför att ett företag som innehar ett flertal gamla och fullt 
avskrivna fastigheter, visar upp ett lågt bokfört värde på sina tillgångar i 
balansräkningen i jämförelse med ett företag vars likartade fastigheter nyss 
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förvärvats. Detta behöver dock inte betyda att det första företagets verkliga 
fastighetsvärde är lägre än det andra företagets. 
 
Värdering av förvaltningsfastigheter 
 
Att enbart ha en extern värderingsman som grund för bolagets 
fastighetsvärderingar är sannolikt inget som Castellum kommer att införa. 
Castellum använder idag interna värderingar av fastighetsbeståndet. Då 
Castellums egna personal finns belägna i närheten av de fastigheter 
koncernen äger kan de genom sin närhet till marknaden och kunden, ge bra 
och trovärdiga värderingar på varje enskilt objekt. För att kunna 
säkerhetssälla att de egna värderingarna inte är beaktansvärt subjektiva samt 
kunna skapa en så stor trovärdighet som möjligt hos intressenterna, anlitar 
Castellum dock externa värderingsmän. År 2006 har drygt 100 fastigheter 
värderats externt och urvalet av dessa har gjorts med utgångspunkt från de 
värdemässigt största fastigheterna, men även med syfte att spegla den totala 
portföljens sammansättning avseende kategori och geografi. Att anlita 
externa värderingsmän är något som Castellum gjorde även före införandet 
av IAS 40 (Castellum AB:s årsredovisning, 2006).    
 
Castellums interna värdering grundar sig på att en tillgångs värde utgörs av 
det diskonterade nuvärdet av de framtida kassaflöden som tillgången 
förväntas generera. Värderingen av Castellums fastigheter baseras på en 10-
årig kassaflödesmodell och beräknas som summa nuvärde av 
driftsöverskottet minskat med nuvärdet av bedömt restvärde. 
Utgångspunkten för värderingen är en individuell bedömning för varje 
fastighet av dels den framtida intjäningsförmågan och dels av 
avkastningskravet. Castellum gör interna värderingar av hela 
fastighetsbeståndet vid varje bokslut (Castellum AB:s årsredovisning, 2006). 

4.1.2 Fastighets AB Balder 
 
Fastighets AB Balder (vidare kallad Balder) är ett börsnoterat 
fastighetsbolag med en huvudsaklig inriktning på kommersiella fastigheter i 
storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Bolaget bildades i 
juni 2005 och har sedan dess byggt upp ett fastighetsbestånd på 128 
fastigheter med ett verkligt värde om 7 miljarder kronor per den 31/12 2006. 
Balder aktien är noterad på OMX- nordiska listan Small Cap 
(www.balderfast.se). 
 
Vår respondent heter Ulf Johansson och är Balders ekonomi- och finanschef. 
Johansson har arbetat inom fastighetsbranschen sedan början av 1980-talet 
och har även tjänstgjort som revisor. 
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Redovisning av förvaltningsfastigheter 
 
Balders fastighetsbestånd har sedan starten 2005, redovisats till verkligt 
värde och utgör idag den enskilt största posten i balansräkningen (Fastighets 
AB Balders årsredovisning, 2006).  Johansson säger att verkligt värde 
metoden var ett självklart alternativ när företaget skulle välja 
värderingsmetod. Orsaken är att IAS 40:s krav på komponentavskrivningar 
vid anskaffningsvärdemetoden innebär allt för mycket resurser och arbete för 
att företaget skulle välja den framför verkligt värde metoden. Dessutom 
berättar han att Balder, som är ett nyetablerat företag, har valt att tillämpa 
verkligt värde metoden för att på så vis redovisa på samma sätt som sina 
konkurrenter.   
 
Fördelarna med verkligt värde metoden enligt Johansson är att bolaget inte 
behöver tillämpa någon komponentavskrivning.  Som vi tidigare nämnde 
skulle komponentavskrivningarna innebära mycket administrativt arbete 
samt att det skulle vara svårt för en intressent att förstå en rapport som 
innehåller flera hundra avskrivningsplaner. Han menar således att verkligt 
värde metoden kan ge intressenterna mer förståelig information än 
anskaffningsvärdemetoden. 
 
Den främsta nackdelen, enligt vår respondent, är risken att företagen tittar 
alltför mycket på fastighetsvärdet och mindre på kassaflödets utveckling. Då 
det är kassaflödet i verksamheten som visar hur lönsamt företaget är, kan det 
innebära en stor risk om företaget fokuserar mer på fastighetsvärdet än på 
kassaflödet. Dessutom säger han att då värdering till verkligt värde 
innehåller mycket subjektiva bedömningar, kan det lättare leda till risk för en 
ökad felaktig årsredovisning än om anskaffningsmetoden använts.   
 
Balansräkningen 
 
De poster i balansräkningen som påverkas av IAS 40 är främst 
”förvaltningsfastigheter” och ”uppskjuten skatteskuld”. Förvaltnings-
fastighetsposten innehåller inte några ackumulerade avskrivningar eller 
nedskrivningar och den uppskjutna skatteskulden har blivit större som följd 
av standardens implementering.  
 
Resultaträkningen 
 
I resultaträkningen har IAS 40 lett till att posten ”värdeförändringar” 
uppkommit som följd att företaget värderar till verkligt värde. Balder har 
valt att dela upp värdeförändringsposten i orealiserade respektive realiserade 
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värdeförändringar, för att på så vis ge bättre och tydligare information till 
sina intressenter (Fastighets AB Balders årsredovisning, 2006). 
 
Redovisningens kvalitativa egenskaper 
 
Trots att Balder värderar sitt fastighetsbestånd till verkligt värde, påpekar vår 
respondent att årsredovisningen inte visar en mer rättvisande bild än om de 
hade använt anskaffningsvärdemetoden. Anledningen är om anskaffnings-
värdemetoden istället hade tillämpats, hade bolagen genom en not i 
balansräkningen lämnat upplysning om det verkliga värdet och således gett 
en likvärdig rättvisande bild av företagets verksamhet.  
 
Johansson har inte sett några markanta skillnader sen standarden infördes 
beträffande årsredovisningens begriplighet. Eftersom företagen även innan 
IAS 40 visade det verkliga värdet som en not i balansräkningen, är detta 
ingen ny information för intressenterna. Att IAS 40 ska leda till en ökad 
internationell harmonisering är något som vår respondent tycker är bra. Då 
samtliga europeiska börsnoterade förvaltningsfastighetsbolagen använder en 
och samma standardmall i värderingsprocessen leder detta till en större 
jämförbarhet. Något han vill belysa är att företagen kan få skilda 
fastighetsvärden, trots att de använder samma värderingsmodeller. Orsaken 
till detta är att värderingsmetoderna bygger på ett antal olika antaganden som 
aldrig kan göras helt objektiva.  
 
Värdering av förvaltningsfastigheter 
 
Att endast värdera sitt fastighetsbestånd externt är inget som Balder kommer 
att göra så länge det inte finns något krav i standarden. Idag utförs Balders 
fastighetsvärderingar istället internt. Enligt Johansson är orsaken till detta att 
det är företagets interna personal som känner företagets marknad bäst och 
därmed mest lämpade att göra fastighetsvärderingarna. Vår respondent säger 
också att Balder anlitar externa värderingsmän för att kunna stämma av med 
de fastighetsvärden som bolagets interna värderingsmän har kommit fram till 
och på så vis även kunna få en ökad trovärdighet bland företagets 
intressenter. 
 
Balders interna fastighetsvärden fastställs genom en kombinerad tillämpning 
av ortsprismetoden och avkastningsmetoden. Den interna värderingen 
baseras på en tioårig kassaflödesmodell och görs på hela fastighetsbeståndet. 
Varje enskild fastighet värderas genom att företaget nuvärdesberäknar 
framtida kassaflöden, som stegvis marknadsanpassas under en tio års period 
samt gör en bedömning av fastighetens restvärde på 10 år. Varje fastighet 
bedöms individuellt och hänsyn tas till fastighetens avkastningskrav 
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beroende på fastighetens läge, ändamål och skick (Fastighets AB Balders 
årsredovisning, 2006). 

4.2 Intervjuer med kreditgivare 
 
För att kunna besvara uppsatsens andra forskningsfråga har vi genomfört 
intervjuer med två kreditgivare, en från Swedbank Sjuhärad AB och en från 
Svenska Handelsbanken AB. Intervjuerna gick ut på att få en uppfattning om 
kreditgivarnas kreditbedömningsprocess och vilka effekter IAS 40 får på 
denna. 

4.2.1 Swedbank Sjuhärad AB 
 
Vi har intervjuat Gunilla Andersson som jobbar på Swedbank Sjuhärad AB. 
Swedbank Sjuhärad är en fristående bank som ägs delvis av en lokal stiftelse 
och delvis av koncernen Swedbank AB. Banken, vars huvudkontor finns 
beläget i Borås, har sammanlagt 12 kontor runt om i Sjuhäradsbygden med 
totalt cirka 200 anställda (www.sjuharad.fsb.se). 
 
Andersson jobbar som företagsrådgivare på företagsavdelningen i Borås och 
där har hon arbetat sedan början av 1990-talet. Hon arbetar med flera olika 
typer av företag, men är i första hand kundansvarig för olika fastighetsbolag.  
 
Objektsanalys 
 
När ett företag skall köpa en fastighet gör långivarna en kreditbedömning 
både av objektet och av företaget. Andersson berättar att den information 
som behövs för att kunna göra en kreditbedömning av objektet, det vill säga 
av själva fastigheten, utgörs av en fastighetsbeteckning och en 
fastighetskalkyl. Fastighetskalkylen skall visa hur stor fastigheten är, var den 
ligger i landet samt dess läge. Kalkylen bör även klargöra vilken typ av 
fastighet det är och hur stor del av ytan som fördelar sig till lokaler eller 
bostäder.  En industrifastighet är enligt Andersson alltid svår att 
kreditbedöma och innebär därmed en stor risk för banken och 
fastighetsföretaget. Orsaken är att det kan vara svårt att hyra ut en 
industrifastighet till någon annan. Kreditgivarna studerar därför vem 
hyresgästen är, om det finns en risk att denna går i konkurs eller flyttar samt 
om fastighetsföretaget klarar av att hyra ut fastigheten till någon annan i 
sådana fall.  
 
Att studera hyresintäkter och kostnader är enligt Andersson en central del av 
kreditbedömningen. Långivarna begär därför alltid en kassaflödeskalkyl över 
fastigheten från kunden. När kreditgivaren skall göra sin kreditbedömning 
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studerar de fastighetens pris, hur mycket pengar kunden själv har samt hur 
mycket denne vill låna. Utifrån fastighetens kassaflöde och värde fattar 
kreditgivarna sedan sina beslut. Avgörande för kreditbedömningen är att 
intäkterna och kostnaderna i kassaflödeskalkylen skall tåla en ränta och 
amortering. Detta betyder därför att kreditgivarna måste göra en 
känslighetsanalys som visar hur väl kassaflödeskalkylen klarar av en 
ränteuppgång. 
 
Företagsanalys 
 
Vid kreditbedömningen av en befintlig kund görs i vanliga fall en 
objektsanalys före företagsanalysen. Andersson berättar att om ett objekts 
kassaflödesanalys visar svårigheter med att klara av en ränteuppgång, kan 
företaget ändå få ett lån beviljat. Lånebeviljningen grundar sig då på att 
företaget kan visa upp en stark balans- och resultaträkning. Den information 
som kreditgivarna har behov av när de skall göra en företagsanalys hämtas 
främst från årsredovisningarna.  
 
Vid analysen av företagets årsredovisning studeras främst resultaträkningens 
kostnadssida och balansräkningens fastighetsbestånd. Andersson berättar att 
kreditgivarna försöker bilda sig en egen uppfattning över hur stort det egna 
kapitalt är i företaget. De upprättar därför alltid en egen justerad balans- och 
resultaträkning. Kreditgivarna på Swedbank Sjuhärad gör dessutom en egen 
fastighetsvärdering över bolagets samtliga fastigheter, där syftet är att få 
fram företagets faktiska kassaflöde och det riktiga marknadsvärdet på 
fastigheterna. Detta innebär med andra ord att de bokförda värdena i 
årsrapporterna har en marginell betydelse vid kreditbedömningen. Vid 
kreditbedömningen justeras även företagets redovisade soliditet, så att det 
stämmer överens med kreditgivarnas uppskattning av det verkliga värdet. 
Ytterligare ett nyckeltal som är viktigt att studera är företagets 
räntebetalningsförmåga.  
 
Säkerheter 
 
Andersson nämner att banken alltid vill ha fulla säkerheter för sina krediter. 
Säkerheten utgörs alltid utav ett pantbrev i den belånade fastigheten, men vid 
fastighetsaffärer vill Swedbank Sjuhärd dessutom ha en kontantinsats. 
Insatsen kan utgöras av likvida medel eller av ett pantbrev i en annan 
fastighet. En borgen från företagsägaren är ytterligare en säkerhet som 
används vid fastighetsaffärer. 
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IAS 40 och dess påverkan på kreditbedömningen 
 
Då ingen av Anderssons kunder tillämpar IAS 40, har hon ingen direkt 
erfarenhet av denna standard. Andersson har emellertid tillräcklig kunskap 
om standarden för att veta vad den innebär. Hon är positiv till standarden 
och anser att införandet av IAS 40 kommer leda till att fastighetsbolagen får 
en starkare balansräkning som samtidigt visar en mer rättvisande bild. 
Tidigare har fastighetsbolagens årsredovisningar varit betydelsefullt 
missvisande, då det bokförda värdet på fastigheterna understigit 
marknadsvärdet rejält.  
 
Andersson tror inte att värderingen av förvaltningsfastigheter till verkligt 
värde kommer att påverka kreditbedömningen väsentligt. Oavsett om ett 
företag tillämpar IAS 40 eller ej, görs kreditbedömningen alltid på samma 
grunder. Orealiserade vinster i resultatrapporten är inget som kommer att 
påverka kreditgivarna, då de bortser från extraordinära poster vid analysen 
av resultaträkningen. När en långivare skall bedöma ett företags lönsamhet 
är det istället driftsöverskottet som studeras. Dessutom är det företagets 
kassaflöde som är mest intressant att studera vid en kreditbedömning och 
kassaflödet påverkas inte av IAS 40. 
 
Andersson tror inte heller att de ökade värdena i balansrapporten kommer att 
göra det lättare för fastighetsbolagen att få krediter. Som vi tidigare nämnde 
har det redovisade värdet i balansräkningen ingen väsentlig betydelse vid 
kreditbedömningen, då Swedbank Sjuhärad alltid gör en egen värdering av 
företagets fastigheter. En tanke är att redovisningen av förvaltnings-
fastigheter till verkligt värde, på längre sikt, kan underlätta för kreditgivarna. 
Går det säkerställa att det är ett tillförlitligt marknadsvärde som finns med i 
balansrapporten skulle kreditgivarnas värderingsarbete möjligtvis bli onödig. 
Vår respondent menar dock att det är svårt att lita på de bokförda värdena, 
eftersom IAS 40 inte tvingar företagen att låta en oberoende auktoriserad 
värderingsman värdera fastigheterna. Det skulle därmed kunna vara lättare 
att jämföra olika fastighetsbolag om samtliga anlitat en oberoende 
värderingsman. Att tvinga företagen att anlita en auktoriserad värderingsman 
är dock svårt då tjänsten är relativt dyr. Eftersom kreditgivarna på Swedbank 
Sjuhärad vill vara försiktiga i sina bedömningar påpekar Andersson att de 
antagligen hade behövt göra en egen bedömning av fastighetsvärdet trots att 
förtaget anlitat en utomstående värderingsman. 
 
Sammanfattningsvis tycker Andersson att redovisning enligt IAS 40 kommer 
leda till att fastighetsföretagen visar upp en sannare bild av verkligheten. 
Värderingen till verkligt värde kan leda till att vissa företag övervärderar 
sina fastigheter för att på så sätt få ett högre resultat och en starkare 
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balansräkning. Hon menar dock att kreditgivarna kan genomskåda detta och 
tillämpningen av IAS 40 kommer därmed inte leda till att fastighetsbolagen 
lättare kan få en kredit beviljad. 

4.2.2 Svenska Handelsbanken AB 
 
Svenska Handelsbanken AB är en universalbank, som levererar tjänster 
inom hela bankområdet. Banken har idag en central och stark position på den 
svenska marknaden och i dagsläget har banken 457 kontor inom Norden och 
i Storbritannien. 2006 uppgick Handelsbankens nettoomsättning till 1790 
miljarder kronor och medeltalet anställda var år 2006 10 163 
(www.handelsbanken.se). 
 
Vår respondent heter Kenneth Olofsson och han är sedan tre år tillbaka 
kontorschef på Handelsbanken i Ulricehamn. Dessförinnan har Olofsson 
arbetat på Stadshypoteket AB, som är ett av Sveriges ledande bolåneinstitut 
och ett helägt dotterbolag till Handelsbanken. Stadshypoteket belånar villor, 
bostadsrätter, fritidshus, affärshus, lantbruksegendomar och kontorshus 
(www.stadshypotek.se). Vår respondent har tidigare även arbetat på 
revisionsbyrån Ernst & Young. 
 
Företagsanalys 
 
Olofsson berättar att inom Handelsbanken är det viktigt att veta vem kunden 
är. Han menar att i första hand bör kreditgivarna göra en företagsanalys, för 
att på så vis få en god kännedom om kunden.  
 
Enligt Olofsson är det företagens bokslut, budget samt preliminära 
årsredovisningar som ligger till grund för kreditbedömningen. Det viktigaste 
är att studera företagets kassaflöde för att se om det är bra nog för att klara 
av nuvarande räntor, amortering samt eventuella räntehöjningar. 
Handelsbanken granskar varje enskild fastighet som finns i företaget och gör 
sedan en kassaflödesanalys som grundar sig på verkliga intäkter och 
schabloniserade kostnader. Kreditgivaren på Handelsbanken bör ta reda på 
hur hög belåningen och värdet på fastighetsbeståndet är per kvadratmeter. 
Det är dessutom viktigt att studera företagets hyresintäkter och 
uppvärmningskostnader, då dessa ofta utgör stora poster i resultaträkningen.   
 
Olofsson menar att det också är viktigt att studera företagets soliditet. Vid 
kreditbedömningen granskas inte bara företagets redovisade soliditet, utan 
kreditgivarna på Handelsbanken gör även, utifrån det fastighetsvärde som de 
själva räknat fram, en egen beräkning av soliditeten.  
 

http://www.stadshypotek.se/
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Objektsanalys 
 
Efter företagsanalysen gör Handelsbankens kreditgivare en analys av 
objektet. De åker ofta ut till själva fastigheten för att främst titta på hur den 
ser ut, var i orten den ligger samt vilket läge den har. Kreditgivarna gör egen 
värdering av den aktuella fastigheten och vid svårbedömda fall får de hjälp 
av en intern värderingsman. Syftet med en objektsanalys är att få fram en 
kassaflödesrapport som skall visa hur väl fastigheten klarar av att täcka 
avkastningskravet. 
 
Säkerheter 
 
Olofsson påpekar att det är mycket viktigt att ha goda säkerheter vid en 
fastighetsaffär. Handelsbanken vill ha full säkerhet för det de lånar ut. 
Normalt är det ett pantbrev i den aktuella fastigheten, men om denna är högt 
belånad kompletteras säkerheten med en borgen från någon företagsägare. 
 
IAS 40 och dess påverkan på kreditbedömningen 
 
Olofsson känner till IAS 40, men har ingen kund som använder sig av 
standarden.  Han tror att det kommer att bli svårare att förstå 
fastighetsbolagens resultatrapport efter införandet av IAS 40, då man måste 
försöka urskilja vilken del av resultatet som utgörs av värdeförändringar och 
vilken del som hänför sig till själva förvaltningsverksamheten. 
Förändringarna i resultatrapporten kommer dock inte påverka 
kreditbedömningen särskilt mycket, eftersom den redovisade vinsten i 
fastighetsföretagen inte utgör någon grund i kreditbedömningen. Istället är 
det kassaflödet i resultatrapporten som är avgörande för kreditbedömningen 
och denna påverkas inte av IAS 40.  
 
Vår respondent menar att kreditgivarna på Handelsbanken själva har gjort 
den uträkningen som IAS 40 kräver idag. Det bokförda värdet i 
balansräkningen har inte varit väsentligt vid kreditbedömningen, då denna 
tidigare inte visat det verkliga värdet. Kreditgivarna har istället på egen hand 
värderat företagets fastigheter och utifrån detta värde fattat sina 
kreditgivningsbeslut. Enligt Olofsson kommer kreditbedömningen inte att 
underlättas efter införandet av IAS 40. Trots att företagen redan värderat 
fastigheterna till verkligt värde måste kreditgivarna göra en egen bedömning. 
Hade de använt sig av de värden som finns i balansräkningen hade de ändå 
behövt ifrågasätta värdet, kontrollerat vem som gjort värderingen samt vilka 
faktorer som legat till grund för värderingen. Olofsson menar alltså att 
kreditgivarna på Handelsbanken föredrar att bilda sig en egen uppfattning. 
Det spelar således ingen roll om IAS 40 hade ställt något krav på att 
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värderingen skall utföras av en oberoende auktoriserad värderingsman, 
kreditgivarna hade ändå gjort en egen bedömning. 
 
Slutligen anser vår respondent att det är bra att redovisningen harmoniseras 
och att företagen tvingas använda samma redovisningsprinciper. Han menar 
att det är positivt att företagen får värdera sina tillgångar till verkligt värde, 
då detta leder till en mer sann bild av företagets ställning. Olofsson tror även 
att det kommer att bli vanligare att mindre företag frivilligt kommer att 
använda sig av IAS 40 i framtiden. Slutligen påpekar han att 
kreditbedömningen inte kommer att påverkas av de nya reglerna och det 
kommer således inte heller bli lättare för företagen att få en kredit. 

4.3 Intervju med en värderingsman  
 
För att ta reda på hur värderingsmännens ansvar och arbete påverkas av IAS 
40, har vi genomfört en intervju med en auktoriserad värderingsman på NAI 
Svefa. NAI Svefa är ett av Sveriges ledande fastighetskonsultföretag. 
Företaget jobbar inom ett brett kompetensområde med värdering, analys, 
fastighetsrätt, transaktioner och rådgivning. NAI Svefa är experter på 
värdering av kommersiella fastigheter och värderar bland annat fastigheter 
inför köp- och säljprocesser, kreditgivning och för olika företags bokslut 
(www.naisvefa.se/sv).  
 
Vår respondent heter Åsa Henninge och hon har jobbat som 
fastighetsanalytiker på NAI Svefa i 6 år. Henninge, som främst har i uppgift 
att analysera och värdera fastigheter, är utbildad lantmätare och har en 
generell auktorisation som fastighetsvärderare. 
 
Henninge är positiv till att de nya redovisningsreglerna i IAS 40 tillåter 
företagen att värdera fastighetsbeståndet till verkligt värde. Hon anser att 
fastighetsbolagens årsredovisning blir mer rättvisande och lättare att jämföra 
sedan standarden infördes. Nackdelen med standarden är dock att 
värdeförändringen skall redovisas i resultaträkningen.  Enligt Henninge 
krävs det därmed en analytisk förmåga för att förstå konsekvenserna av 
detta. IAS 40 kan således göra resultaträkningen svårare att förstå och vår 
respondent är dessutom tveksam till att resultatet skall påverkas av de 
orealiserade värdeförändringarna. 
 
Externa värderingar 
 
Att IAS 40 enbart rekommenderar företagen att anlita en oberoende 
värderingsman är något som Henninge anser är bra. Hon menar att ett krav 
på att anlita utomstående värderingsmän inte skulle vara genomförbart, 



 
 
 
 
 
    
                                                                   Empiri         
   

41 
 
 
 
 
 
 

varken för företagen själva eller för värderingsmännen. Orsaken är att det 
skulle kosta företagen alldeles för mycket pengar och efterfrågan på 
värderingstjänster skulle bli alldeles för stort i jämförelse med utbudet.  
 
Vidare menar vår respondent att fastighetsföretagen är duktiga på att värdera 
sina fastigheter internt, då det oftast är bolagen själva som har den största 
kännedomen om fastigheterna, men det är dock viktigt att företagen värderar 
ett antal av sina fastigheter externt. Vår respondent förklarar att företagen 
bör anlita en oberoende värderingsman, eftersom dessa har kunskaper om 
hur hela fastighetsmarkanden ser ut. Den externa värderingen blir således en 
kvalitetsförsäkring som gör att fastighetsbolagen kan kontrollera om deras 
egna bedömningar är marknadsmässiga. Henninge menar dessutom att 
företagen inte bör byta värderingsman efter varje bokslut. Anledningen är att 
värderingar till verkligt värde grundar sig på subjektiva antaganden och 
företaget bör således anlita samma värderare mellan åren för att på så sätt få 
ett så jämförbart värde som möjligt. 
 
Värderingsmännens arbete  
 
För att få utföra ett uppdrag måste den auktoriserade värderingsmannen vara 
oberoende när denne utför sina uppdrag. Henninge berättar att detta innebär 
att värderaren skall upprätthålla en oberoende och självständig ställning i 
förhållande till klienten av värderingsuppdraget. Det får således inte finnas 
någon koppling mellan värderaren och uppdragsgivaren. Henninge påpekar 
även att oberoendekravet förbjuder värderaren att ta ut provisionsbaserade 
ersättningar och dessutom är det inte tillåtet att utföra mäkleritjänster. 
 
Efter att fastighetsvärderaren fastställt sitt oberoende och skall utföra ett 
uppdrag, börjar de alltid med att ta reda på syftet med värderingen av 
uppdragsobjektet. Enligt Henninge ställs det olika krav på hur värderingen 
skall se ut beroende på om den skall användas till kreditgivning eller bokslut. 
Oavsett ändamålet med värderingen görs det alltid en besiktning av 
fastigheten, för att på så vis kunna bedöma dess läge, skick och standard. 
Besiktningsunderlaget relateras sedan till ortsprismaterialet och därefter kan 
värderaren bedöma fastighetens marknadsförutsättningar.  
 
Markandsvärdet tas fram genom att värderaren tillämpar en kombination av 
ortsprismetoden och avkastningsmetoden. Fastighetsvärdet bestäms således 
genom att resultatet från de två olika metoderna förenas till ett sammanvägt 
marknadsvärde. Enligt vår respondent använde värderingsmännen främst 
avkastningsmetoden före införandet av IAS 40. Då den nya standarden 
emellertid föreskriver att det verkliga värdet skall räknas fram utifrån 
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aktuella priser på en aktiv marknad för liknande fastigheter, har 
ortsprismetoden fått en allt större betydelse.  
 
Då införandet av IAS 40 lett till att alla noterade fastighetsbolag i Sverige 
valt att redovisa sitt fastighetsbestånd till verkligt värde, har detta enligt 
Henninge bidragit till ett framsteg för fastighetsvärderarna. Efter införandet 
av IAS 40 har efterfrågan på fastighetsvärderarens tjänster ökat. Detta beror 
delvis på att det är fler fastighetsbolag som nu anlitar en oberoende 
värderingsman och delvis på att fastighetsbolagen gör värderingarna oftare. 
Vidare har införandet av standarden dessvärre medfört att varje enskild 
värdering tar längre tid. Orsaken till detta är att de nya redovisningsreglerna 
har medfört att värderaren måste följa fler och mer komplicerade riktlinjer 
över hur ett värdeutlåtande ska se ut. De nya riktlinjerna ställer främst högre 
krav på redovisningen av ortsprismetoden. Vår respondent berättar att 
kraven går ut på att värderaren måste kunna redovisa vilka jämförelseobjekt 
som använts vid ortsprismetoden. Dessutom ställs det högre krav på att 
värderaren kan visa vilken information som ligger till grund för 
avkastningskalkylen.  
 
Värderingsmännens ansvar 
 
En auktoriserad värderingsman har ett skadeståndsansvar gentemot 
tredjeman. Henninge berättar dock att värderingsmännen alltid har 
ansvarsförsäkringar för att skydda sig i de fall tredje part skulle drabbas av 
ekonomisk skada som följd av att värderaren gjort en felbedömning. Vidare 
säger hon att alla företag som arbetar med fastighetsvärdering har 
gemensamt tagit fram allmänna villkor som gäller för ett värderingsuppdrag. 
Dessa villkor innebär att om uppdragsgivaren brustit i informationen eller 
det material som de lämnat till värderaren, går ansvaret över till 
uppdragsgivaren. Värderingsmännen skyddar sig således ytterligare genom 
att de alltid bifogar de allmänna villkoren vid fastighetsvärderingarna. 
Vidare säger vår respondent att en risk alltid finns för att värderingsmannen 
prickas och till slut tappar auktorisationen om denne gjort ett flertal grova 
fel. 
 
Enligt vår respondent har värderingsmännens ansvar inte ökat sedan 
införandet av IAS 40. Hon påpekar däremot att den nya standarden troligtvis 
kommer leda till att fastighetsvärderarna kommer att uppta en plats i 
fastighetsföretagens styrelse. Anledningen till hennes uttalande är att 
värderingen nu efter införandet av standarden, får så stor betydelse för 
bolagens verksamhet och resultat. Värderingsmännens ställning i styrelsen 
eller hos ägarna kan således komma att öka. Vidare berättar Henninge att 
värderingsmännens status i andra länder alltid varit högre än här i Sverige. 
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Detta tror hon beror på att värdering till verkligt värde alltid varit den 
huvudsakliga metoden i dessa länder och hon tror således att även de 
svenska värderingsmännens status kommer öka efter införandet av IAS 40.   
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5. Analys 
 
I detta kapitel analyserar och tolkar vi vårt empiriska material utifrån de 
teorier som tidigare presenterats. Analysen är uppdelad i tre delar, en för 
varje respondentgrupp.  

5.1 Fastighetsföretag  
 
Redovisning av förvaltningsfastigheter till verkligt värde 
 
Implementeringen av IAS 40 har påverkat såväl balansräkningen som 
resultaträkningen hos fastighetsbolagen. Valmöjligheten som standarden ger, 
har lett till att samtliga svenska fastighetsbolag valt att tillämpa verkligt 
värde vid redovisningen av sitt fastighetsbestånd (Jansson & Hurtig, 2005). 
Denna metod innebär att företagen frångår realisationsprincipen och 
redovisar samtliga värdeförändringar i resultaträkningen (Persson & 
Nordlund, 2003). 
 
Både Castellum och Balder tillämpar verkligt värde metoden vid 
redovisningen av sina fastigheter, då denna metod anses vara den mest 
logiska och enklaste metoden för dem. Såväl Billström på Castellum som 
Johansson på Balder nämner att om företaget skulle använda 
anskaffningsmetoden istället, hade de varit tvungna att tillämpa komponent-
avskrivningar, något som anses vara alltför komplicerat och administrativt 
tidkrävande.   
 
IAS 40:s påverkan på fastighetsbolagens balans- och resultaträkning 
 
Att redovisa mer enligt den anglosaxiska traditionen har enligt Jansson och 
Hurtig (2005), lett till att företagen kunnat få en resultaträkning som 
uppvisar allt större vinster. Hos Castellum framkommer detta då 
förvaltningsresultat har ökat markant efter införandet av IAS 40. Dessutom 
har företagens soliditet påverkats till det positiva genom att det har 
förstärkts. Samtidigt har dock den uppskjutna skatteskulden ökat markant.  
 
Även Balders resultat har påverkats positivt av IAS 40 och dessutom har den 
uppskjutna skatteskulden förändrats som en följd av standarden. Trots att 
företagens nyckeltal har blivit förbättrade av standarden anser såväl 
Billström som Johansson att intressenterna inte fått en mer positiv bild av 
företagets verksamhet. Orsaken ligger i att flertal av företagens intressenter, 
däribland kreditgivarna, kan se igenom IAS 40:s effekter på nyckeltalen och 
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därmed kan de fatta samma beslut oavsett om standarden hade funnits eller 
ej. 
 
Största skillnaderna med införandet av IAS 40 enligt respondenterna, är att 
det verkliga värdet nu syns i balansräkningen och inte enbart i en not. 
Dessutom har användningen av verkligt värde metoden fått följden av att 
båda företagen överger den klassiska realisationsprincipen och redovisar alla 
värdeförändringar öppet i sina resultaträkningar. Vidare har verkligt värde 
metoden inneburit att företagens samtliga avskrivningar på förvaltnings-
fastigheterna upphört.  
 
IAS 40:s påverkan på redovisningens kvalitativa egenskaper 
 
Enligt Smith (2006) innebär verkligt värde metoden att den svenska 
redovisningen blir mindre försiktig och fokuserar mer på att företagets 
redovisning skall visa en mer rättvisande bild. Dessutom säger Smith (2006) 
att företagen som använder verkligt värde metoden värdesätter främst de 
kvalitativa egenskaperna relevans och validitet i sitt informationsunderlag.   
 
Att metoden skall ge en betydelsefullt mer rättvisande bild av företaget 
verksamhet som Smith (2006) påpekar, är inget som Billström på Castellum 
eller Johansson på Balder håller med om. Orsaken till att detta är att 
företagen redan innan IAS 40 gav en tydlig och rättvisande bild, då de 
redovisade det verkliga värdet som en not i balansräkningen. 
Respondenterna belyser dock att intressenterna får en mer förståelig och 
sannare bild av verksamheten vid redovisning till verkligt värde.  
 
Enligt Almroth (2005) ska IAS 40 bidra till en mer svårbegriplig 
årsredovisning, på grund av det blir svårare att urskilja företagets 
driftsöverskott i resultaträkningen. Detta är dock inget som vare sig 
Billström eller Johansson håller med om. Deras argument bygger på att 
företagets styrmått utgörs av förvaltningsresultatet som ligger innan 
värdeförändringarna i resultaträkningen. Följden blir därför att 
utdelningsunderlaget och det resultat som är av störst intresse för bolagens 
största intressenter, inte påverkas av uppdelningen som IAS 40 medför. 
Dessutom har både Castellum och Balder valt att klart och tydligt visa vilka 
värdeförändringar som är realiserade respektive orealiserade. 
 
Att företagens jämförbarhet skall öka som effekt av implementeringen av 
IAS 40 instämmer båda respondenterna i. Anledningen är bland annat att 
samtliga företag nu får ett mer enhetligt sätt att redovisa genom att de 
använder sig av en standardiserad värderingsmall. Johansson nämner också 
att, trots att värdering till verkligt värde innehåller vissa subjektiva 
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antaganden, ger IAS 40 och verkligt värde metoden en bättre jämförbarhet 
än den traditionella redovisningen.  
 
Precis som Smith (2006) säger har redovisning till verkligt värde har 
inneburit att både Castellum och Balder blivit mindre inriktade på att vara 
försiktiga och istället alltmer fokuserade på att uppnå hög relevans och 
validitet i sina årsredovisningar. Relevansen uppnås bättre vid värdering till 
verkligt värde än om anskaffningsmetoden används, då företagens 
fastighetsbestånd värderas till dagens marknadsvärde. Dessutom uppkommer 
en högre validitet med verkligt värde metoden genom att företagen mäter det 
de anser att mäta, det vill säga mäter sina fastigheter med ett så korrekt 
marknadsvärde som möjligt.  
 
Fastighetsbolagens värdering av förvaltningsfastigheter 
 
IAS 40 rekommenderar att företagen anlitar externa värderingsmän för att 
uppnå mer tillförlitlig information (FAR förlag, 2006). Att enbart låta en 
extern värderingsman värdera företagens fastigheter är inget som vare sig 
Castellum eller Balder tänker göra så länge det inte är ett krav.  Orsaken till 
att inte enbart ha extern värderingen är enligt våra respondenter att en 
fastighetsvärdering skall göras av de personer som känner marknaden bäst, 
det vill säga de som finns belägna i närheten och som dagligen arbetar med 
företagets fastigheter. Dessa personer är med andra ord företagens interna 
personal. Genom att företaget utför sina fastighetsvärderingar internt, kan det 
dock leda till att en mindre tillförligt och mer subjektiv värdering uppstår. 
För att förhindra att informationen brister i den kvalitativa egenskapen 
tillförlighet, anlitar såväl Castellum som Balder externa värderingsmän. 
Dessa personer skall med andra ord ses som en slags kvalitetsförsäkring och 
leda till att intressenterna uppfattar årsredovisningen som pålitlig. Billström 
på Castellum belyser dock att de anlitade oberoende värderingsmän även 
innan rekommendationen och IAS 40 uppkom. 
 
Enligt Isacsson och Svensson (2004) medför värderingen till verkligt värde 
att företagens fastighetsvärden lätt kan manipuleras som en följd av den 
subjektiva värdefastställningen och då leda till en missvisande 
årsredovisning. Att medvetet värdera bolagets fastighetsbestånd till ett 
markant högre värde än vad det faktiskt är, för att på så vis få en mer positiv 
bild utåt, är inget som varken Billström eller Johansson tror att de noterade 
fastighetsbolagen kommer att göra. De menar att fastighetsföretagen är 
beroende av investerare och vill inte riskera att förlora sin trovärdighet. Det 
är investerarnas starka tillförlitlighet som ligger till grund för att 
fastighetsföretagen skall kunna fungera på den konkurrensfulla 
fastighetsmarkanden. Att värdera sitt fastighetsbestånd till ett alltför högt 
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värde och då få en bättre verksamhetsbild, är enligt våra respondenter inget 
som intressenterna behöver oroa sig över. 

5.2 Kreditgivare 
 
Företagsanalys 
 
Enligt Hansson (1997) är den viktigaste aspekten vid en kreditbedömning att 
bedöma företagets återbetalningsförmåga. I en kreditbedömningssituation 
gör kreditgivaren därför en analys av kredittagaren och dess verksamhet. 
Svedin (1992) menar att en företagsanalys bör omfatta både en ekonomisk 
analys och en omvärldsanalys. Den ekonomiska analysen ger en bild av 
företagets resultatmässiga och finansiella ställning och det är framför allt 
företagets resultat- och balansräkning samt nyckeltal som studeras. Sigbladh 
och Lundén (1998) anser att kreditgivare är intresserade av företagets 
resultat för att bedöma företagets förmåga att betala räntor och amorteringar 
på krediterna. Ur kreditgivarnas perspektiv är det dock inte intressant att 
studera företagets redovisade resultat eftersom detta har påverkats av olika 
bokslutsdispositioner. Vidare nämner författarna att det egna kapitalet i 
balansräkningen har en mycket central betydelse vid kreditbedömningen.  
 
Både Andersson på Swedbank Sjuhärad och Olofsson på Handelsbanken 
säger att informationen som de har behov av när de skall göra en 
företagsanalys hämtas från årsredovisningen. Båda respondenterna påpekar 
precis som Hansson (1997) att det är företagets återbetalningsförmåga som 
är avgörande för kreditbeviljningen. Då kreditgivarna analyserar 
resultatrapporten bortser de från de extraordinära posterna och det är istället 
företagets driftsöverskott som är relevant att studera. Det viktigaste är 
således att utifrån de ekonomiska rapporterna urskilja företagets framtida 
kassaflöde.  
 
Liksom Sigbladh och Lundén (1998) anser, är det enligt Andersson i en 
kreditbedömningssituation viktigt att ta reda på hur stort det egna kapitalet i 
företaget är. Både Andersson och Olofsson menar att de bokförda 
fastighetsvärdena i balansrapporten inte har kunnat användas som underlag 
vid kreditbedömningen, då dessa tidigare inte avspeglade marknadsvärdet. 
Respondenterna är dock eniga om att de inte litar fullt ut på 
fastighetsföretagens egna värderingar. Trots att IAS 40 leder till att 
fastighetsföretagen redovisar sina förvaltningsfastigheter till verkligt värde, 
måste de själva göra en intern värdebedömning av företagets 
fastighetsbestånd.     
Enligt Svedin (1992) gör kreditgivaren även en omvärldsanalys. En analys 
av företagets omgivning går ut på att identifiera företagets marknad, kunder 
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och konkurrenter, något som Svedin anser vara extra viktigt i en 
kreditbedömningssituation. Våra respondenter nämner att det är 
betydelsefullt att känna till företagets marknad och tillväxtmöjligheter, men 
någon omfattande omvärldsanalys görs inte vid kreditbedömningen. 
Andersson påpekar emellertid att hon i vissa fall gör en analys av 
fastighetsföretagets kunder. Hon säger att ett fastighetsföretag som äger ett 
flertal industrifastigheter kan få problem om hyresgästen går i konkurs eller 
flyttar. Orsaken är att det kan vara svårt att hyra ut en industrifastighet till 
någon annan och i sådana situationer studerar Andersson dessutom vem 
hyresgästen är. Även Tegin (1997) anser att kreditgivaren bör studera vem 
hyresgästen är och hur nuvarande kontrakt ser ut vid en kreditbedömning.  
 
Enligt Brorström et al finns det flera nyckeltal att studera vid en 
företagsanalys. De kreditanalytiker som vi har pratat med menar att det är 
företagets soliditet och räntebetalningsförmåga som är de mest centrala 
nyckeltalen vid en kreditbedömning. Olofsson menar även att 
fastighetsbeståndets belåning och värde per kvadratmeter utgör viktiga 
nyckeltal.  
 
Objektsanalys 
 
Vid bedömningen av en fastighetskredit gör våra respondenter dessutom en 
objektsanalys över den aktuella fastigheten. Enligt Andersson på Swedbank 
Sjuhärad är det objektsanalysen som är mer väsentlig i en 
kreditbedömningssituation och denna görs även före företagsanalysen.  
Olofsson på Handelsbanken menar däremot att kreditgivaren bör fokusera 
mer på företagsanalysen och studera om företaget visar upp en stark balans- 
och resultaträkning. Båda respondenterna uppger att en objektsanalys går ut 
på att undersöka fastighetens storlek, läge och typ. Våra respondenter anser 
att det är fastighetens hyresintäkter och uppvärmningskostnader som är 
väsentliga i en objektsanalys. Syftet med en sådan är att få fram en 
kassaflödesrapport som skall visa hur väl fastigheten klarar av att täcka 
avkastningskravet. 
 
Enligt Tegin (1997) bör objektsanalysen innehålla en känslighetsanalys. 
Känslighetsanalysen skall visa hur fastighetens kassaflöde kan påverkas av 
förändringar i avkastningskrav, inflationstakt och hyresutveckling. Både 
Swedbank Sjuhärad och Handelsbanken använder sig av känslighetsanalyser 
i sina bedömningar. Detta gör de genom att granska hur mycket fastighetens 
kassaflöde påverkas av en ränteuppgång. 
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Säkerheter 
 
Sigbladh & Lundén (1998) skriver att en kreditgivare kan minska sin 
kreditrisk genom att skaffa sig goda säkerheter. De kreditanalytiker som vi 
har pratat med vill alltid ha fulla säkerheter i en fastighetsaffär. Säkerheten 
utgörs alltid av ett pantbrev i den belånade fastigheten, men förutom den har 
kreditgivarna även ytterligare krav på säkerheter. På Swedbank Sjuhärad 
kompletteras pantbrevet alltid med en kontantinsats och på Handelsbanken 
är det vanligare med en borgen från företagsägaren. 
 
IAS 40 och dess påverkan på kreditbedömningen 
 
Almroth (2005) skriver i en artikel5 att det nya regelverket har gjort det 
svårare att förstå fastighetsbolagens årsredovisningar. Eftersom orealiserade 
vinster redovisas i resultaträkningen menar Almroth att resultaträkningen 
består av två delar, en för uthyrningsverksamheten och en för 
värdeförändringar på fastigheter. Olofsson tror också att fastighetsföretagens 
ekonomiska rapporter kommer bli svårare att begripa. Han menar precis som 
Almroth att IAS 40 leder till att kreditgivarna måste försöka urskilja vilken 
del av resultatet som hänför sig till värdeförändringar och vilken del som 
egentligen tillhör förvaltningsverksamheten. Båda respondenterna är 
däremot positiva till värdering till verkligt värde, eftersom det leder till att 
fastighetsbolagens årsrapporter visar en mer rättvisande bild. IAS 40 
kommer leda till att företagen visar upp en sannare bild av verkligheten 
säger Andersson.  
 
Isacsson och Svensson (2004) är däremot kritiska till värderingen till 
verkligt värde. De anser att marknadsvärderingarna alltid bygger på 
subjektiva uppfattningar och att det finns en risk att vissa företag 
övervärderar sina fastigheter för att visa upp ett högre resultat för 
kreditgivarna och övriga intressenter. Andersson håller med om att IAS 40 
ökar risken och att standarden kan bidra till att det blir lättare för vissa 
företag att övervärdera sina fastigheter, men samtidigt poängterar hon att 
detta inte kommer leda till att det blir enklare för ett fastighetsbolag att få en 
kredit. Respondenterna menar att IAS 40:s påverkan på resultat- och 
balansrapporterna inte har någon inverkan på företagets intjäningsförmåga 
och kassaflöde. Då kreditgivarna fokuserar just på driftsöverskottet och 
kassaflödet i sin kreditbedömning menar respondenterna att denna inte 
kommer att påverkas av IAS 40.  
 

 
5 Nya regler lyfter fastighetsbolag: Dagens Nyheter 12 Nov. 2005  
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Fastighetsbolagen kan idag välja att värdera sina fastigheter internt eller med 
hjälp av externa värderingsmän. Att inte ställa krav på externa värderingar 
ger, enligt Persson & Nordlund (2003), fastighetsbolagen spelrum att själva 
påverka värderingen av förvaltningsfastigheterna. En risk är att 
fastighetsbolagen skulle komma att utnyttja denna möjlighet och redovisa för 
höga värden på fastigheterna och därmed även en högre soliditet. De 
kreditanalytiker som vi har intervjuat anser att externa värderingar är viktiga, 
då det leder till att intressenterna ser redovisningen som mer tillförlitlig. 
Andersson menar också att det skulle bli enklare att jämföra olika 
fastighetsbolag om samtliga anlitat en oberoende värderingsman.  
 
Att ställa krav på en extern värdering i redovisningen är något som våra 
respondenter anser vara svårt, då externa värderingar skulle innebära en 
mycket hög kostnad för företagen. Att IAS 40 inte ställer några krav på 
externa värderingar är enligt våra respondenter inget som kreditgivarna 
saknar.  Då kreditgivarna oftast är mer försiktiga än andra intressenter litar 
de inte fullt ut på företagens redovisade värde oavsett om de värderats av en 
extern värderingsman eller ej. Det spelar således ingen roll om IAS 40 hade 
ställt något krav på att värderingen skall utföras av en oberoende 
auktoriserad värderingsman. Enligt Andersson och Olofsson hade 
kreditgivarna ändå gjort en intern bedömning. 

5.3 Värderingsman 
 
Värderingsmännens fastighetsvärdering 
 
Enligt Lantmäteriverket och Mäklarsamfundet (2006) finns det tre olika 
värderingsmetoder att välja mellan när en fastighet skall värderas till verkligt 
värde. Dessa tre metoder är ortsprismetoden, avkastningsmetoden och 
produktionskostnadsmetoden. Vid ortsprismetoden använder värderaren ett 
jämförelseobjekt för att kunna räkna ut marknadsvärdet på den fastighet som 
skall värderas och det är den metoden som återfinns i IAS 40. Enligt IAS 40 
skall en fastighets verkliga värde uppskattas genom att värderaren jämför 
fastigheten med priser som tidigare betalades för liknande fastigheter på en 
aktiv marknad. Standarden föreskriver att om det saknas liknande 
jämförelseobjekt skall värdet på fastigheten i första hand uppskattas genom 
att värderaren beaktar priser på en aktiv marknad för fastigheter av annat 
slag och därefter justeras värdet med hänsyn till skillnaderna. I sista hand 
säger standarden att fastighetens värde skall uppskattas utifrån fastighetens 
framtida kassaflöde. Detta innebär att standarden även tillåter att det verkliga 
värdet tas fram genom en avkastningsmetod, men tillämpningen av 
produktionskostnadsmetoden nämns överhuvudtaget inte i standarden. 
Liksom vad standarden föreskriver, tillämpar Henninge på 
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värderingsföretaget NAI Svefa enbart avkastningsmetoden och 
ortsprismetoden. Genom att kombinera de två metoderna kan ett 
värdeutlåtande ske. Att IAS 40 främst förespråkar ortsprismetoden menar 
vår respondent har lett till att denna fått en allt större betydelse och fokus 
sedan införandet av standarden. 
 
Implementeringen av IAS 40 har lett till att samtliga börsnoterade 
fastighetsbolag valt att redovisa det verkliga värdet i balansräkningen. Detta 
innebär att fastighetsföretagen måste uppskatta fastighetsbeståndets 
marknadsvärde. Standarden tillåter företagen att själva bedöma 
fastigheternas marknadsvärde, men den rekommenderar att värdet tas fram 
av en oberoende värderingsman. Vår respondent menar att det är bra att 
standarden inte tvingar företagen att anlita en oberoende värderingsman. 
Orsaken är att det skulle bli alldeles för dyrt för företagen att värdera hela 
fastighetsbeståndet externt och för tidskrävande för värderingsmännen. 
Införandet av de nya redovisningsreglerna har trots detta lett till att 
efterfrågan på värderingsmännens tjänster har ökat. Orsaken är att IAS 40 
har medfört att fastighetsföretagen valt att värdera fler fastigheter externt och 
mer frekvent.  
 
Enligt Lantmäteriverket och Mäklarsamfundet (2006) måste en 
värderingsman följa reglerna om god värderarsed. Detta innebär bland annat 
att värderaren ansvarar för de tekniska, ekonomiska och juridiska 
undersökningarna som ligger till grund för värderingen. Enligt Henninge har 
införandet av IAS 40 lett till att värderaren måste beakta nya riktlinjer för 
hur ett värdeutlåtande skall se ut. Dessa riktlinjer ställer bland annat större 
krav på värderarens informationsupplysning. 
 
Henninge menar att en värderare måste vara oberoende när denne utför sitt 
uppdrag. Lantmäteriverket och Mäklarsamfundet (2006) skriver att en 
auktoriserad värderingsman måste följa reglerna om god värderarsed och 
dessa förutsätter, precis som Henning säger, att värderaren måste vara 
oberoende och självständig när han genomför ett externt värderingsuppdrag. 
Detta innebär att värderaren måste vara fri i sin ställning till uppdragsgivaren 
och inte agera utifrån dennes intresse. Vår respondent menar även att 
oberoendekravet påverkar värderaren på så sätt att han eller hon aldrig får 
utföra mäklartjänster och de får heller aldrig ta ut någon provisionsbaserad 
ersättning för värderingsuppdraget. Värderingsmännens oberoendekrav har 
emellertid inte ökat efter införandet av IAS 40, då standarden inte 
föreskriver något krav på att värderingen skall utföras externt.  
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Värderingsmännens ansvar  
 
Enligt Lantmäteriverket och Mäklarsamfundet (2006) har en värderingsman 
alltid ett skadeståndsansvar gentemot uppdragsgivaren och i vissa fall även 
mot tredjeman. Enligt Henninge är det viktigt att de auktoriserade 
värderingsmännen har en ansvarsförsäkring i de fall de skulle bli skyldiga att 
betala skadestånd. Vidare menar vår respondent att värderingsmännen kan 
skydda sig mot att bli drabbade av skadeståndsansvar genom att de alltid 
bifogar de allmänna villkoren som gäller för ett värderingsuppdrag. Dessa 
villkor leder således till att värderingsmannen begränsar sitt ansvar och det 
innebär att uppdraget avgränsas till att avse en värdebedömning under vissa 
bestämda förutsättningar. Henninge menar att om det klart framgår i de 
allmänna villkoren vilka förutsättningar som gäller för värdeutlåtandet, är 
risken liten att värderingsmannen drabbas för skadeståndsansvar.   
 
De oberoende värderingsmännen har även innan införandet av IAS 40 hjälpt 
fastighetsföretag att värdera sina fastigheter, men det är först nu som deras 
värdering också kommer att synas i resultaträkningen. Detta har enligt 
Henninge inte lett till att värderingsmännens ansvar ökat, men däremot anser 
hon att värderingsmännens status kommer att öka. Vidare tror hon även att 
de oberoende värderingsmännen kan komma att jämföras med en revisors 
ställning. Hon menar att värderingsmännen i framtiden kan komma att inta 
en position i företagets styrelse och där få chansen att försvara sina 
värdeutlåtanden.  
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6. Slutdiskussion  
 
I detta kapitel presenteras de slutsatser som vi dragit utifrån uppsatsens 
teoretiska referensram, empiriska undersökning och analys. Kapitlet 
avslutas med egna reflektioner och förslag till fortsatt forskning. 

6.1 Slutsatser 
 
IAS 40 har gett fastighetsföretagen två valmöjligheter vid värderingen av 
förvaltningsfastigheter. En utav dessa metoder är värdering till verkligt värde 
och vår empiriska undersökning visar att denna metod tillämpas av samtliga 
noterade svenska fastighetsbolag. Orsaken till detta är att denna metod anses 
vara mycket enklare och mer användbar än anskaffningsvärdemetoden.  
 
I vår studie har syftet varit att beskriva IAS 40:s effekter på de svenska 
fastighetsbolagens årsredovisningar samt hur denna standard påverkar såväl 
kreditgivares lånebeslut som värderingsmännens arbete och ansvar. I 
inledningskapitlet formulerades tre forskningsfrågor. Svaren på dessa 
baseras på den kunskap som framkom från våra empiriska undersökningar. 
Vi har ställs oss följande frågor: 
 
Vilken inverkan har IAS 40 på de svenska börsnoterade 
fastighetsföretagens årsredovisningar? 
 
Genom vår empiriska undersökning har vi kommit fram till att IAS 40 har 
påverkat företagens årsredovisningar i flera avseenden. Vi kan konstatera att 
den största skillnaden är att det verkliga värdet på fastigheterna nu finns 
synligt i balansräkningen och inte enbart i en not. Ytterligare kan vi fastställa 
att samtliga värdeförändringarna skall redovisas i resultaträkningen, vilket 
har lett till att företagens resultat har ökat. Denna ökning har i sin tur bidragit 
till att vissa av företagens nyckeltal har förbättrats.  
 
Standarden har även medfört att bolagens årsredovisningar blivit mer 
relevanta, då det aktuella marknadsvärdet ersatt det historiska 
anskaffningsvärdet. Då samtliga fastighetsbolag valt att tillämpa verkligt 
värde metoden, har det dessutom blivit enklare att jämföra bolagens 
årsredovisningar. Vår undersökning visar även att värdering till verkligt 
värde gör att balansräkningen hos företagen ger en mer rättvisande bild över 
företagets ställning. Dock kan vi konstatera att värdeförändringen som 
redovisas i resultaträkningen inte alltid leder till en mer rättvisande bild över 
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företagets prestationsförmåga, då resultatet även innehåller orealiserade 
värdeförändringar.  
 
På vilket sätt påverkas de svenska bankernas och kreditgivarnas 
lånebeslut av IAS 40? 
 
När kreditgivarna granskar företagens resultaträkning är det framförallt 
hyresintäkterna och driftsöverskottet som är av intresse. Detta medför att den 
redovisade vinsten inte utgör någon grund i kreditbedömningen. Vidare gör 
kreditgivarna alltid en egen värdering av företagets fastighetsbestånd oavsett 
om det är redovisat till anskaffningsvärdet eller till verkligt värde i 
balansräkningen. Det är istället kassaflödet i företaget som indikerar om 
företaget klarar av nuvarande räntor, amortering samt eventuella 
räntehöjningar. Utifrån vår undersökning har vi kunnat konstatera att IAS 40 
inte har någon inverkan på kassaflödet. Värdeförändringar i resultatrapporten 
som IAS 40 har gett upphov till, har enligt våra slutsatser således ingen 
inverkan på kreditgivarnas lånebeslut.  
 
Kommer IAS 40 att få några effekter på värderingsmännens arbete och 
ansvar? 
 
Fastighetsbolagens tillämpning av verkligt värde metoden enligt IAS 40 har 
lett till bolagen valt att värdera fler av sina fastigheter externt. Standarden 
innebär även att fastighetsvärderarens värdeutlåtande kommer att få effekter 
på företagens balans- och resultaträkningar.  
 
Den största effekten sedan införandet av IAS 40 är att efterfrågan på 
värderingsmännens tjänster har stigit. Då värderingsmännen har blivit mer 
eftertraktade på fastighetsmarknaden, är vår slutsats även att deras status 
kommer att bli större. Vidare visar vår undersökning att IAS 40 har bidragit 
till att kraven på värderingsmännens informationsupplysning har ökat. Vår 
slutsats är dock att värderingsmännens arbetsuppgifter inte ändrats i någon 
större omfattning och således har inte heller värderingsmännens ansvar ökat 
efter införandet av IAS 40. 

6.2 Egna reflektioner  
 
Vid slutet av uppsatsprocessen, har vi gjort en del reflektioner som 
behandlar vår syn på effekterna av IAS 40. Att verkligt värde metoden 
medför en ökad jämförbarhet, relevans och lättförståelighet i 
årsredovisningarna, anser vi är positiva effekter av införandet av standarden. 
Orsaken är att dessa effekter i sin tur leder till majoriteten av företagens 
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intressenter får ett bättre informationsunderlag och kan på så vis fatta de 
”rätta” besluten.  
 
Vår uppfattning var tidigare att valmöjligheten i IAS 40 skulle göra det 
svårare att jämföra företagens årsredovisningar. Vår undersökning visar dock 
jämförbarheten ökat, då samtliga svenska börsnoterade företag valt att 
tillämpa verkligt värde metoden och redovisa värdeförändringarna på ett 
likartat sätt. Orsaken till detta är som vi tidigare nämnt att 
anskaffningsvärdemetoden uppfattas som alldeles för komplicerad och 
tidskrävande. Vi håller med respondenterna om att en alltför detaljerad 
komponentavskrivning är nästintill omöjlig att genomföra. Vi ställer oss 
därför undrande till, om IASB medvetet gjort det svårt för företagen att 
tillämpa anskaffningsvärde metoden och varför finns metoden i sådana fall 
med i rekommendationen? Frågan är också om problemet bottnar i att 
rekommendationen är felutformad eller om bristen ligger i företagens 
inställning.  
 
I vår slutsats har vi även konstaterat att kreditgivarna inte har påverkats 
avsevärt av implementeringen av IAS 40 hos fastighetsföretagen, något som 
vi blev lite förvånade över. Vi ser dock inte resultatet som något negativt, då 
kreditgivarnas lånebeslut inte bör påverkas av vilka redovisningsregler som 
gäller för företagen. Vår uppfattning är att det inte är reglerna som skall vara 
avgörande ifall ett företag får en kredit beviljade eller inte, utan istället 
företagets återbetalningsförmåga. 
 
Att IAS 40 tillåter värdering till verkligt värde är något som vi anser är 
positivt. Balansräkningen visar således en mycket mer rättvisande bild över 
företagets verksamhet. Vi ställer oss dock frågande till, om 
värdeförändringen som uppkommer vid verkligt värde metoden, skall 
redovisas över resultaträkningen. Detta anser vi inte bidrar till att 
resultaträkningen visar en mer rättvisande bild. Istället anser vi att 
värdeförändringen ger en missvisande bild över företagets 
prestationsförmåga. Vår uppfattning är att det verkliga värdet bör redovisas i 
balansräkningen samtidigt som värdeförändringarna bokförs direkt mot eget 
kapital. Detta skulle innebära att företagen överger kongruensprincipen och 
istället följer realisationsprincipen, vilket leder till att orealiserade 
värdeförändringar inte redovisas i resultaträkningen.  
 
Vi tycker det är viktigt att poängtera att verkligt värde metoden kan öka 
risken för företagen, då det blir enklare att dela ut orealiserade vinster. 
Utvecklingen på fastighetsmarknaden har enbart haft en uppåtgående trend 
sedan införandet av IAS 40, vilket har lett till att företagens resultat och 
ställning påverkats positivt av den nya standarden. Vid en kommande 
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lågkonjunktur kan företagen komma att drabbas hårt om de har haft allt för 
stora utdelningar i goda tider.  
 
Diskussionen ovan har tillsammans med de slutsatser vi kommit framtill lett 
till funderingar på förslag till fortsatt forskning.  

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
 
Vår undersökning om effekterna av IAS 40 har vi gjort i en tid då 
värdeutvecklingen på fastighetsmarkanden varit positiv. Vi anser att det 
skulle vara intressant att göra en liknande undersökning i en tid då priserna 
på fastigheterna faller. Vilka konsekvenser får det på fastighetsföretagen, då 
de orealiserade förlusterna får en negativ inverkan på det redovisade 
resultatet?  
 
Då samtliga noterade fastighetsföretag i Sverige använder verkligt värde 
metoden anser vi att det även vore intressant att ta reda på om det ser 
likvärdigt ut i övriga Europa. Studien kan bygga på en jämförelse mellan 
Sverige och ett annat europeiskt land som också tillämpar de nya 
redovisningsreglerna, IAS/IFRS. 
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8. Bilagor  

Bilaga 1: Frågor till fastighetsbolag 
 
Inledande frågor 
 

• Vad heter du och vilken befattning har du på företaget? 
• Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

 
 
Redovisningsfrågor 
 

• Hur ser er värderingsmetod ut idag?  
• Tycker ni det är positivt med en harmonisering av 

redovisningssystemet? Vilka för och nackdelar ser ni med IAS 40 
och dess regler om värdering av förvaltningsfastigheter till verkligt 
värde? 

• Vilka poster i balans- och resultaträkningen har påverkats av IAS 
40?  

• Vilka övriga konsekvenser har IAS 40 inneburit? Har införandet av 
IAS 40 kostat mycket pengar/medfört mer arbete?  

• Hur tror du att olika intressenter, framförallt kreditgivare kommer att 
reagera vid värdering till verkligt värde? Har intressenterna ställt 
större krav på att värderingen bör utföras av en oberoende 
värderingsman? 

• Hur ofta värderar ni era förvaltningsfastigheter till verkligt värde? 
• Görs värderingen av oberoende värderingsmän eller av någon 

annan? 
• Anser ni att de nya redovisningsreglerna ger en mer rättvisande bild 

av företaget? 
• Har IAS 40 gjort det lättare att jämföra fastighetsbolagens 

årsredovisningar? Kan inte jämförbarheten försämras i och med att 
det finns stora inslag av subjektiva bedömningar vid värdering till 
verkligt värde? 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
   
  
      
Bilaga 2: Frågor till kreditgivare 
 
Inledande frågor 
 

• Vad heter du och vilken befattning har du på företaget? 
• Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 
 
Kreditbedömningsfrågor 
 
• Vilken information hämtar ni från era kunder när ni skall göra en 

kreditbedömning? 
• Hur ser er kreditbedömning av fastighetsbolag ut? Vilken 

information och finansiella mått är viktigast?  
• Hur hanterar ni kreditriskerna? Vad har ni för krav på säkerheter? 
• När kreditbedömningen väl är gjord, vilka kriterier avgör om lånet 

blir beviljat eller ej? 
• Vad har ni för kunskaper om IAS 40, ser ni positivt till den nya 

standarden? 
• Anser ni att IAS 40 har gjort det svårare för er att förstå 

fastighetsbolagens årsredovisningar? 
• Hur ställer ni er till värdering av förvaltningsfastigheter till verkligt 

värde? Påverkar värderingen till verkligt värde er kreditbedömning, 
har ni blivit mer försiktiga?  

• Hur analyserar ni fastighetsbolagens nyckeltal? Tar ni hänsyn till 
företagens värderingsmetod? 

• Finns det någon risk att vissa företag kommer att övervärdera sina 
fastigheter för att få ett bättre resultat och på så sätt även lättare att 
få krediter? 

• Ställer ni större krav på att ett företags värdering till verkligt värde 
skall göras av en oberoende värderingsman? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
   
  
      
Bilaga 3: Frågor till värderingsmän 

 
Inledande frågor 
 

• Vad heter du och vad jobbar du med? 
• Vad har du för utbildning? 
• Hur länge har du arbetat med detta? 
• Vilka köper dina tjänster? 
 

Värderingsfrågor 
 

• Hur ser en värdering av en fastighet ut? Vilken information ligger 
till grund för din värdering? 

• Hur säkerställs ert oberoende? 
• Vad har ni för kunskap om IAS 40? 
• Vilka för- och nackdelar finns det med att företag får värdera sina 

fastigheter till verkligt värde i årsredovisningen? 
• Har ni fått en allt större roll sedan införandet av IAS 40? Till 

exempel kräver intressenterna att värderingen görs av 
värderingsmän? Har antalet uppdrag ökat? 

• Vad har ni för ansvar gentemot kunden? Har detta förändrats sedan 
införandet av IAS 40? 

• Vad anser du om att IAS 40 enbart rekommenderar (ej tvingar) att 
värderingen görs av oberoende värderingsmän?  

• Vad finns det för fördelar med att låta en oberoende värderingsman 
sköta värderingen istället för att företagen gör det själva? 
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