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I 

Förord 
Efter tio veckors arbete är vi glada att kunna avlägga vår kandidatuppsats i 
företagsekonomi och externredovisning. Det har varit en intressant och lärorik tid, där vi 
har fått nya insikter och kunskaper inom området för fastighetsvärdering och värdering 
till verkligt värde.  
 
Med facit i hand vill vi tacka samtliga personer som har varit delaktiga under processen. 
Vi vill framföra ett stort tack till vår handledare Håkan Javefors, som med kunskap och 
engagemang har tillfört studien intressanta infallsvinklar och vägledning. Vi vill också 
rikta ett stort tack till de opponenter som bidragit med synpunkter och förbättringsförslag 
under uppsatsskrivandet. 
 
Ett särskilt tack vill vi dessutom framföra till de respondenter som hjälpte till och gjorde 
uppsatsen möjlig. Vi vill även tacka er för ett positivt bemötande och för att vi fick ta del 
av era kunskaper! 
 
Borås den 13 januari 2010 
 
 
 
 
 
 
 

Viktor Bengtsson   Elisabeth Fagersson 
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Svensk titel: Fastighetsvärdering med beaktande av IAS 40 – En studie om hur verkligt 
värde har tillämpats av fastighetsbolag under rådande finanskris 
 
Engelsk titel: Property valuation with regard to IAS 40- A study of how fair value has 
been applied of real estate companies in the current financial crisis 
 
Författare och utgivningsår: Viktor Bengtsson och Elisabeth Fagersson, 2010 
 
Språk/Language: Svenska/Swedish 
 
Handledare: Håkan Javefors 
 
Abstract 
Background: In 2005 IFRS introduced new rules considering the valuation of investment 
properties, IAS 40. The companies were now able to choose to value their properties to 
either fair value or the traditional cost value. All Swedish listed property companies 
chose to value with fair value model. Fair value was initially reflected by a positive 
economic impact with soaring profits. In 2008 the U.S. housing market collapsed, which 
later on resulted in a global financial crisis. The market turned dramatically and the prices 
of investment properties in Sweden fell. The problems of the financial crisis came to 
doubt that the real estate companies decreased their assets to the extent expected by the 
market, when analysis thought they only had been valued down half as much as the 
market. 
 
Purpose: The purpose of this paper is to describe and analyze how real estate companies 
have valued their properties according to IAS 40 in the current financial crisis.  
 
Method: The thesis has been conducted as a qualitative study. The information has been 
obtained from personal interviews with four specialists in property valuation. The study 
has also fluctuated between the theoretical frame of reference and the empirical research. 
 
Results and conclusions: Fair value is affected by processing, business cycles and to 
what purpose the property is held. It contributes in particular to a property can be valued 
differently depending on who holds the property, and it is difficult to assess whether the 
valuation is right or wrong. The impact of the financial crisis has contributed to real 
estate transactions have fallen dramatically, when the matching between buyers and 
sellers has not existed. The study has thus revealed that the fair value method of valuation 
is very theoretical in the absence of real estate transactions, which the method aims at 
estimating the market value using sales of comparable properties. A poor market of 
transactions has created freedom for real estate companies in their valuation. Real estate 
companies have also been frugal in their reasons for devaluation. That has contributed to 
the external reader who has been unable to create an impression of real estate companies' 
interpretation of reality, which therefore should be improved in the future. 
 
Keywords: IAS 40 – Investment property, fair value, real estate companies, 
financial crisis 



 

III 

Sammanfattning 
Bakgrund och problem: År 2005 infördes det nya regler gällande värdering av 
förvaltningsfastigheter. Värdering till anskaffningsvärdet enligt RR 24 ersattes då av IAS 
40, vilket medförde att de noterade fastighetsbolagen kunde välja att värdera sina 
förvaltningsfastigheter till antingen anskaffningsvärde eller verkligt värde i sin 
koncernredovisning. Samtliga fastighetsbolag valde vid införandet att värdera till verkligt 
värde. Verkligt värde infördes vid en positiv konjunkturcykel vilket bidrog till kraftigt 
stigande vinster för förvaltningsbolagen. År 2008 hände däremot något som ingen hade 
förväntat sig. Den amerikanska bostadsmarknaden kom att kollapsa, vilket senare 
resulterade i en global finanskris. Marknadssituationen vände dramatiskt och priserna på 
förvaltningsfastigheter i Sverige kom att falla. Problematiken av finanskrisen kom att 
leda till ett ifrågasättande om fastighetsbolagen och dess ledning hade värderat ned sina 
tillgångar i den mån som förväntades av marknaden, då ett flertal analyser antydde att 
fastigheterna endast hade värderats ned i hälften så stor utsträckning som marknaden i 
realiteten gjort. 
 
Syfte: Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera hur svenska noterade 
fastighetsbolag har tillämpat IAS 40, i sin värdering av förvaltningsfastigheter under 
rådande finanskris. 
 
Metod: Uppsatsen har bedrivits som en kvalitativ studie. Informationen har erhållits från 
personliga intervjuer med fyra specialister inom fastighetsvärdering. Studien har pendlat 
mellan den teoretiska referensramen och den empiriska undersökningen, vilket således 
resulterar i att en abduktiv forskningsmetod har bedrivits. 
 
Resultat och slutsatser: Verkligt värde medför att värderingen påverkas av förädling, 
konjunkturpåverkningar samt till vilket syfte en fastighet innehas. Det bidrar i synnerhet 
till att en fastighet kan värderas olika beroende på vem som innehar fastigheten och det är 
svårt att bedöma om värderingen är rätt eller fel. Finanskrisens påverkan har bidragit till 
att transaktionerna på fastighetsmarknaden har minskat dramatiskt, då matchningen 
mellan köpare och säljare inte har existerat. Studien har därmed visat på att 
värderingsmetoden verkligt värde blir väldigt teoretiskt i brist på fastighetstransaktioner, 
då metoden syftar på att uppskatta marknadsvärdet med hjälp av försäljningar av 
jämförbara objekt. Av en transaktionsfattig marknad har det därmed skapats 
värderingsfrihet för fastighetsbolagens och dess ledning. Att fastighetsbolagen även har 
varit sparsamma i sin motivering till nedvärderingarna, har bidragit till att den externa 
läsaren har fått svårigheter att skapa sig en uppfattning om fastighetsbolagens tolkning av 
verkligheten, vilket således bör förbättras i framtiden. 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: IAS 40- Förvaltningsfastigheter, verkligt värde, fastighetsbolag, finanskris 
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Definitioner  
Anskaffningsvärde  Anskaffningsvärde är det belopp i likvida medel som 

erläggs eller det verkliga värdet för annan ersättning som 
lämnas vid förvärv av en tillgång vid tidpunkten för dess 
förvärv eller uppförande, eller, i tillämpliga fall, de belopp 
som hänförs till denna tillgång vid första 
redovisningstillfället i enlighet med de särskilda kraven i 
andra standarder (IAS 2008). 

 
Avskrivning Avskrivning är en systematisk periodisering av en tillgångs 

avskrivningsbara belopp över dess nyttjande period (IAS 
2008). 

 
Fastighetsbolag  Samma som förvaltningsbolag (Nationalencyklopedin 

2009a). 
 
Förvaltningsbolag Företag vars verksamhet består av att äga och förvalta fast 

egendom (Nationalencyklopedin 2009b). 
 
Förvaltningsfastighet  Förvaltningsfastigheter är fastigheter som innehas i syfte att 

generera hyresinkomster eller värdestegring eller en 
kombination av dessa (IAS 2008).  

 
Lågkonjunktur En ekonomisk situation som i regel präglas av arbetslöshet, 

låg ekonomisk aktivitet och låg inflation 
(Nationalencyklopedin 2009c). 

 
Nedskrivning Är det belopp med vilket en tillgångs redovisade värde 

överstiger dess återvinningsvärde (IAS 2008). 
 
Redovisat värde Redovisat värde är det belopp till vilket en tillgång är 

upptagen i balansräkningen (IAS 2008). 
 
Verkligt värde  Verkligt värde är det belopp till vilken en tillgång skulle 

kunna överlåtas mellan kunniga parter som är oberoende av 
varandra och som har ett intresse av att transaktionen 
genomförs (IAS 2008). 
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1 Inledning 
I uppsatsens inledande kapitel redogör vi för ämnets bakgrund, samt för en 

problemdiskussion kring området som leder fram till uppsatsens frågeställning. Vidare 

beskrivs studiens syfte, avgränsning och målgrupp.   

1.1 Bakgrund 
I länder världen över tillämpas olika redovisningsprinciper (SOU 2003:71). Länder har 
sin egen kultur och sitt egna sätt att fastställa mål, skydda eller kontrollera tillgångar, 
vilket bidrar till att de utvecklar och tillämpar sina egna redovisningsregler. Den växande 
internationella världsekonomin och ökningen av länders handel och investeringsflöden 
mellan länder, är ett stort argument för en harmonisering av redovisningsprinciper. 
Internationella redovisningsprinciper bidrar till ökad jämförbarhet mellan företags 
redovisning, men även för att underlätta internationella transaktioner, prissättning och att 
göra den internationella finansmarknaden mer effektiv. (Riahi-Belkaoui 2004) 
 
Skillnaden mellan olika länders sätt att redovisa har sitt ursprung i utvecklingen av två 
olika redovisningstraditioner, den kontinentala traditionen och den anglosaxiska 
traditionen. Den internationella redovisningen har gått mot en harmonisering och har 
utvecklats inom ramen för den anglosaxiska traditionen med två varianter. Dels den 
amerikanska traditionen som är representerad av Financial Accounting Standards Board 
(FASB) och dels den europeiska som är representerad av International Accounting 
Standards Board (IASB). (Smith 2006) IASB är en förening som sedan 1973 har arbetat 
för en internationell harmonisering och förbättring av redovisningsprinciper som används 
i olika länder (Artsberg 2005). Under de senaste åren, i och med globaliseringen, har det 
internationella samarbetet ökat och blivit allt viktigare för att skapa en enhetlighet (SOU 
2003:71).  
 
Olika redovisningstraditioner medförde att Europaparlamentet och rådet år 2002 
beslutade om en tillämpning av internationella redovisningsstandarder inom Europeiska 
Unionen, för att harmonisera redovisningen. Förordningen som antogs kallades IAS-
förordningen. Den innebar att alla noterade företag på den reglerade marknaden i unionen 
senast år 2005 skulle bli skyldiga att tillämpa en uppsättning redovisningsstandarder i sin 
koncernredovisning. Redovisningsstandarderna som skulle tillämpas var International 
Financial Reporting Standards (IFRS) och International Accounting Standards (IAS). 
(SOU 2003:71) 
 
En av de nya standarderna som kom att tillämpas i koncernredovisningen av noterade 
företag i Sverige var IAS 40- Förvaltningsfastigheter. Standarden innebär att 
fastighetsbolag har möjlighet att välja mellan två värderingsmetoder när de värderar sina 
förvaltningsfastigheter. Dessa är att antingen värdera förvaltningsfastigheten till ett 
anskaffningsvärde (cost model) med avdrag för avskrivningar och eventuella 
nedskrivningar, eller till värderingsmetoden verkligt värde (fair value model). (IAS 2008)  
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Detta var nytt för svenska företag då den svenska redovisningen byggts upp utifrån den 
kontinentala traditionen, (Arstberg 2005) där de civilrättsliga reglerna är baserade på 
nedskrivna lagar och redovisningens syfte är att skydda borgenärer (Smith 2006). 
Fastighetsbolagen hade tidigare endast en möjlighet och det var att tillämpa 
Redovisningsrådets rekommendation (RR) 24. Rekommendationen innebar att 
förvaltningsfastigheter skulle redovisas till anskaffningsvärde med avdrag för 
ackumulerade avskrivningar, samt eventuella nedskrivningar och uppskrivningar (FAR 
2008). I och med övergången till IAS 40 utökades valmöjligheterna för företagen. De nya 
harmoniserade regler medförde att tillämpningen av försiktighetsprincipen, som tidigare 
spelat en stor roll i den svenska redovisningen minskade. (Artsberg 2005) Därav övergick 
redovisningen till att baseras på sedvanerätt som syftar på att redovisningen skall ge en så 
rättvisande bild som möjligt av företagets verksamhet (Smith 2006). 
 
Efter att de nya standarderna infördes år 2005 så präglades marknaden av stigande 
fastighetspriser och god avkastning för fastighetsbolagen (Kjaer 2008). Tre år senare, år 
2008, drabbades dock världen av en stor ekonomisk kris, som går under benämningen 
finanskrisen. Det började som en bolåneskris i USA och slutade i en global finanskris. 
Bolånekrisen utvecklades ifrån de amerikanska subprimelånen, som byggde på att banker 
beviljade för stora bostadslån till låginkomsttagare. Subprimelån i kombination med låga 
räntor från regeringens stimulanser ledde till en boom på bostadsmarknaden, med kraftigt 
stigande priser. (Challis & Olsson 2008) 
 
Problemet uppdagades på allvar den dagen amerikanska centralbanken höjde räntan och 
bostadsägarna inte längre hade råd att betala sina lån. Marknaden tvärvände och 
bostäderna som belånats hade plötsligt ett lägre värde än när de införskaffats. 
Försäljningen av bostäder avstannade nästan helt, vilket i sin tur bidrog till kraftigt 
sjunkande bostadspriser. (Bäckström & Forsell 2008) Bolånekrisens fall kom enligt 
Challis & Olsson (2008) att ge ringar på vattnet, där bankers förändring av att låna ut 
kapital bidrog till färre investeringar, som kom att vända den positiva tillväxten inom 
fastighetsbranschen och för förvaltningsfastigheter.  
 

1.2 Problemdiskussion 
År 2005 ändrades reglerna och noterade fastighetsbolag i Sverige fick då möjligheten att 
välja mellan att värdera sina förvaltningsfastigheter till anskaffningsvärde eller verkligt 
värde i koncernredovisningen. I samband med ändringen valde samtliga noterade 
fastighetsbolag att byta värderingsmetod och redovisar nu sina fastigheter till verkligt 
värde. (Brade & Ohlsson 2006) 
 
De värdeförändringar, ökningar eller minskningar, som värderingsmetoden verkligt värde 
ger upphov till skall redovisas över resultaträkningen (IAS 2008). Detta leder således till 
att fastighetsbolagens resultat påverkas av värderingen. Ett positivt eller negativt resultat 
kan härledas dels till företagets verksamhet, och dels till marknadsfluktuationer. IAS 40 
infördes i en konjunkturuppgång med ökade fastighetspriser, vilket medförde att byte av 
värderingsmetod bidrog till att fastighetsbolagen enklare kunde redovisa tillfredställande 
resultat, genom användningen av positiva värdeförändringar. (Kjaer 2008)     
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Finanskrisen som utbröt under hösten 2008 medförde att investeringar i fastigheter på 
marknaden minskade och det uppstod en osäkerhet vid värdering av bland annat 
förvaltningsfastigheter (Nordlund 2009). Enligt IAS (2008) skall företag värdera 
fastigheterna utifrån aktuella transaktionspriser på marknaden för likartade fastigheter. I 
och med att värdena på fastigheterna sjönk, understeg fastigheterna i de flesta fall det 
verkliga värdet som redovisades av bolagen i kvartalsrapporterna. Det började därav 
enligt Nordlund (2009) ifrågasättas om fastighetsbolagen hade justerat ned värdet på sina 
tillgångar i den mån som marknaden hade förändrats. 
 
I de finansiella rapporterna från år 2008 kan det utläsas att fastighetsbolagen skrev ned 
sina fastigheter olika mycket. Utvärderingen av hur de har gått tillväga kan enligt 
Lavander (2009) härleds till att avkastningskraven i bolagen är olika, där de varierar från 
3,5 till 8 procent. I många fall har det konstaterats att avkastningskravet ökade med 0,5 
procentenheter under föregående år, vilket i sin tur påverkat värdet på fastigheterna nedåt. 
Vad som dock inte framhålls i redovisningshandlingarna är en utläggning om varför 
avkastningskravet således justerades med 0,5 %, och varför det inte blev 1 % eller 0,1 %? 
Detta leder således till att företag inte presenterat en fullständig beskrivning av hur det 
verkliga värdet under föregående år utvecklats. (Nordlund 2009)  
 
Marknadens konjunktursvängningar bidrar till att företagsstyrelser och revisionsutskott 
får ett större ansvar att omvärdera förvaltningsfastigheter till sitt verkliga värde. 
Värderingen till verkligt värde måste utföras på samma sätt så att redovisningen vid en 
nedgång inte leder till en bristfällig bedömning av värdet, vilket i sin tur försämrar 
förtroendet för företagens finansiella rapporter. Många styrelser och företagsledningar 
kan dock antas motivera den rådande marknadssituationen som en kortvarig nedgång, och 
därmed anse att en värdeminskning på deras förvaltningsfastigheter inte är nödvändig. Ett 
sådant tänkande kan dock vara riskabelt, då det finns en stor risk att det verkliga värdet 
blir mer och mer overkligt, desto sämre utvecklig ett företag har. (Kjaer 2008)  
 
I och med införandet av IAS 40 har flexibiliteten i värderingen ökat, då standarden ger 
flera alternativ till att ta fram verkligt värde. Ett företag uppmuntras, men måste inte 
framställa förvaltningsfastigheternas verkliga värde av en oberoende värderingsman, men 
ett krav är att värdet skall återspegla marknadsvillkoren på balansdagen (IAS 2008). I 
verkligheten är det dock inte lätt att uppskatta en fastighets värde, då den bygger på ett 
hypotetiskt marknadsvärde. Ansvaret att fastställa samt redovisa ett verkligt värde ligger 
hos företagen. (Marton 2008) I och med flexibiliteten kan detta tolkas på olika sätt, och 
det är svårt att säga vad som är rätt och vad som är fel. Frågan är hur verkligt värde 
tillämpas i och med att prisbilden på förvaltningsfastigheter har förändrats på grund av 
den dystra konjunkturvändningen.  
 

1.3 Problemställning 
Problematiken innebär att undersöka hur noterade fastighetsbolag tillämpar IAS 40, 
värderingsmetoden verkligt värde på sina förvaltningsfastigheter, när konjunkturen på 
grund av finanskrisen har vänt och sjunkande priser på förvaltningsfastigheter har blivit 
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ett faktum. Hur har fastighetsbolagen till följd av en sviktande marknad tillämpat 
värderingsmetoden verkligt värde, för att komma fram till det redovisade värdet? 
                          

 
Figur 1: Finanskrisens påverkan på fastighetsbranschen (egen konstruktion) 

 

1.4 Forskningsfrågor 
Utifrån problemdiskussion kom vi fram till följande forskningsfrågor, som vi avser att 
besvara genom vår undersökning:  
 

• Hur har verkligt värde tillämpats av noterade fastighetsbolag vid värdering av 
förvaltningsfastigheter i sina koncernredovisningar, då konjunkturen har vänt och 
marknaden inte längre visar positiv tillväxt?  

 
• Hur har ledningens bedömning av marknadssituationen påverkat värderingen av 

fastighetsbolagens förvaltningsfastigheter efter införandet av IAS 40? 
 
Forskningen har byggt på att studera två frågor som tillsammans skapar en helhet. 
Studien tar sin utgångspunkt i den andra frågan, som således har legat till grund för 
besvarandet av den första, som därmed blivit studiens huvudfråga.    
 

1.5 Syfte  
Syftet med uppsatsen är att beskriva och analysera hur svenska noterade fastighetsbolag 
har tillämpat IAS 40, i sin värdering av förvaltningsfastigheter under rådande finanskris. 
  

1.6 Avgränsning 
Vi har valt att avgränsa studien till att studera hur noterade fastighetsbolag i Sverige 
tillämpar IASB:s standard IAS 40- förvaltningsfastigheter i sin koncernredovisning. 
Studien fokuserar på noterade fastighetsförvaltande företag, då de förändringar som 
skedde år 2005 i redovisningen främst riktar sig till noterade företag och hur de skall 
värdera bolagens förvaltningsfastigheter i koncernredovisningen. Med 
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förvaltningsfastigheter avses fastigheter som bolag äger i syfte att generera 
hyresinkomster, värdestegring eller en kombination av dessa.  
 
Vi har valt att intervjua personer med expertkunskap gällande värdering och redovisning, 
och därmed avgränsat oss mot att inte undersöka företagens egna åsikter. I och med att 
studien syftar på att bidra med en beskrivning och analysering av verkligt värde, har 
undersökningen i viss mån även behandlat historiskt anskaffningsvärde, då den ligger till 
grund för en djupare förståelse av företagens agerande. 
 

1.7 Målgrupp 
Vår forskning riktar sig främst till akademin för att skapa debatt kring ämnet värdering 
till verkligt värde, av förvaltningsfastigheter på en vikande marknad. Forskningsbidraget 
skall även berika aktieägares kunskap om hur värdet på fastigheter har fastställts av 
ledningen, för att ligga till grund för beslutsunderlag vid investeringar i fastighetsbolag. I 
vår målgrupp ingår även revisorer som specialiserat sig inom fastighetsbranschen, då 
information om hur ledningen i fastighetsbolag kan påverka det redovisade värdet, även 
kan tillföra en djupare förståelse om konsekvenserna av att skriva under de finansiella 
rapporterna.    
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1.8 Disposition 
Kapitel 2 – Metoddiskussion 
I metoddiskussionen beskrivs val av forskningsmetod, vetenskapligt förhållningssätt och 
vilken urvalsmetod som används i undersökningen. Avslutningsvis behandlar 
metoddiskussionen vilket tillvägagångssätt som studien ämnar förhålla sig till, för att öka 
reliabiliteten och validiteten i undersökningen 
 
Kapitel 3 – Teoretisk referensram  
Den teoretiska referensramen ligger till grund för att möjliggöra en analys av det 
empiriska materialet. Kapitlet kommer inledningsvis att behandla teorier som berör 
redovisningens utveckling och drivkrafter bakom harmonisering. Därefter följer en 
beskrivning av fastighetsvärdering samt teoretiska begrepp som är väsentliga för studien. 
 
Kapitel 4 – Empiri 
Empirikapitlet behandlar de intervjuer som har utförts. Kapitlet avser att ha en 
uppdelning där respondenterna behandlas var för sig, för att således urskilja olika 
erfarenheter och aspekter gällande fastighetsvärdering. 
 

Kapitel 5 – Analys 
I analysen kommer intervjumaterialet från empirikapitlet att behandlas. Analyskapitlet 
kommer likaså att härleda empirin till tidigare kapitel, för att slutligen utgöra material för 
studiens slutsatser. 
 
Kapitel 6 – Slutdiskussion 
I det avslutande kapitlet kommer vi att redogöra för de slutsatser och reflektioner som 
erhållits genom analysen gällande fastighetsvärdering. Såsom avslutning lämnas ett 
bidrag med förslag till vidare forskning.  
 

 
Figur 2: Kapitelindelning för uppsatsen (egen konstruktion) 
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2 Metoddiskussion 
I metoddiskussionen beskrivs val av forskningsmetod, vetenskapligt förhållningssätt och 

vilken urvalsmetod som används i undersökningen. Avslutningsvis behandlar 

metoddiskussionen vilket tillvägagångssätt som studien ämnar förhålla sig till, för att öka 

reliabiliteten och validiteten i undersökningen. 

2.1 Perspektiv 
När forskning skall bedrivas kan den inta olika vetenskapliga förhållningssätt. Till grund 
för val av förhållningssätt ligger ställningstagande gällande om det bedrivs forskning som 
är av positivistisk eller hermeneutisk karaktär. Den positivistiska vetenskapssynen 
kännetecknas av att forskaren intar ett förutsättningslöst förhållningssätt och studerar 
delarna istället för helheten. Denna typ av forskning härleds ofta till naturvetenskapen för 
vetenskapligt arbete och syftar till att förstå olika företeelser. (Patel & Davidsson 2003) 
 
Det andra vetenskapliga förhållningssättet är hermeneutiken, vilket ses som positivismens 
motsats. Hermeneutiken präglas av att försöka förstå och tolka mänskliga handlingar och 
beteenden, som i sin tur kan sammankopplas till ett samhällsvetenskapligt 
förhållningssätt. Den hermeneutiska forskaren kännetecknas av att inta en subjektiv 
forskarroll som är öppen och engagerad. Den präglas också av den hermeneutiska 
spiralen som avser att förklara ett forskningsproblem utifrån att pendla mellan 
förförståelse och förståelse, såväl mellan del och helhet. (Patel & Davidsson 2003) Vi har 
ämnat studera fastighetsvärdering och människors sätt att påverka värderingar, vilket 
bidragit till att vår vetenskapliga forskning överensstämmer med det hermeneutiska 
förhållningssättet. I vår forskning har pendlandet mellan förförståelse och förståelse varit 
viktig för skapandet av en intressant och informationsrik uppsats, vilket bidragit till att ett 
positivistiskt förhållningssätt inte varit möjligt.  
 

2.2 Forskningsmetod 
En forskare kan välja mellan två tillvägagångssätt vid framställandet av empiriskt 
material till ett forskningsarbete eller en uppsats. Dessa kallas för kvalitativ respektive 
kvantitativ metod, vilka syftar till hur forskaren väljer att analysera och bearbeta den 
information som samlats in. (Patel & Davidsson 2003)      
 
Den kvantitativa forskningen kopplas ofta samman med det positivistiska perspektivet. 
Metoden innebär mättningar av datainsamlingen, där forskaren fokuserar på statistiska 
bearbetnings- och analysmetoder. Den andra metoden är den kvalitativa forskningen som 
har sin tyngdpunkt på mjukdata, som kan exemplifieras vid intervjuer och tolkande 
analyser. Valet av den forskningsinriktning som kommer att bedrivas påverkas av de 
forskningsfrågor som skall besvaras och det syfte undersökningen avser uppfylla, således 
vilken kunskap vi eftersträvar att producera. (Patel & Davidsson 2003) 
 
För insamling av informationsmaterial till vår uppsats började vi med att studera noterade 
fastighetsbolags årsredovisningar. Informationen från de finansiella rapporterna bidrog 
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med förkunskap, vilket enligt det hermeneutiska perspektivet är en naturlig utgångspunkt 
för att skapa förutsättningar att utföra personliga intervjuer, som i sin tur har varit 
avgörande för att besvara undersökningens syfte. Vi har således tillämpat en kvalitativ 
studie och därmed fått en djupare förståelse och kunnat erhålla bättre och mer användbar 
information.  
 
Fördelen med en kvalitativ forskningsansats är att forskaren är mer öppen för ny och 
oväntad information under arbetets gång, vilket bland annat medför att intervjufrågorna 
kan justeras efter både tid och situation. Flexibiliteten i upplägget är hög och 
respondenterna kan svara på intervjuställares frågor med egna ord, samt att frågorna kan 
ställas i den ordning som passar bäst i det enskilda fallet. (Patel & Davidsson 2003)  
Flexibiliteten i vår uppsats har varit av största betydelse, då insikterna i en intervju har 
bidragit till bättre förutsättningar inför nästa. Den kunskap vi erhållit av en intervju har vi 
således använt för att skapa bättre och mer sammanhängande resonemang med 
nästkommande respondent. Detta samt att våra respondenter med egna ord svarat på 
intervjufrågorna, har skapat goda förutsättningar för ökad förståelse om hur 
fastighetsbolagens har gått tillväga i sin värdering.  För att kunna uppnå en viss struktur i 
uppsatsen och för att garantera att vi fått besvarat det som vi önskat undersöka, har dock 
vår kvalitativa undersökning till viss del varit strukturerad, då vi i utgångsläget har använt 
oss utav förutbestämda frågor. 
 

2.3 Undersökningstyp 
En undersökning kan enligt Patel och Davidsson (2003) klassificeras utifrån hur mycket 
kunskap det finns inom problemområdet som undersöks. Deskriptiv undersökningsmetod 
är en undersökningstyp som förekommer då det redan finns verifierad kunskap inom 
problemområdet. Framställningen av kunskap enligt den deskriptiva metoden handlar om 
att beskriva hur någonting är eller har varit. Den eftersträvar därmed att utforska ett 
problemområde grundligt och bedriva en detaljerad forskning. (Patel & Davidsson 2003)  
 
Vår uppsats behandlar frågeställningar som syftar till att beskriva hur någonting inom 
fastighetsbranschen är och hur det har varit. Det bidrar således till att vår uppsats har sin 
utgångspunkt i en deskriptiv undersökningstyp. Efter besvarandet av forskningsfrågorna 
har uppsatsen ämnat att berika kunskapsområdet med insikter om hur värderingsmetoden 
verkligt värde kan förbättras, för att således återspegla marknadsvärdet på ett bättre sätt. I 
denna fas sker en övergång från beskrivande kunskap till nyproduktion av kunskap. 
Nyproduktion ses som ett explorativt forskningsbidrag, där kunskapsområdet istället är 
helt eller delvis outforskat och forskningen bedrivs på ett mer undersökande sätt. Den 
explorativa undersökningen bygger enligt Patel och Davidson (2003) på att forskaren 
skall arbeta med kreativitet och idérikedom, för att på detta sätt samla in allsidig 
information. Den nya kunskapen som framtas kan i sin tur ligga till grund för vidare 
forskning (Patel & Davidssons 2003). 
 
Genom en kombination av den deskriptiva och explorativa undersökningstypen har vår 
uppsats således eftersträvat att berika forskningen med kunskap inom branschen för 
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förvaltningsfastigheter, såväl som att skapa förutsättningar för fortsatt forskning inom 
området.  
 

2.4 Metod för datainsamling 
Det finns i huvudsak två tekniker för att samla in data. Den ena tekniken innebär att 
forskarna själva använder sig utav en befintlig insamlingsmetod för att samla in 
information. Forskaren blir därmed förstahandsobservant av informationen och 
insamlingsmetoden kallas för primärdata. Den andra datainsamlingsmetoden kallas 
sekundärdata, där forskare använder sig utav befintlig och insamlad fakta från tidigare 
forskning. (Olsson & Sörensen 2001) För att få en god förståelse och information kring 
ämnet fastighetsvärdering har vi valt att använda oss utav båda teknikerna.  
 
2.4.1 Primärdata 

Primärdata är en insamlingsmetod som forskare kan använda sig utav för att samla in 
information (Olsson & Sörensen 2001). Informationsinsamlingen av primärdata i den 
kvalitativa forskningen är exempelvis intervjuer och tolkande analyser, vilket kan ses 
som mjukdata (Patel & Davidson 2003). 
 
Fördelen med att använda sig av primärdata som en insamlingsmetod är att informationen 
blir mer relevant och aktuell för forskaren. Intervjuaren kan ställa följdfrågor och på så 
sätt få en djupare förståelse av det som respondenten vill förmedla. (Patel & Davidson 
2003) I vår undersökning har vi använt oss utav kvalitativa intervjuer, där respondenterna 
har fått möjlighet att med egna ord och erfarenheter svara på våra intervjufrågor. Vi har 
således kunnat erhålla den information som vi behövt för att behandla de 
forskningsfrågor som undersökningen avsett att besvara. För att säkerställa att vi skulle 
erhålla den informationen vi var i behov av, hade vi innan intervjuerna framställt ett antal 
förutbestämda frågor, vilka vi lät vår handledare och en revisor kvalitetssäkra innan 
intervjutillfället, för att sålunda försäkra oss om att frågorna var tillräckligt öppna och 
relevanta. 
   
Nackdelen med intervjuer är dock att det är en tidskrävande metod, då intervjumaterialet 
skall transkriberas, det vill säga skrivas ner. Detta är både en enformig och svår process, 
då kroppsspråk, gester och betoningar som framgår vid talspråk försvinner då det 
omvandlas till skrift. Utöver transkriberingen kan intervjuares uppträdande komma att 
påverka respondentens bidrag till intervju, vilket kallas för intervjuareffekten. Det 
innebär således att respondenten förstår vad som förväntas av dem, vilket i sin tur kan 
leda till att de undanhåller viktig information, eller att svaren blir färgade av intervjuarens 
uppträdande. (Patel & Davidson 2003) För att på bästa möjliga sätt undvika att påverka 
intervjuerna skickade vi frågorna till våra respondenter i förväg, där vi även klargjorde 
studiens syfte. På detta sätt har respondenterna känt sig trygga i vad som efterfrågas, samt 
att vi minskat vår möjlighet att påverka respondenternas bidrag. Intervjuerna 
genomfördes även i respondenternas arbetsmiljö, vilket således bidrog till att 
intervjupersonerna kände sig bekväma och att de därmed i mindre utsträckning påverkas 
av yttre faktorer. 
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Urval av respondenter 
För att uppfylla studiens syfte har vi utgått från urvalsmetoden icke slumpmässigt urval i 
valet av respondenter. Icke slumpmässigt urval innebär enligt Patel och Davidson (2009) 
att forskaren är med och påverkar urvalet. Studien har avsett att uträtta avancerade frågor 
om fastighetsbolagens tillvägagångssätt vid värdering till verkligt värde, vilket medförde 
att det var viktigt att de respondenter vi intervjuade besatt ”rätt” kunskap, för att kunna 
besvara våra frågor. För att skapa en mer heltäckande bild och därigenom öka studiens 
trovärdighet, valde vi att intervjua fyra branschspecialister med olika befattningar och syn 
på fastighetsbolagens värdering. Majoriteten av specialisterna är inte direkt anknutna till 
fastighetsbolagen, vilket sålunda bidrar till en mer objektiv syn och stärker studiens 
trovärdighet. 
 
I undersökningen fick vi förmånen att intervjua en auktoriserad revisor på Öhrlings 
PricewaterhouseCoopers med 20 års erfarenhet inom branschen för fastigheter. Revisorns 
kunskaper om fastighetsbolags sätt att värdera, samt ledningens befogenhet att påverka 
resultatet är mycket goda, då han innehar en position som ansvarig revisor i börsnoterade 
fastighetsbolag. Vi intervjuade även en av Sveriges högst rankade fastighetsanalytiker på 
Carnegie Investment Bank, som genom sin erfarenhet och kunskap kan representera 
externa läsares insikter gällande fastighetsbolagens värdering. För att öka förståelsen om 
IAS 40 och hur den avspeglar sig i värderingen, har vi även intervjuat en 
redovisningsspecialist inom området. Redovisningsspecialisten har stor erfarenhet av 
redovisning, vilket berikat vår studie med insikter om hur redovisningen har påverkats i 
rådande konjunkturnedgång. Avslutningsvis har vi i vår studie intervjuat den personen 
som är ansvarig för fastighetsvärdering i västra regionen på Handelsbanken i Göteborg. 
Valet av respondent härleds till att vi ville berika undersökningen med insikter om hur 
bankers fastighetsvärderare går tillväga i värderingen, då bankerna har en tydlig koppling 
till bolagens finansiering.  
 
I vår undersökning har vi valt att bortse från att intervjua fastighetsbolag. 
Ställningstagandet kommer från att vi ansåg att en bättre bild skulle skapas genom att ta 
del av kvalificerade redovisningsspecialister och analytikers syn, än en mer färgad bild 
som ett fastighetsbolag har om sin egen redovisning. Att studien inte fått ta del av 
fastighetsbolagens egna åsikter gällande värdering anser vi inte minskar studiens 
trovärdighet, då intervjuerna med branschspecialister har bidragit till en omfångsrik bild 
av fenomenet fastighetsvärdering. 
  
Vårt ställningstagande att påverka urvalet minskar möjligheterna till en generalisering 
(Olsson & Sörensen 2001). Syftet med uppsatsen är dock att skapa en insikt om hur 
fastighetsbolagen tillämpar verkligt värde i rådande finanskris, där respondenternas 
kvalifikationer varit avgörande för undersökningens resultat. Om studiens syfte hade varit 
att skapa en generalisering av fastighetsvärdering, skulle vi enligt Patel och Davidson 
(2003) använt oss av ett slumpmässigt urval i val av respondenter. Dock hade 
konsekvensen av att inte påverka urvalet resulterat i att kontakten med kvalificerade 
respondenter skulle ha minskat avsevärt.  
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Intervjuernas genomförande 
I insamlandet av det empiriska materialet har vår avsikt varit att öka trovärdigheten av 
primärdata. För att undersökningen skall ha hög reliabilitet skall information som samlas 
in, enligt Patel och Davidson (2003) registreras på ett noggrant och objektivt sätt. 
Insamlandet av informationen till vår studie har stärkts genom att båda författarna har 
varit närvarande vid respektive intervju, samt att vi vid två av fyra intervjuer fick 
möjlighet att använda oss av bandupptagning. Bandupptagningen gav oss möjlighet att 
helt fokusera på intervjutillfället och komplettera vår undersökning med stödord gällande 
de aspekter som en bandupptagning inte behandlar. Vid de intervjuer som vi inte tilläts 
att spela in, var det av ännu större vikt att båda förde löpande anteckningar för att inte 
missförstå respondenten. Dessa anteckningar kom sedan att jämföras för att säkerställa att 
vi uppfattat intervjupersonerna på ett likartat sätt. Samtliga intervjusammanställningar har 
sedan skickats tillbaka till respektive respondent, för att således styrka att vi uppfattade 
intervjusvaren korrekt.  
 
Tre av fyra intervjuer utfördes genom personliga möten på respondenternas arbetsplats 
medan en av dem utfördes via telefon. Det personliga mötet bidrog följaktligen till att vi 
som intervjuade fick möjlighet att registrera andra aspekter som endast kan uppfattas på 
plats. Av den intervjun som vi utförde via telefon fick vi däremot möjligheten att spela in, 
vilket således gav oss möjlighet att fokusera på att föra dialogen och inte begränsas av 
anteckningsskrivandet. De två intervjuer som spelades in, transkriberades ord för ord, för 
att därefter skapa en text, vilket enligt Patel och Davidsson(2003) minskar sannolikheten 
för missförstånd. 
 
2.4.2 Sekundärdata 

Sekundärdata är den information som inte är förstahandsobservation, således information 
som inte direkt kan betraktas av forskaren. Andrahandsmaterialet som samlas in till grund 
för en uppsats, måste därmed beaktas med källkritiska ögon. För att öka trovärdigheten i 
den egna forskningen måste således en bedömning utföras av hur källorna har tillkommit. 
Det kan exempelvis handla om i vilket syfte de är skrivna, under vilka omständigheter 
dokumenten har producerats och om de framställts under någon form av påverkan. (Patel 
& Davidsson 2003) 
 
I vår studie har vi använt oss av litteratur, internet, tidningsartiklar, tidigare forskning och 
tidskrifter. Tidningsartiklar, internet och tidskrifter är källor som vi behövt förlita oss på, 
för att kunna bygga upp ett intressant resonemang kring begreppet fastighetsvärdering i 
rådande finanskris. För att inte påverka studiens relevans och för att få en så objektiv bild 
som möjligt har vi studerat och jämfört olika källor. I och med att finanskrisen uppstod 
2008 har fenomenet inte behandlats i någon större utsträckning inom litteraturen, därmed 
har vi använt oss utav artiklar och elektroniska källor för att således kunna tillföra 
uppdaterad information angående dagsaktuella redovisningsfenomen. Något som vi 
beaktat vid användning av dessa källor är att informationen kan vara vinklad. För att inte 
påverka uppsatsens giltighetsanspråk har vi därför utgått ifrån respekterade tidskrifter 
inom redovisningsbranschen, där högt rankade revisorer behandlar olika 
redovisningsproblem.     
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Litteraturen har använts för att förankra vår undersökning i teorin, för att således ge 
trovärdighet i vår studie. I vår forskningsprocess har vi varit noggranna med att beakta 
när litteraturen har publicerats, för att således säkerställa att innehållet är uppdaterat och 
aktuellt. Övrig sekundärdata som behandlas är ett flertal fastighetsbolags 
årsredovisningar under perioden 2005-2008, där vi erhållit viktig information till 
framställandet av intervjufrågor samt till förkunskaper som har varit viktiga inför 
intervjutillfället. Studerandet av årsredovisningar har således bidragit till en grundligare 
förståelse, vilket har stärkt studiens resultat. För att uppnå vår målsättning och skapa 
trovärdighet har all data som samlats in behandlats och granskats. Till all sekundärdata 
har vi intagit ett källkritiskt öga och försökt att se vad som står bakom den skriva texten.  
 

2.5 Metod för analys 
Med vår analys avser vi att skapa en aspektrik insikt om hur fastighetsbolag och dess 
ledning har tillämpat IAS 40, där det empiriska materialet har sammanförts med den 
teoretiska referensramen. Målsättningen med analysen har således varit att försöka skapa 
en bild av verkligheten som bygger på pendlingar mellan empiri och teori.  
 
För att utveckla en ny teori finns det enligt Patel och Davidsson (2003) tre olika 
tillvägagångssätt. Dessa tillvägagångssätt kallas för deduktiv, induktiv respektive 
abduktiv strategi. Den deduktiva strategin strävar efter att bevisa problemområden och 
har därmed sin utgångspunkt i befintliga teorier och allmänna principer, för att i sin tur 
testa den på empirin. Den induktiva ansatsen är även kallad upptäckarens väg och är 
motsatsen till den deduktiva strategin, då den istället tar sin utgångspunkt i empirin för att 
sedan formulera en teori. (Patel & Davidsson 2003)  
 
Om en beskrivning av verkligheten kan härledas till både den induktiva och deduktiva 
strategin, kallas hybriden för abduktion. Det innebär således att forskaren pendlar mellan 
induktion och deduktion. (Patel & Davidsson 2003) Som ovan beskrevs har vår uppsats 
pendlat mellan empiri och teori, vilket medfört att vi kunnat skapa oss en förståelse hur 
fastighetsbolagen har tillämpat verkligt värde i rådande finanskris. Studien har således 
utgått ifrån hur fastighetsbolagen gör i empirin, för att sedan kunna väva samman och 
granska materialet med en rekomendation, som i vårt fall är IAS 40 och övrig forskning 
från den teoretiska referensramen. Vi har således tillämpat ett abduktivt förhållningssätt 
som gjort att vi kunnat skapa en bättre förståelse vid analyserandet av de förändringar 
som skett på marknaden, samt dess påverkan av företagens verksamhet.    
 
Under uppsatsens genomförande har vi gjort parallella analyser, för att öka möjligheten 
att skapa bättre förutsättningar till nästkommande moment i undersökningen, då insikter 
från en intervju under en löpande analys har berikat följande intervju. I analysen har vi 
följaktligen valt att fokusera på de aspekter som vi anser är viktigast i belysandet av 
fastighetsbolagens och ledningens agerande. Det bidrar således till att intervjupersonernas 
olika sätt att se på fastighetsvärdering kommer att lyftas fram för att svara på studiens 
syfte. I analysen diskuteras det kring fyra frågor, där teori sammanvävs med 
intervjupersonernas svar. För att underlätta för läsaren valde vi att separera 
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intervjupersonerna i behandlandet av det empiriska materialet, vilket således underlättar 
för läsaren i kopplingen mellan empiri och analys.  
 

2.6 Utvärdering av forskningsprocessen 
Kvalitet i den kvalitativa forskningen omfattar hela forskningsprocessen, vilket säkras 
och omfattas av begreppen reliabilitet och validitet. I en kvalitativ studie är begreppen 
validitet och reliabilitet sammanflätade, då reliabilitetsbegreppet närmar sig 
validitetsbegreppet. (Patel & Davidson 2003) 
 
2.6.1 Reliabilitet 

Reliabilitet betyder tillförlitlighet, vilket menas med att den information som samlas in 
ska ha en hög grad av säkerhet, för att skapa en trovärdig undersökning. Forskaren måste 
bedöma om fakta eller upplevelser är tillförlitliga, samt beakta syftet med informationens 
uppkomst, då informationen kan påverkats av författarens bedömningar och erfarenheter. 
(Patel & Davidson 2003) För att öka reliabiliteten i vår uppsats har vi valt datainsamling 
med eftertanke för att öka dess tillförlitlighet. Vi har därför ansett att det varit viktigt att 
vända sig till källor med god kunskap inom ämnet fastighetsvärdering för att få så 
tillförlitlig information som möjligt. 
          
Enligt Patel och Davidson (2003) är det en fördel att inneha goda förkunskaper inom 
området som skall undersökas, för att på så sätt vara förberedd inför utförandet av en 
kvalitativ intervju. I och med vår abduktiva forskningsstrategi har vi pendlat mellan teori 
och empiri. Vi anser att förkunskaper kring området fastighetsvärdering har varit en 
förutsättning för att kunna framställa relevanta frågor under intervjutillfället, och därav 
förstå de fenomen som kommuniceras i empirin. Förberedelser har således varit av största 
betydelse för att kunna genomföra en intressant diskussion med respondenterna. Det har 
skapat möjligheten att erhålla den information som eftersträvats, vilket i sin tur ökar 
reliabiliteten i vår undersökning.  
 
2.6.2 Validitet 

Validitet innebär att forskare faktiskt undersöker det som önskas undersökas (Patel & 
Davidson 2003). Det medför således att det vi har undersökt är relevant för studiens 
forskningsfrågor och syfte. För att säkerhetskälla att valet av vår forskning var relevant, 
gjorde vi i det inledande stadiet en förundersökning genom en dialog med en auktoriserad 
revisor. Bekräftandet av det valda ämnets relevans gav oss därmed en indikation på att 
forskningen var intressant att bedriva.  
 
I den kvalitativa forskningen innebär begreppet validitet ambitionen att upptäcka 
företeelser, att tolka och förstå innebörden av verkligheten, samt att beskriva en kultur 
eller uppfattning. Begreppet validitet berör hela den kvalitativa forskningsprocessen och 
är inte bara relaterad till datainsamlingen, vilket exempelvis yttrar sig i forskarens 
förmåga att tillämpa och använda sin förförståelse i hela forskningsprocessen. (Patel & 
Davidson 2003) 
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När datainsamlingar utförs kopplas validiteten till om forskaren lyckas skapa ett underlag 
för att uträtta en trovärdig tolkning av det som studerats (Patel & Davidson 2003). I och 
med detta har det varit viktigt att de källor vi använt oss av för att exempelvis beskriva 
bakgrund och teorier, haft en hög giltighetsgrad och varit relevant för studiens 
forskningsfrågor och syfte. För att öka validiteten i studien har vi även intervjuat fyra 
personer med specialkunskaper inom fastighetsbranschen. Respondenterna har olika 
befattningar som medfört att vi erhållit olika aspekter angående fastighetsbolagens sätt att 
värdera, vilket skapat en positiv inverkan på studiens validitet. 
 
Validitet i kvalitativt forskningssammanhang handlar även om uppsatsens resultat och 
dess generaliserbarhet (Patel & Davidson 2003). Problematiken som vår uppsats avser att 
undersöka är hur fastighetsbolag kommer fram till sitt redovisade värde, utifrån ett antal 
intervjuer med specialister inom fastighetsvärdering. I och med det begränsade antalet 
intervjuer kommer förhållningssättet i vår uppsats medföra att generaliserbarheten 
begränsas. För att stärka validiteten är det därför enligt Patel och Davidson (2003) viktigt 
att noga beskriva forskningsprocessen, för att de personer som tar del av resultatet skall 
bilda sig en uppfattning om de ställningstagandena som gjorts, och inte minst bedöma 
tolkningens trovärdighet. 
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3 Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen ligger till grund för att möjliggöra en analys av det 

empiriska materialet. Kapitlet kommer inledningsvis att behandla teorier som berör 

redovisningens utveckling och drivkrafter bakom harmonisering. Därefter följer en 

beskrivning av fastighetsvärdering samt teoretiska begrepp som är väsentliga för studien.  

3.1 Normgivning inom redovisning  
Syftet med detta avsnitt är att skapa en förståelse för de förändringar som skett inom 
redovisningsområdet i och med den internationella harmoniseringsprocessen. Vi har valt 
att inledningsvis beskriva hur olika redovisningstraditioner påverkat redovisningen, för 
att sedan övergå till att förklara hur svensk redovisning har utvecklats och hur dess 
rekommendationer skiljer sig ifrån internationella regelverk. 
 
3.1.1 Redovisningstraditioner  

I de europeiska länderna finns det olika kulturer med olika syn på redovisningens syfte, 
vilket bidragit till att länder skapar och tillämpar sina egna redovisningslösningar 
(Artsberg 2005). Skillnaden beror på att redovisningens utveckling har skett i två olika 
redovisningstraditioner, vilka kallas för den kontinentala traditionen och den 
anglosaxiska traditionen. Traditionerna har sin grund i olika civilrättsliga traditioner 
vilket bidragit till att det idag finns flera normgivare som ger ut standarder och 
rekommendationer. I den kontinentala traditionen är de civilrättsliga reglerna baserade på 
nedskrivna lagar, medan den anglosaxiska traditionen är baserad på sedvanerätt som 
syftar på att redovisningen skall ge en så rättvisande bild som möjligt av företagets 
verksamhet. (Smith 2006) 
 

3.2 Svensk normgivning 
I den svenska redovisningen har tillämpningen av försiktighetsprincipen spelat en stor 
roll, då redovisningen byggts upp utifrån den kontinentala traditionen. En stor händelse 
som kom att påverka redovisningens utveckling i Sverige var Kreugerkraschen, där 
erfarenheterna av företeelsen präglat framställningen av 1944 års aktiebolagslag. I och 
med denna lag utvidgades företags styrelser och VD:s skyldigheter att framställa 
årsredovisningar, vilket var ett bidrag till koncernredovisningens uppkomst. (Artsberg 
2005)  
 
Den första lagen gällande bokföringslagstiftningen kom i Sverige år 1929. Där syftet med 
lagen, förutom att möjliggöra kontroll, var att skydda näringsidkarens borgenärer. I såväl 
den svenska som den skandinaviska lagstiftningen har begreppet god redovisningssed 
varit ett viktigt begrepp, där en hänvisning kan göras för att fylla ut lagen. En hänvisning 
till god redovisningssed kan göras i de områden där lagstiftarna ansett att det varit svårt 
att skapa detaljerade regler i lagen, exempelvis på grund av att en snabb utveckling inom 
området skulle göra lagen inaktuell. (Artsberg 2005) 
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Uppkomsten av stiftelsen för utvecklingen av god redovisningssed bidrog till att 
Redovisningsrådet bildades 1989, vilket kom att bli Sveriges största normgivande 
organisation, med ca 30 rekommendationer (Artsberg 2005). Syftet med 
rekommendationerna och uttalandena var dels att beskriva vad som utgör god 
redovisningssed, och dels ge tolkningar av bestämmelser i lagen (FAR 2008). 
Redovisningsrådets främsta uppgift var att medverka till att de noterade företagen i sin 
årsredovisning följde de krav som marknaden rekommenderar, för att skapa en bättre och 
mer enhetlig redovisning. De rekommendationer som Redovisningsrådet har utformat har 
således sin utgångspunkt i IASBs referensramar. (Artsberg 2005) Det finns dock vissa 
undantag, då det i den svenska redovisningen till skillnad från övriga Europa finns ett 
samband mellan redovisning och beskattning (Smith 2006).  
 
I den svenska redovisningslagstiftningen har det skett mycket förändringar sedan år 1994, 
då Sverige inträdde i EU (FAR 2008). Den statliga redovisningskommittén fick därmed 
nya direktiv och började arbeta med att anpassa den svenska lagstiftningen till 
europarätten (Artsberg 2005).  År 2002 beslutade Europaparlamentet och rådet att en 
tillämpning av internationella redovisningsstandarder skulle genomföras inom EU. Det 
innebar att svenska noterade företag som tidigare tillämpat Redovisningsrådets 
rekommendationer RR 1-29 skulle bli skyldiga att upprätta sin koncernredovisning i 
enlighet med IFRS. Rekommendationerna RR 1-29 kom istället endast att vara 
tillämpningsbara för icke- noterade företag. (FAR 2008)  
 
3.2.1 Redovisning av förvaltningsfastigheter enligt RR 24 

Redovisningsrådets rekommendation RR 24- Förvaltningsfastigheter, är praktiskt taget en 
direkt översättning av IAS 40 med vissa undantag. Det som främst skiljer RR 24 från IAS 
40 är att IAS 40 ger företag en möjlighet att välja mellan två värderingsmetoder när de 
värderar sina förvaltningsfastigheter. De får antingen värdera förvaltningsfastigheterna i 
balansräkningen till verkligt värde eller till anskaffningsvärde med avdrag för 
avskrivningar. Enligt RR 24 skall företagets förvaltningsfastigheter värderas till ett 
anskaffningsvärde med avdrag för avskrivningar och eventuella ned- och uppskrivningar, 
då årsredovisningslagen (ÅRL) inte tillåter företag att värdera fastigheterna till verkligt 
värde i balansräkningen. Enligt rekommendationen är dock företag skyldiga att lämna 
upplysningar om förvaltningsfastigheternas verkliga värden. (FAR 2008) 
 
I RR 24 framgår det även att förvaltningsfastigheter skall redovisas med tillämpning av 
RR 12- Materiella anläggningstillgångar, vilket innebär att förvaltningsfastigheternas 
värde kan skrivas upp, om tillgångens värde har ett tillförlitligt och bestående värde som 
väsentligt överstiger tillgångens redovisade värde. De uppskrivningar som företagen får 
göra genom RR 24 går direkt via balansräkningen, vilket inte är förenligt med IAS 40. 
Istället anvisar standarden till värderingsprincipen verkligt värde, där företag löpande 
värderar sina tillgångar till verkligt värde och där förändringar redovisas över 
resultaträkningen. (FAR 2008) 
 
3.2.2 Internationell harmonisering 

I och med den växande internationella världsekonomin och ökningen av länders handel 
och investeringsflöden har en harmonisering av redovisningsprinciper blivit ett allt mer 
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debatterat område. Internationella redovisningsprinciper bidrar bland annat till ökad 
jämförbarhet mellan företags årsredovisningar, samt att det bidrar till en mer effektiv 
internationell finansmarknad. (Riahi-Belkaoui 2004) EU:s harmoniseringsarbete inom 
redovisningsområdet har varit en lång och invecklad process som började redan på 1960-
talet. Trots att företags finansiella rapporter har en internationell läsekrets, är det dock 
svårt att harmonisera företags redovisning. Tidigt på 1970- talet bildades den privata 
normgivaren International Accounting Standards Committee (IASC), som kom att bli den 
främsta europeiska normgivaren vars viktigaste uppgift var att arbeta för en internationell 
harmonisering med ett gemensamt regelverk. IASC bytte år 2001 till namn till IASB. 
(Artsberg 2005) De standarder som IASB har utvecklat har sin grund i den anglosaxiska 
traditionen, som innebär att standarderna är mindre detaljerade och baseras på 
sedvanerätt, vilket syftar på att redovisningen skall ge en rättvisande bild av verkligheten 
(Smith 2006).    
 
De förändringar som skett på världsmarknaden och den utökade harmoniseringen av 
redovisningsnormer, bidrog således till att Europaparlamentet år 2002 beslutade att 
kommissionen skulle ta fram ett regelverk som byggde på IASB:s standarder (Artsberg 
2005). Förordningen som antogs för internationella redovisningsstandarder kallas IAS- 
förordningen, vilket innebar att alla marknadsnoterade företag i unionen senast år 2005 
skulle bli skyldiga att tillämpa IASB:s standarder i sin koncernredovisning (SOU 
2003:71). En av dessa nya standarder som berör regler gällande förvaltningsfastigheter är 
IAS 40, som i Sverige ersatte Redovisningsrådets rekommendation RR 24. Redovisning 
enligt RR 24 tillämpas idag endast i onoterade företag. (FAR 2008) 
 

3.3 Kvalitativa egenskaper 
För att företags finansiella rapporter skall innehålla användbar information för 
intressenter, har ett antal kvalitativa egenskaper formulerats (Smith 2006). I IASC:s 
föreställningsram (2008) nämns de fyra viktigaste kvalitativa egenskaperna, nämligen 
relevans, begriplighet, tillförlitlighet och jämförbarhet, vilka beskrivs nedan.         
 
Den primära egenskapen är att redovisningen skall vara relevant, vilket innebär att 
informationen skall var användbar för de beslut som skall fattas (Smith 2006). 
Information anses enligt IAS (2008) vara relevant om den påverkar användarens beslut 
genom att underlätta bedömningen av inträffade, aktuella och framtida händelser eller 
genom att verifiera eller justera bedömningar som tidigare utförts.            
 
En annan viktig egenskap är att informationen i de finansiella rapporterna är begriplig för 
användaren. Dock förutsätts det att användaren skall ha en rimlig kunskap inom ekonomi, 
affärsverksamhet och redovisning. Användaren skall även vara villig att studera 
informationen i de finansiella rapporterna med rimlig noggrannhet, för att rätt beslut skall 
kunna fattas. Information som kan vara svår för somliga användare att förstå, får trots sin 
komplexitet inte utelämnas i de finansiella rapporterna om informationen anses vara 
relevant för användaren som beslutsunderlag. (IAS 2008) 
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För att informationen i de finansiella rapporterna skall vara användbar krävs det även 
enligt IAS (2008) att informationen är tillförlitlig. Den kvalitativa egenskapen 
tillförlitlighet handlar om redovisningens förmåga att återge företags ekonomiska 
verklighet utan allt för stor osäkerhet (Smith 2006). Enligt IASB:s föreställningsram 
(2008) skall informationen inte innehålla väsentliga felaktigheter och vara neutral, det vill 
säga inte vara vinklad, för att uppfylla kriteriet tillförlitlighet. Användaren måste även 
kunna förlita sig på att informationen i rapporterna är korrekt, således att transaktioner 
och händelser återges på ett korrekt sätt och att informationen är fullständig, för att 
förhindra att den blir oriktig och vilseledande. (IAS 2008)           
 
Egenskapen jämförbarhet har två aspekter, dels där användaren skall kunna göra en 
jämförelse av samma företag över en längre period, och dels en jämförelse mellan 
företags finansiella rapporter (IAS 2008). Innebörden av jämförbarhet är således att 
likartade transaktioner och händelser skall redovisas på samma sätt i ett företag under en 
längre period. Redovisningen skall i sin tur också kunna jämföras med andra företag, 
vilket bygger på att de bör förhålla sin redovisning på ett likartat sätt. Jämförbarheten i 
och mellan bolag underlättar i sin tur för användarnas finansiella beslut. Kravet på 
jämförbarhet förhindrar inte att förbättrade redovisningsstandarder tillämpas. Vid en 
ändring av sådana principer skall dock företags finansiella rapporter informera 
användarna om ändringen och dess effekt, samt att jämförelseuppgifter från tidigare 
perioder skall inkluderas i rapporten, för att en jämförelse således skall vara möjlig. (IAS 
2008)     
 

3.4 Redovisning av förvaltningsfastigheter enligt IAS 40 
Noterade fastighetsföretag som tillämpar IAS 40 i sin koncernredovisning har 
möjligheten att välja mellan två värderingsmetoder när de redovisar sina 
förvaltningsfastigheter. Syftet med IAS 40 är att beskriva hur förvaltningsfastigheter skall 
behandlas i redovisningen och vilka upplysningar som behövs. Standarden är endast 
avsedd för förvaltningsfastigheter, som enligt IAS 40 (2008) definieras som fastigheter 
vilka företag äger i syfte att skapa värdestegringar, hyresinkomster eller en kombination 
av dessa. Den avser därmed inte rörelsefastigheter, där IAS 16- Materiella 
anläggningstillgångar, skall tillämpas. Det som skiljer fastigheterna åt är enligt IAS 
(2008) att rörelsefastigheter innehas för produktion och tillhandahållande av varor eller 
tjänster, vilket därav ger upphov till kassaflöden som inte endast kan hänföras till 
fastigheten, utan även till andra tillgångar i produktionen. 
 
För att ett företag skall kunna redovisa en förvaltningsfastighet som tillgång i 
balansräkningen måste företaget enligt IAS 40 (2008) punkt 16, kunna beräkna 
anskaffningsvärdet på ett tillförlitligt sätt samt att det skall vara sannolikt att de framtida 
ekonomiska fördelar som är förenade med förvaltningsfastigheten skall bli tilldelade 
företaget. Löpande underhåll av en förvaltningsfastighet är enligt standarden utgifter som 
företag skall redovisas som en kostnad när de uppkommer och skall således inte enligt 
punkt 18 läggas till förvaltningsfastighetens redovisade värde. Däremot skall företag 
redovisa sådana utgifter som anses öka fastighetens redovisade värde som en del av 
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fastighetens redovisade värde, dock under förutsättning att de uppfyller kriterierna för 
tillgångsredovisning. (IAS 2008)  
    
Till skillnad från tidigare har svenska noterade fastighetsföretag, sedan införandet av IAS 
40 år 2005, haft möjligheten att välja mellan att redovisa sina förvaltningsfastigheter till 
antingen ett historiskt anskaffningsvärde, med avdrag för avskrivningar och eventuella 
nedskrivningar, eller till verkligt värde (Smith 2006). Standarden kräver dock enligt 
punkt 30, att företag skall tillämpa samma värderingsmetod på samtliga 
förvaltningsfastigheter inom företaget. Vidare skall ett byte av redovisningsprinciper 
enligt IAS 8- Redovisningsprinciper endast ske om förändringen leder till att rapporternas 
innehåll blir mer tillförlitligt och relevant. Ett byte från verkligt värde till 
anskaffningsvärde skulle högst osannolikt ge en mer rättvisande bild och är därför enligt 
IAS 40 (2008) punkt 31, inte tillåtet. 
 
Företag som väljer att redovisa sina förvaltningsfastigheter till anskaffningsvärde, vilket 
enligt IAS 40 (2008) punkt 21 utgörs av inköpspriset och kostnader som är hänförbara till 
inköpet, skall efter det första redovisningstillfället följa anskaffningsvärdemetoden i IAS 
16. Dock kräver standarden att företag i sina rapporter, även om de värderar till 
anskaffningsvärde, lämnar upplysningar i not om fastighetens sannolika verkliga värde. 
Trots att IAS 40 (2008) ger företag möjligheten att välja värderingsmetod förespråkar 
standarden dock värdering till verkliga värden då det bidrar till en mer rättvisande bild. 
Verkligt värde definieras enligt IAS 40 (2008 s, 600) till ”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”. Vidare rekommenderas ett företag som 
väljer att redovisa sina förvaltningsfastigheter till verkligt värde, att basera det verkliga 
värdet på värderingar av externa värderingsmän, men detta är inget krav. Dock skall det 
verkliga värdet på en förvaltningsfastighet återspegla marknadsvillkoren på balansdagen. 
Enligt IAS 40 (2008) punkt 45, erhålls det bästa uttrycket för ett verkligt värde från 
aktuella priser på en aktiv marknad för liknande fastigheter.   
 
I de fall då det saknas aktuella priser på en aktiv marknad för liknande fastigheter, skall 
företaget i första hand enligt IAS 40 (2008) punkt 46 använda sig av jämförelseobjekt. 
Med jämförelseobjekt menas aktuella priser för fastigheter av annat slag eller senaste 
priser för liknande fastigheter på mindre aktiva marknader, där priserna justerats med 
hänsyn till skillnaderna mellan fastigheterna. När marknadsvärden saknas kan företag 
enligt standarden istället framställa ett verkligt värde genom andra värderingstekniker, 
såsom att uppskatta framtida betalningsströmmar, för att beräkna nuvärdet. Dessa 
uppskattningar baseras bland annat på villkor i befintliga hyresavtal och på externa 
faktorer, som aktuella marknadshyror för liknande fastigheter.  
 
Problemet med dessa tre tekniker är dock att informationen kan leda till skilda 
bedömningar av en förvaltningsfastighets verkliga värde. För att komma fram till det 
mest sannolika värdet utför företag, i dessa fall, en analys av orsakerna till skillnaderna. 
Om ett företag anser att de trots detta inte kan fastställa ett tillförlitligt verkligt värde av 
en förvaltningsfastighet, ska företaget enligt IAS 40 (2008) punkt 53, värdera denna 
förvaltningsfastighet med hjälp av anskaffningsvärdemetoden i IAS 16, fram till att 
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fastigheten utrangeras eller avyttras. I dessa undantagsfall ska företaget fortsätta att 
värdera samtliga övriga förvaltningsfastigheter, inklusive förvaltningsfastigheter under 
uppförande, till verkligt värde.  
 
Ett företag skall enligt IAS 40 (2008) lämna upplysningar vid värdering av 
förvaltningsfastigheter. I punkt 75 IAS 40 (2008) framgår det att företag bland annat skall 
lämna upplysningar om de kriterier som använts för att skilja förvaltningsfastigheter från 
rörelsefastigheter och om företaget valt att värdera sina fastigheter till ett verkligt värde 
eller anskaffningsvärde. Företag som valt värderingsmetoden verkligt värde, skall lämna 
upplysningar om ”vilka metoder som använts och vilka betydande antaganden som 

tillämpats när företaget fastställt verkliga värden på förvaltningsfastigheterna” (IAS 40 
2008, s. 610). Således ska ett företag lämna upplysningar om det finns underlag för det 
verkliga värdet från fastighetstransaktioner som skett på marknaden eller om företaget 
tagit hjälp av oberoende värderingsmän för att fastställa värdet (IAS 2008). 
 
3.4.1 Värdeförändringar 

Införandet av IAS 40 medförde att samtliga noterade fastighetsbolag övergick från att 
tidigare ha redovisat sina förvaltningsfastigheter till ett anskaffningsvärde, till att 
redovisa dem till verkligt värde. Denna övergång har enligt Brade och Ohlsson (2006) 
haft stor effekt på såväl företagens balans- som resultaträkning. Företag som tillämpar 
värderingsmetoden verkligt värde på sina förvaltningsfastigheter skall enligt IAS 40 
(2008) redovisa alla vinster eller förluster som uppkommer vid förändring i en fastighets 
verkliga värde, under redovisningsperioden, i resultaträkningen. Detta innebär således att 
företagen inte behöver redovisa några avskrivningar eller nedskrivningar (Smith 2006).  
 
Enligt Brade och Ohlsson (2006) kan en värdeförändring härledas till olika faktorer. Den 
kan dels bero på förändringar på marknaden, och dels på företagets verksamhet. Enligt 
IAS 40 (2008) skall det verkliga värdet på förvaltningsfastigheterna återspegla 
marknadsvärdet på balansdagen. Om en förvaltningsfastighets verkliga värde ökar, 
kommer värdeökningen redovisas som en orealiserad värdeförändring i de finansiella 
rapporterna, vilket utgör en extra intäkt som påverkar resultatet. Intäkten är således en 
värdeförändring som inte är realiserad, då företaget inte avyttrat fastigheten. Skulle 
förvaltningsfastighetens verkliga värde istället minska, ska värdeminskningen redovisas 
som en kostnad. Vid tillämpningen av metoden verkligt värde kommer företag dock att 
frångå realisationsprincipen, då företag redovisar de årliga värdeförändringarna som 
uppkommit över resultatet, oavsett om de är realiserade eller inte. (Smith 2006) 
 
Nyttan av att värdera till verkligt värde är enligt Marton (2008) att informationen i de 
finansiella rapporterna i huvudsak riktar sig till aktieägare. Enligt IAS 40 (2008) speglar 
denna värderingsmetod en mer rättvisande bild av verkligheten, och redovisningen blir 
därmed mer relevant som beslutsunderlag. Ytterligare en fördel är att investeringar av 
fastigheter ofta sträcker sig över en längre tid, och en värdering enligt anskaffningsvärdet 
skulle därmed skilja sig avsevärt från fastighetens aktuella värde, vilket medför att 
värderingsmetoden verkligt värde har tillämpats i större grad gällande fastigheter. 
(Marton 2008) 
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3.5 Värderingsmetoder 
Värderingsmetoder är ett verktyg som hjälper värderare att strukturera information och 
utföra beräkningar för att kunna skapa en värdebedömning. Det finns tre olika metoder 
som kan tillämpas vid värdering av en fastighet vilka är ortsprismetoden, 

nuvärdesmetoden och produktionskostnadsmetoden. Vid tillämpningen av 
produktionskostnadsmetoden är det dock svårt att framställa ett marknadsvärde vilket 
medfört att denna metod sällan förekommer hos fastighetsförvaltande bolag. 
(Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet 2008) De huvudsakliga värderingsmetoderna som 
tillämpas är således ortsprismetoden och nuvärdesmetoden, vilka är viktiga i studien och 
därav kommer utvecklas nedan.  
 
3.5.1 Ortsprismetod  

Ortsprismetoden innebär att ett marknadsvärde bedöms genom att se till vad som har 
betalats för liknande fastigheter på den fria marknaden inom samma ort. För att uppskatta 
det hypotetiska värdet av en fastighet, är tillgången av marknadsinformation direkt 
avgörande för värderingens relevans. Vid användning av ortsprismetoden krävs att flera 
jämförelseförvärv har dokumenterats för att tillförlitligheten skall öka. En värdering kan 
således inte härledas till endast erfarenhetsbaserade nyckeltal avseende prisnivåer och 
avkastningskrav. Om en fastighet avviker anmärkningsvärt från övriga jämförelseobjekt, 
måste företag utföra en detaljerad motivering för vad som ligger till grund för avvikelsen. 
Avvikelser kan härledas till vakanser, över- eller underhyra, vilka i sin tur måste 
dokumenteras på ett sådant sätt att de enkelt går att följa. (SFI/IPD Svenskt 
fastighetsindex 2007)  
 
För att ortsprismetoden skall kunna styrkas bör den således härledas till ”market 
evidence”, vilket avser stödet i faktiska transaktioner på fastighetsmarknaden. Genom 
market evidence skall fastighetsbolagen ha ett utlåtande om hur deras värdering stöds av 
reella transaktioner. Utlåtandet bidrar i sin tur till att användarna av den finansiella 
informationen själva kan skapa sig en bild av värderingen, genom att härleda den till 
information om likartade fastighetsförsäljningar till såväl plats som kvadratmeterpris. Att 
komplicerade fastighetsvärderingar görs på marknaden är ett faktum, men genom att 
företagen tillämpar market evidence skapas en mer tillförlitlig värdering av verkligt 
värde, som har sin grund i reella fastighetstransaktioner. (Nordlund 2009) 
 
3.5.2 Nuvärdesmetoden 

När det finns bra jämförelseobjekt är ortprismetoden enligt Lantmäteriverket och 
Mäklarsamfundet (2008) den mest användbara metoden för att framställa ett 
marknadsvärde. I avsaknaden av jämförelseobjekt krävs dock en annan metod och enligt 
IAS 40 (2008) är ett alternativ att framställa en förvaltningsfastighets verkliga värde 
genom att beräkna nuvärdet av dess framtida betalningsströmmar. Vid en 
nuvärdesberäkning görs en analys av framtida in- och utbetalningar under en given 
kalkylperiod (SFI/IPD Svenskt fastighetsindex 2007). Nuvärdesmetoden kallas därför 
även för avkastningsmetoden, vilket kan delas in i två olika beräkningsmodeller. Den ena 
är kassaflödesmetoden och den andra är intäkt/kostnadsmetoden. (Lantmäteriverket & 
Mäklarsamfundet, 2008)  
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Kassaflödesmetoden 
Kassaflödesmetoden baseras på villkor i hyresavtal och bedömningar av 
marknadsmässiga hyror, drift- och underhållskostnadsnivå utifrån en sannolik 
investerares utgångspunkt. I denna metod uppskattas således in- och utbetalningarna för 
en kalkylperiod, där en kalkylperiod enligt SFI/IPD Svenskt fastighetsindex (2007) skall 
vara minst fem år och endast i undantagsfall längre än tio år. Varje år skall årets netto 
diskonteras till värdetidpunkten samt att även restvärdet av fastigheten skall bedömas och 
nuvärdesberäknas. (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2008) 
 
Intäkt och kostnadsmetoden 
Vid användningen av intäkt/kostnadsmetoden förenklas beräkningen då värderarna 
istället utgår ifrån företagens driftnetto. I denna metod brukar två metoder användas. Den 
ena och den vanligaste av dessa två beräkningsmodeller är räntabilitetsmetoden, vilken 
går ut på att en framräkning av en fastighets första års driftnetto evighetskapitaliseras. I 
denna metod tar värderaren således inte hänsyn till fastigheternas restvärde. Den andra 
metoden kallas diskonteringsmodellen, vilken till sin uppbyggnad är lik 
kassaflödesmetoden. Diskonteringsmodellen innebär att driftnettot nuvärdesberäknas för 
en begränsad tid, exempelvis 5 eller 10 år, vilket är den främsta skillnaden mellan 
modellerna, då kassflödesmetoden har löpande uppskattningar av betalningarna medan 
diskonteringsmodellen har samma storlek på driftnettot under en period. Precis som 
kassaflödesmetoden nuvärdesberäknas restvärdet vid kalkylperiodens slut. 
(Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet, 2008) 
 

3.6 Variabler som påverkar värderingsmetoderna 
Av de två värderingsmetoderna finns det ett antal variabler som kan komma att påverka 
utfallet av värderingen. Värderare behöver således göra vissa bedömningar för att kunna 
använda sig utav metoderna och framställa ett värde av fastigheterna. (SFI/IPD Svenskt 
fastighetsindex 2007) Nedan följer en beskrivning av variabler som kan ligger till grund 
för ett förändrat utfall i värdering av förvaltningsfastigheter och som därmed är relevanta 
i studien. 
 
3.6.1 Driftnetto 

Driftnettot är det årliga överskott som utgörs av en fastighet efter att kostnader och 
underhåll har dragits av. Övriga aspekter som inte skall tas i beaktning vid beräknande av 
driftsnetto är fastighetsskatt, tomträttsavgäld, någon typ av verksamhetsservice som 
erbjuds hyresgäster, stämpelskatt, investeringar eller räntebidrag. (SFI/IPD Svenskt 
fastighetsindex 2007) 
 
3.6.2 Avkastningskrav 

Med avkastningskrav avses den avkastning som ägare kräver på en investering, med 
beaktande av hur riskfull en investering är. Det skall därav enligt SFI/IPD Svenskt 
fastighetsindex (2007) kopplas till det driftnetto som är relaterat till ett marknadsvärde av 
en fastighet. Avkastningskravet hämtas från marknadsinformation för den aktuella 
marknaden genom ortsprismetoden. Det avkastningskrav som tillämpas för att bedöma ett 
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framtida värde, anpassas efter fastighetsmarknaden med hänsyn till geografiskt läge, 
förväntad marknadsutveckling, samt mot bakgrund av en antagen hyresutveckling. 
Avkastningen utgörs vidare enligt SFI/IPD Svenskt fastighetsindex (2007) av ett 
driftsöverskott i procent av fastigheternas genomsnittliga bokförda värde. 
 
Det som är väsentligt vid en värdering enligt IAS 40 (2008) är att det finns antaganden 
om avkastningskrav, samt justeringar som skett i värderingen om objektet som värderas 
avviker från jämförelseobjekt.  Dessa avvikelser kan vara exempel på hyresnivåer, läge 
eller fastighetens skick. Det bör även inkluderas i värderingen av ägarens 
belåningssituation och riskstruktur för att få fram ett lämpligt avkastningskrav på det 
gällande fastighetsinnehavet. (Nordlund 2009) 
  
Likt ortsprismetoden är det av största väsentlighet att företag kan motivera sitt 
ställningstagande gällande avkastningskravet. En beskrivning av det aktuella 
avkastningsvärdet skall ge värdefull information för användaren, vilket innebär att en 
redogörelse som endast innehåller var fastigheten är belägen och att avkastningskravet 
exempelvis är mellan 4-6 procent, således inte är tillräcklig. Avkastningskravet måste 
alltså motiveras till varför det är mellan 4-6 procent med beaktande av exempelvis 
riskstruktur, läge och hyresnivåer. I och med att fastighetsvärdering alltid är förknippad 
med osäkerhet om vilken den exakta värderingen bör vara för det enskilda objektet, bör 
det argumenteras varför företaget valt ett av flera möjliga utfall när en bedömning sker av 
verkligt värde, då en förändring av avkastningskravet påverkar fastigheternas värde. 
(Nordlund 2009) 
 
3.6.3 Substansvärde 

Värdet av ett företags nettotillgångar, under antaganden att den nuvarande verksamheten 
skall fortsätta kallas substansvärde, där nettotillgångarna syftar på tillgångarnas 
marknadsvärden minus latent skattskuld och lån. Substansvärdet på en fastighet är 
således det mest sannolika pris som en köpare på den öppna fastighetsmarknaden skulle 
betala vid en försäljning under normala omständigheter. (Lantmäteriverket & 
Mäklarsamfundet 2008) 
 
3.6.4 Vakansgrad 

Vakansgrad är ett antagande om hur stor del av fasighetsbolagens uthyrbara fastigheter 
som värderare tror att de kan hyra ut i framtiden (SFI/IPD Svenskt fastighetsindex 2007). 
Dagens vakansgrad och hur den förväntas utvecklas i framtiden kan enligt 
Lantmäteriverket och Mäklarsamfundet (2008) ha mycket stor inverkan på en fastighets 
värde. En vanlig bedömning är att en fastighet med hög vakans, förväntas få kraftigt 
sänkta vakansgrader på sikt. Prognoser av sådana bedömningar bygger ofta på för stor 
optimism vilket påverkar bedömningar av framtida kassaflöden. (Lantmäteriverket & 
Mäklarsamfundet 2008) 
 
3.6.5 Hyror 

Hyresnivån på ett värderingsobjekt utgör betydelsefull information vid värdering av en 
fastighet. Dagens hyreskontrakt måste granskas och värderas för att se om tidigare 
antaganden fortfarande är gällande. Hyresrabatter är inte ovanligt samt att en fastighets 
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hyresintäkter oftast avtar över tid. De avtar dels i fast penningvärde och dels jämfört med 
nya och ombyggda fastigheter. På grund av bland annat slitage blir fastigheter mindre 
attraktiva på marknaden, vilket kan förstärkas eller kompenseras med förädling av 
fastigheters egenskaper eller omgivning. (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet 2008)  
 
Utbetalningar för drift antas även öka över tiden, då installationer och 
byggnadskomponenter förslits. Detta bidrar till ökade driftskostnader samt att rutiner för 
skötseln av fastigheter förändras i och med ändrade krav på marknaden och teknisk 
utveckling. I många fall kan det dock vara svårt att särskilja drift och underhåll för en 
fastighet från rörelseverksamheten. I dessa fall skall prognoserna utgå ifrån allmänna 
erfarenhetstal. (Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet 2008)   
 
Fallande hyror och stigande kostnader för såväl drift som underhåll kan enligt 
Lantmäteriverket och Mäklarsamfundet (2008) leda till sjunkande driftnetton. 
Förväntningarna av dessa minskningar medför ofta att fastigheternas marknadsvärde 
sjunker.       
    
3.6.6 Restvärde 

Ett restvärde fastställs enligt Lantmäteriverket och Mäklarsamfundet (2008) som 
marknadsvärdet av en fastighet vid kalkylperiodens slut. I de fall där en fastighets 
ekonomiska livslängd är längre än kalkylperioden, kan restvärdet betraktas som ett 
ungefärligt värde av de förväntade avkastningarna efter att kalkylperioden är slut.   
 

3.7 Finanskrisens påverkan på fastighetspriser 
Sedan införandet av IFRS har fastighetspriserna ökat markant, vilket enligt Kjaer (2008) 
kan åskådliggöras genom studerandet av fastighetsbolagens värdeförändringar av 
förvaltningsfastigheter. År 2008 kom dock finanskrisen att påverka investeringarna som 
bidrog till sjunkande fastighetspriser. Vad som dock framgår av index är att den 
genomsnittliga negativa värdeförändring i de noterade fastighetsbolagen, endast 
värderads ned till ungefär hälften så mycket som marknadspriserna föll. (Nordlund 2009) 
Enligt svenskt fastighetsindex (2009a) föll värdet på bostäder med 7,7 procent under år 
2008, men som Nordlund (2008) beskriver är det ett mycket svårt läge att avgöra hur 
mycket marknaden egentligen har gått ned, då stora transaktionsminskningar och 
hypotetiska marknadsvärden ligger till grund för fastighetsbolagens värderingar.  
 

3.8 Ledningens påverkan av värderingen 
Kreativ redovisning innebär en generös tolkning av redovisningsregler angående val som 
kan resultera i en skildring av en finansiell situation som är mer eller mindre optimistisk 
än den riktiga situationen. Genom att manipulera och göra kosmetiska förbättringar kan 
företagen få siffrorna i bokföringen att se bättre ut än vad de egentligen är. Med planerad 
redovisning menas således att företag medvetet utför handlingar för att få en personlig, 
ekonomisk, social eller politisk fördel. Företag väljer redovisningstekniker och lösningar 
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som medför att det blir lättare för dem att uppnå eller genomföra de förutbestämda målen. 
(Riahi- Belkaoui 2004) 

3.8.1 Earning Management 
Ledningen har flexibiliteten att välja mellan olika sätt att redovisa transaktioner. Detta 
gör att de tillåts att anpassa ekonomiska omständigheter och framställa mer gynnsamma 
transaktionstillfällen. Företag kan med detta påverka inkomstnivån i en speciell period, 
där målet kan vara att säkra utdelning till ledning och aktieägare. Earning management 
ger således ledningen möjlighet att manipulera de möjliga valen och välja de metoder 
som leder till en önskad nivå av inkomst. (Riahi- Belkaoui 2004)  
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4 Empiri 
Empirikapitlet behandlar de intervjuer som har utförts. Kapitlet avser att ha en 

uppdelning där respondenterna behandlas var för sig, för att således urskilja olika 

erfarenheter och aspekter gällande fastighetsvärdering. 

4.1 Intervju med Bengt Kron, Auktoriserad revisor 
Bengt Kron1 har en tjugoårig erfarenhet inom revisionsyrket och har arbetat samtliga av 
de åren på Göteborgskontoret och Öhrlings PricewaterhouseCoopers. Kron är 
auktoriserad revisor och har utöver sitt klientansvar haft diverse olika ansvarsområden 
internt, såsom gruppchef och kontorschef. Specialiseringen gentemot fastigheter började 
för 12-13 år sedan och idag ansvarar Kron för revisionen för det noterade 
fastighetsbolaget Fastighets AB Balder, med ett fastighetsinnehav på 13 miljarder. Utöver 
Fastighet AB Balder är Kron ansvarig revisor för ytterligare 8-10 miljarder i andra 
fastighetsbolag. 
 
4.1.1 Konsekvenser med införandet av IAS 40 

Grundtanken med IAS 40 var från början väldigt bra anser Kron, då en av 
målsättningarna var att åskådliggöra marknadsvärdet på ett tydligare sätt, vilket skiljer sig 
från det traditionella anskaffningsvärdet.  Det positiva med att samtliga noterade 
fastighetsbolag tillämpar värderingsmetoden verkligt värde är att det påvisar 
marknadsvärden på ett bättre sätt, vilket således skapar en mer rättvisande bild för den 
externa läsaren. Det negativa med verkligt värde är dock enligt Kron om 
fastighetsbolagen har fel värden i sin balansräkning och värderingen inte stämmer 
överens med marknadens förväntningar. Detta scenario kan härledas till dagens 
uppfattning, då det råder meningsskiljaktigheter om värderingen mellan marknadsvärdet 
och verkligt värde. Det negativa blir om bolagen har undervärderat sina 
värdeförändringar och den externa läsaren uppfattar att detta är marknadsvärdet, vilket 
således kanske inte går i linje med verkligheten. Men i det stora hela anser ändå Kron att 
verkligt värde är att förespråka i förhållande till anskaffningsvärde.  
 
Införandet av IAS 40 har också bidragit till att revisorn fått ett tydligare ansvar att 
bedöma om redovisningen avspeglar verkligheten, vilket tidigare låg på den externa 
läsaren. Uppfattningen om det verkliga värdet har således blivit den viktigaste uppgiften 
för revisorn, då ansvaret är att se till att fastigheterna är rätt värderade. Sett till ett 
fastighetsbolags balansräkning så utgör fastigheterna cirka 90 % av tillgångsmassan, 
berättar Kron. En felaktig värdering på två, tre eller fem procent, påverkar således 
resultatet kraftigt.  
 
I och med att det inte finns exakta mallar och regler för hur en fastighet skall värderas 
enligt IAS 40, måste en tydlig motivering per fastighet finnas för att den skall godkännas 
av revisorn. Till varje fastighet måste det även finnas ett individuellt avkastningskrav 
som är relaterat till geografiskt läge. Det skall också finnas en bedömning om utveckling 
                                                 
1 Bengt Kron auktoriserad revisor på Öhrlings PricewaterhouseCoopers, personlig intervju den 25 
november 2009. 
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av vakansgrad, driftkostnadsutveckling som naturligen stämmer överens mot någon form 
av historiskt utfall. Har en fastighet stått tom i 10 år och i bedömningen antas den vara 
fulltecknad under nästkommande period, måste det finnas underliggande fakta som kan 
motivera matchningen. Det måste således enligt Kron finnas rimlig och relevant indata i 
värderingskalkylen, för att en värdering skall godkännas.  
 
4.1.2 Värdering i lågkonjunktur 

Genom studerandet av fastighetsbolagens års- och kvartalsrapporter framgår det enligt 
Kron att marknaden är svår att analysera. En värdering som grundar sig på hypotetiska 
marknadsvärden måste härledas till transaktioner som sker på marknaden. I och med att 
kreditgivare inte har främjat investeringar har det också resulterat i att färre transaktioner 
av fastigheter har ägt rum, vilket således gör det svårt att bedöma vad det verkliga värdet 
är. Finns det inga transaktioner att jämföra med så tenderar värdet att bli väldigt 
teoretiskt. Antalet minskade transaktioner har således resulterat i att bolagen i princip har 
fått utgå ifrån interna värderingsmodeller och uppskattningar om fastighetsvärdena, vilket 
Kron anser till viss del varit räddningen eller en nödlösning för vissa fastighetsbolag. 
Minskade transaktioner har därmed bidragit till att fastighetsbolagen har kunnat göra 
mindre nedskrivningar än vad marknaden har krävt, då det inte funnits något att jämföra 
med. Det är följaktligen så att det är roligare för bolagen att värdera upp än att värdera 
ned. 
 
Fastighetsbolagens syn på det verkliga värdet i lågkonjunkturen skiljer sig gentemot 
marknadens syn, berättar Kron vidare. Skillnaderna har tydligast åskådliggjorts i de stora 
substansrabatterna som finns påsatta på fastighetsaktierna. Just nu förhåller det sig 
således att det i vissa bolag finns substansrabatter uppemot 50 %, vilket enligt Kron 
speglar att det finns olika uppfattningar om vad fastighetsvärdena på marknaden bör vara. 
Marknadens osäkerhet har således bidragit till att osäkerheten i bankerna har ökat, vilka i 
sin tur stramar åt finansiering och därav faller marknadsvärdet.   
 
4.1.3 Frihet i värderingen 

Att företag värderar olika är i grunden avgörande för att det skall ske transaktioner på 
marknaden. Fastighetsbolagen har olika syn på hur fastigheterna skall värderas, vilka 
avkastningskrav som skall användas, samt synergier med mera. Genom IAS 40 har 
fastighetsbolagen även fått större valmöjlighet och frihet i värderingen, vilket enligt Kron 
kan ses som en brist i värderingsmetoden. 
 
En värderingsmodell har enligt Kron, alltid en osäkerhet mellan 5-10 %, men 
målsättningen är att den skall vara så liten som möjligt. För att komplettera sin interna 
värdering har många fastighetsbolag även använt sig av oberoende värderingsmän. Dock 
så återstår problematiken med ett fåtal transaktioner även i deras värdering, vilket enligt 
Kron således bidrar till att deras värdering kanske inte är mer riktig än bolagens egna. 
Trots detta skapar givetvis en oberoende värderingsman en viss trygghetskänsla för den 
externa läsaren som granskar årsredovisningen. På en fallande skala anser därför Kron att 
det är bättre att ha en oberoende värderingsman, än att inte ha det alls. 
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4.1.4 Ledningens påverkan av värderingen 

Kron anser att ledningen och bolagen själva är proffs på att värdera sina fastigheter, då de 
sitter på all information och innehar därav bäst kunskap gällande fastighetsbeståndet. I 
rådande konjunkturnedgång har deras värdering dock ifrågasatts om hur väl deras 
värdering återspeglar marknadsvärdet. Det som kan sammanfattas är att alla de 
försäljningar av fastigheter som idag görs på marknaden säljs med vinst, vilket enligt 
Kron är en trygghet för intressenter. Det belyser således att bolagen inte har spänt bågen 
för hårt. Samtidigt anser Kron att eftersom vinstaffärer endast har varit representerade på 
en fallande marknad, speglar också det att bolagen inte säljer om det inte resulterar i 
vinst. Skulle försäljningarna ha präglats av tunga förluster skulle förtroendet av 
fastighetsbolagens riktighet i värdering kunna ha ifrågasatts, och en bedömning av 
utfallet hade sannolikt resulterat i att den procentuella nedvärderingen skulle ha tolkats 
annorlunda. 
 
Genom verkligt värde anser Kron att svängningarna i upp- och nedgång inte blir lika 
kraftiga som marknadsvärdet, vilket således resulterat i att värderingen inte följer 
marknadsvärdet till fullo. I sin helhet anser Kron att ledningen har gjort riktiga 
värderingar, men att det givet finns några undantag som kan ifrågasättas.   
 
4.1.5 Utomstående parters insikt i värderingen 

Andra parter som kan ha en åsikt och förståelse om hur värderingen utförs är således 
analytiker och kreditgivare. För att en analytiker skall värdera bolaget i sin helhet anser 
Kron att det behövs väldigt goda kunskaper, i och med att det innefattar mer svårigheter 
än att värdera fastigheter var för sig. Utöver själva värderingen finns det många andra 
saker som påverkar eget kapital, såsom behandlandet av skatter. Uppskjutna 
skattefodringar är något som är väldigt vanligt för fastighetsbolag och komplicerade att 
värdera, utan att ha rätt insikt i bolaget. Förändringar av ränteläge är en annan faktor som 
påverkar bolag olika mycket och den är tämligen komplex att tolka. Med dessa tillägg är 
det enligt Kron svårt att sätta rätt pris på aktien. 
 
Kreditgivare gör sin egen bedömning av fastighetsbeståndet, berättar Kron, då de till fullo 
inte litar på fastighetsbolagens beräkningar. Kreditgivarna går efter principen Loan To 
Value, vilket innebär att de själva skall genomföra sin egen bedömning av 
fastighetsbeståndet. Värderingen skiljer sig oftast i den mån att kreditgivarna i större 
utsträckning tillämpar försiktighetsprincipen och håller därmed tillbaka värdet. I och med 
att kreditgivarna till stor del finansierar fastighetstransaktioner är deras bedömning av 
marknadsläget avgörande för om lån skall beviljas. Problemet enligt Kron är dock att 
bedömningen inte kommuniceras i den utsträckning som efterfrågas av fastighetsbolagen, 
utan den innefattar oftast bara ett godkännande eller avslag. Att sitta på åskådarbänken 
och bara vänta på ett beslut från kreditgivaren kan givetvis vara påfrestande, då Kron 
anser att bolagen själva är bättre på att värdera sina fastigheter än vad kreditgivarna är. 
Därav önskar Kron att samarbetet mellan kreditgivare och fastighetsbolag utvecklas i 
framtiden, för att gemensamt ta fram ett rättvisande värde på fastighetsbeståndet. 
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4.1.6 Standardens framtida utveckling 

För att värderingen i framtiden skall ge en mer rättvisande bild av verkligheten måste det 
enligt Kron utvecklas en beskrivning gällande de förändringar som gjorts. Många 
fastighetsbolag beskriver idag att de använder sig av en tioårig kassaflödesmodell med ett 
direktavkastningskrav mellan 4-10 % för att räkna ut marknadsvärdet. Det som bättre 
kunde tydliggöras är hur de har kommit fram till sitt direktavkastningskrav genom en 
redogörelse för bedömning av vakansutveckling, driftskostnader, hyresgästrabatter, 
underhållsnivåer och vilka avkastningskrav som gäller för respektive område. Genom 
denna typ av redogörelse anser Kron att riktigheten i värderingen hade ökat markant, och 
intressenter skulle kunna skapa sig bättre uppfattning om fastighetsbeståndets värde.  
 

4.2 Intervju med Fredrik Skoglund, Fastighetsanalytiker 
Fredrik Skoglund2 är bygg- och fastighetsanalytiker och arbetar på Carnegie Investment 
Bank AB i Stockholm. Han började sin karriär inom aktiemarknaden 1998 på nordiska 
fondkommissionen, där han arbetade i två år för att sedan börja på Carnegie. Carnegie är 
en av de ledande investmentbankerna med fokus på norden och inriktning mot bland 
annat värdepapper, kapitalförvaltning, investment- och privat banking. Skoglund är en av 
bankens cirka 800 anställda och har utövat yrket som bygg- och fastighetsanalytiker på 
Carnegies små bolag sedan år 2002. Han har av affärsvärlden, flera år i rad, utsetts som 
en av de främsta analytikerna i Sverige. 
 
4.2.1 Konsekvenser med införandet av IAS 40 

I och med införandet av IAS 40 övergick samtliga noterade fastighetsbolag i Sverige att 
värdera sina förvaltningsfastigheter till verkligt värde, vilket enligt Skoglund inte har 
inneburit några större förändringar i hans eller andra specialisters analysarbete, då de 
utför sin egen substansbedömning av bolaget. Nackdelen med införandet av IFRS 
reglerna och värdering till verkligt värde är istället enligt Skoglund att generella 
förvaltare, som i sina bedömningar tar med andra faktorer, har fått det mycket svårare att 
tolka resultatet i bolagen. Resultaträkningen var tidigare i huvudsak en bild över bolagens 
rullande kassaflöde ifrån fastighetsportföljen. Generalisterna gjorde därmed sina 
bedömningar kring verkligt värde utanför resultaträkningen, vilket bidrog till att de fick 
en bättre förståelse över bolagens finansiella situation än vad de får idag.     
 
Ytterligare konsekvenser med IAS 40 är att det i många fall minskar jämförbarheten 
mellan fastighetsbolagen, då bolagen inte redovisar värderingar, latenta skatter och 
kassaflödena på samma sätt. Bolagen har olika definitioner på exempelvis driftnettot och 
hur de fördelar kostnaderna, vilket Skoglund ser som en stor brist som försvårar 
jämförbarheten. 
 
4.2.2 Analys av fastighetsbeståndet 

Analytiker gör enligt Skoglund egna värderingar på bolagens förvaltningsfastigheter, 
vilka dock inte är lika detaljrika som en värderares. De analyserar hur fastighetsbolagen 

                                                 
2 Fredrik Skoglund bygg- och fastighetsanalytiker på Carnegie Investment Bank AB, telefonintervju den 27 
november 2009. 
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framställt verkliga värden på sina förvaltningsfastigheter genom att granska bolagens 
vakanser och hyresnivåer. De justerar sedan bolagens kassaflöde utifrån normaliserade 
vakanser och hyresnivåer, för att skapa ett eget avkastningskrav på fastigheten. Om 
marknaden anser att fastighetspriserna står inför en nedgång, men fastighetsbolagen inte 
tagit hänsyn till detta i sin värdering, har Skoglund i sina egna beräkningar ett lite högre 
avkastningskrav än bolagen själva. Tror marknaden att det är tvärt om, att priserna är på 
väg upp och att hyror och vakanser är på väg ner, tas detta med i beräkningarna, vilket 
således leder till ett lägre avkastningskrav. Skoglund menar därmed att analytiker gör en 
egen värdering men på en mer övergripande nivå, där de förändrar bolagens 
avkastningskrav samt att de till viss del även tittar på bolagens kassaflödesbild.  
 
Att analytikers värderingar av bolagens fastigheter skiljer sig från bolagens egna 
värderingar är enligt Skoglund ingen ovanlighet. Anledningen till detta är att analytikers 
värdering är mer påverkad av hur börsen och kreditmarknaden fungerar. Bolagen i sin tur 
är mindre benägna att göra snabba kast samt att de är mer trögrörliga, då de måste skapa 
kvartalsrapporter, omvärderingar och granska sina utlåtanden med mera. Analytiker är 
därmed snabbare och enligt Skoglund är det ganska enkelt för en analytiker att gå in och 
ändra bolagens avkastningskrav några punkter, för att på så sätt justera bolagens värde.  
 
4.2.3 Värdering i lågkonjunktur 

De företeelser som skett de senaste åren på fastighetsmarknaden har bidragit till stora 
värdeförändringar på bolagens förvaltningsfastigheter, berättar Skoglund. Under år 2007 
gjorde bolagen stora uppjusteringar av värdet på sina fastigheter, då marknaden hade en 
bild av att år 2008 skulle bli det absolut bästa året vad gällde hyresmarknaden.  Bolagen 
hade därmed förväntningar om att hyror och vakanser skulle gå åt rätt håll, vilket ledde 
till att de redan inför år 2007 års årsredovisning justerade upp värdet. Detta kom dock av 
sig i och med finanskrisen och bolagen fick höja avkastningskravet under år 2008, vilket 
bidrog till att värdet på fastigheterna minskade.  
 
Bolagen motiverade justeringarna av avkastningskravet med att bolagen fick en högre 
riskpremie på investeringarna, där en höjning av avkastningskravet, enligt Skoglund, inte 
är någon ovanlighet under en finansiell oro. Tillgången på finansiella medel sjönk, då 
banker fick problem att låna ut pengar, vilket påverkade efterfrågan på fastigheter 
negativt och som gjorde att värderingen gick åt fel håll. Värderingen på fastigheter har 
således mycket att göra med transaktioner på fastighetsmarknaden. Är det hög efterfrågan 
på fastigheter har företagen ett lägre avkastningskrav, är det låg efterfrågan så har 
bolagen ett högre avkastningskrav. Värdet på fastigheter har därför, enligt Skoglund, inte 
så mycket att göra med hög- och lågkonjunktur utan snarare antalet transaktioner. 
 
Vad som har kunnat visualiseras nu i efterhand är att fastighetsvärdena inte har gått ner i 
den mån som uppskattades. Bolagen har ifrågasatts då fastighetsindex har visat att 
bolagen inte värderat ner värdet på fastigheter i den utsträckning som marknaden har 
förändrats. Idag är dock fastighetsmarknaden på väg att normaliseras, vilket medför att 
det kommer göras transaktioner på ganska låga avkastningskrav. Bolagen kommer 
således att minska det höga avkastningskravet de haft på grund av den finansiella oron 
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och det kommer göras transaktioner som är i linje med fastigheternas bokförda värden, 
vilket enligt Skoglund är ett bevis på att fastighetsindex inte behöver vara helt korrekt.  
 
4.2.4 Ledningens påverkan av värderingen 

Skoglund anser att fastighetsbolagens ledningar är väldigt professionella och har stor 
kompetens angående fastighetsvärdering. De är måna om att redovisa vakansgrad, 
hyresrabatter och avkastningskrav på olika geografiska och användningsområden, vilket 
medför att Skoglund inte ser någon nackdel med den frihet ledningen fått i värderingen. 
 
Bland de noterade fastighetsbolagen skiljer sig inte företagsledningarnas inställning 
speciellt mycket. Det finns bolag som varit något mer försiktiga i sin värdering av 
fastigheter och andra som till viss del varit mer optimistiska, men enligt Skoglund är det 
inte någon dramatisk skillnad. Om ett bolag i dagsläget skulle gå ut med en rapport där 
fastigheternas värden har justerats kraftigt, skulle rapporten sticka ut från andra 
fastighetsbolags värderingar. Det skulle sannolikt resulterat i att bolagets rapport skulle 
granskas hårdare, vilket således skulle ha medfört att de i större utsträckning skulle ha 
behövt motivera sina ställningstaganden till värderingen. Fortsätter fastighetsmarknaden 
att förbättras och samtliga bolag justerar sina värderingar på liknande sätt, skulle den 
hårda granskningen utifrån ett generellt perspektiv inte bli lika viktigt.  
 
Historiskt sett upplever Skoglund att värderingen av förvaltningsfastigheter inte skiljer 
sig speciellt mycket åt beroende om fastighetsbolagen använder sig av oberoende 
värderingsmän eller om de själva utför värderingen, förutom att externa värderare brukar 
vara efter i både upp- och nedgång. Som det ser ut idag ligger de externa värderarna lite 
för lågt för fastighetsmarknaden, då värdet har stigit med tanke på att 
finansieringsmarknaden har normaliserats. Toppen år 2007 låg istället värderarna alldeles 
för högt och bolagen lägre. Över tiden anser dock inte Skoglund att det skiljer sig så 
mycket, då fastighetsmarknaden i Sverige har varit mycket mer stabil än många andra 
marknader. 
 
4.2.5 Konjunkturers påverkan på fastighetsaktien 

Fastighetsbolagen är enligt Skoglund väldigt duktiga på redovisning, vilket bidrar till att 
dess inverkan på aktiekursen inte är speciellt stor. På fastighetsmarknaden finns ett 
hygienkrav, som innebär att ett bolag ”gör som de andra gör”, vilket bidrar till att 
ledningens inverkan på aktiens värde inte är så stor, utan snarare tvärt om.  
 
Generellt brukar värdet på fastighetsaktier minska innan bolagen värderar ned 
fastigheterna och denna gång var inget undantag. Fastighetsaktierna gick under 2008 ner 
betydligt mer i jämförelse med fastigheternas värde, vilket enligt Skoglund beror på att 
aktiemarknaden trodde att priserna skulle gå ner mycket mer än vad de har gjort. Men 
som det ser ut idag så anser Skoglund att aktievärdet har återhämtat sig och är på en 
hyfsat rimlig nivå.  
 
4.2.6 Standardens framtida utveckling 

Skoglund anser att värdering till verkligt värde är mer komplicerad och svårförstådd för 
läsaren och föredrar därför värdering till anskaffningsvärde, då den skapar mindre 
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förvirring i resultaträkningen. En värdering till anskaffningsvärde medförde enligt 
Skoglund att läsaren lättare kunde förstå bolagens redovisning av hyresintäkter, kostnader 
och kassaflöden som fastigheterna genererade, vilket idag redovisas på ett mer 
svårförståeligt sätt direkt över resultaträkningen. Idag finns värdeförändringar både på 
fastigheter och på derivatportföljen på räntesidan, vilket medfört att det är väldigt svårt 
för en icke insatt läsare att förstå vad det innebär och hur det fungerar. 
 
Vad många företag har gjort, vilket Skoglund tycker är bra, är att bolagen informerar den 
externa läsaren om förvaltningsresultatet efter räntan i resultaträkningen. De redovisar 
således värdeförändringar sist, vilket bidragit att det blivit enklare för en utomstående att 
förstå redovisningen. Om en läsare tittar på nettoresultatet, så ser de att bolagen vissa år 
gör stora förluster medan de andra år gör miljardvinster på grund av att bolagen har 
förändrat värdet på fastigheter, vilket enligt Skoglund kan vara ganska svårt för 
utomstående att förstå. Dessa problem fanns inte vid den tidigare värderingsmetoden och 
trots att bolagen försökt göra redovisningen mer förståelig, så bör det ske förändringar i 
standarden för att såväl öka insikten som jämförbarheten.    
 

4.3 Intervju med Redovisningsspecialist 
Respondenten3 som vi har intervjuat arbetar som redovisningsspecialist med fokusering 
på IFRS och har mycket goda kunskaper inom IAS 40 förvaltningsfastigheter. 
 
4.3.1 Konsekvenser med införandet av IAS 40 

Syftet med införandet av IFRS-reglerna var att få ökad transparens. I och med den ökade 
globaliseringen eftersträvades regler för att underlätta kapitalförsörjningen, alltså att 
företag lättare skulle kunna låna kapital på andra marknader. För att möjliggöra detta var 
en förbättrad jämförbarhet mellan olika länders redovisning ett måste. De negativa 
konsekvenserna blev sålunda enligt respondenten att kostnaderna och arbetsbördan ökade 
för företagens redovisningar, samtidigt som det positiva blev att företagen enklare fick 
finansiering till investeringar. 
  
Redan innan införandet av IAS 40 blev aktuellt var fastighetsbolagen skyldiga att upplysa 
om fastigheternas verkliga värde, eller det så kallade marknadsvärdet, för att således visa 
läsare och intressenter att fastigheterna har ett annat värde. Många företag hade under en 
längre period velat visa detta riktiga värde även i balansräkningen och med införandet av 
IFRS och värdering till verkligt värde blev detta således möjligt. Verkligt värde innefattar 
marknadens påverkan såsom bland annat konjunkturer, räntenivåer och inflation, men 
enligt respondenten är det också viktigt att beakta att företagen själva påverkar värdet av 
sina fastigheter genom förädling. Fastighetsbolagen utför således åtgärder för att öka 
fastigheternas värde, för att få värdehöjningar som påverkar resultatet.  
 
Företagens åtgärder på fastigheterna skall återspeglas i fastigheternas värde, vilket går 
över resultaträkningen. Diskussionen är det dock enligt respondenten var posten för 
värdeförändringar skall befinna sig i resultaträkningen. Vissa företag yrkar på att detta 

                                                 
3 Redovisningsspecialist, personlig intervju den 30 november 2009. 
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skall presenteras långt nere i resultaträkningen, under finansnettot och bort ifrån 
företagsrörelsen. Medans många inom redovisningen förespråkar att det, i och med att 
företagen påverkar värdet på fastigheten genom förädlingar, måste tillhöra 
rörelseresultatet. I Sverige redovisar majoriteten av fastighetsbolagen allt under 
rörelseresultatet, men utomlands förekommer det att värdeförändringarna redovisas 
längre ner i resultaträkningen, vilket enligt respondenten försvårar jämförelsen mellan 
företagen. 
 
4.3.2 Tolkning av företagens redovisning 

I dagsläget finns det enligt respondenten gott om problem med redovisning gällande 
fastigheter. Det kan exempelvis vara att företagen inte lämnar de upplysningar som krävs, 
vilket således bidrar till svårigheter att bedöma dess redovisning. Faktorer som också 
påverkar redovisningen är att företag använder sig utav interna modeller för att framställa 
fastigheternas värde, vilka i somliga fall verifieras med oberoende värderingsmän. 
Oberoende värderingsmän tittar på delar av beståndet och gör sedan en värdering med 
hjälp av egna modeller. För att en oberoende värderare skall kunna utföra sin uppgift 
måste de, förutom att utgå ifrån sina egna åsikter, få information ifrån företaget angående 
företagens planer för en fastighets framtid, vilket således kan färga värderingen.  
 
Fördelen med att ett fastighetsbolag använder sig av en oberoende värderingsman är 
enligt respondenten att oberoende värderare innehar kunskap om hur andra 
fastighetsbolag värderar, vilket därmed kan bidra till en objektivare värdering. Samtidigt 
som att det egna företaget innehar bäst kunskap om sina fastigheter och därmed har bäst 
underlag för värderingen. Det som kan sammanfattas är således att både 
värderingsmannen och bolagen själva är proffs vid värdering av fastigheter. 
 
Ytterligare företeelser som är svårtolkade med redovisningen, enligt respondenten, är att 
dagens årsredovisningar innefattar för mycket information för vissa grupper av externa 
läsare. Mängden information bidrar således till att läsaren kan bli förbryllad och få 
svårigheter att tolka vad som är relevant. Dessa skulle kunna förbättras så att de bättre 
stämmer överens med företaget och dess verksamhet. Information som inte är relevant 
skapar överflödighet och dränker i många fall viktig information, vilket sålunda bidrar till 
svårförståelighet för intressenter och andra externa läsare. Därav har diskussioner börjat 
ta vid mellan redovisningsspecialister runt om i Sverige, för att försöka påverka 
framförallt fastighetsbolagens beskrivningar av redovisningsprinciper, då dessa i många 
fall innehåller tung och orelevant information för läsaren. Genom förbättringar inom 
området anser respondenten att företagen kommer att bli mer företagsspecifika och 
därmed begränsa sig till den information som är relevant.   
  
4.3.3 Reglering av avkastningskrav 

I diskussionen gällande avkastningskrav anser respondenten att det inte går att reglera 
avkastningskravet för fastigheter, då de ofta är satta individuellt. Företagen använder 
förfinade modeller och har olika avkastningskrav beroende på fastighetens typ och var 
den är benägen, exempelvis så kan företagen ha olika avkastningskrav om fastigheten 
ligger i Stockholms innerstad eller i centrala Göteborg, samt att det är olika 
avkastningskrav för en bostadsfastighet och en industri. Avkastningskravet är inte 
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lättreglerat och påverkar en fastighets värde i allra högsta grad. Fastigheterna beskrivs 
ofta med att ha x-y i avkastningskrav, men ofta saknas det en klar beskrivning varför den 
är x eller y. Upplysningarna som företagen delar med sig av ger information om 
avkastningskrav på fastigheter i ett intervall, men enligt respondenten borde företagen 
redovisa och motivera ännu tydligare till vilka ställningstaganden som har gjorts och 
varför.   
 
4.3.4 Redovisningsproblem med lågkonjunktur 

I IFRS-reglerna kommer marknadspåverkan in i balans- och resultaträkningen, vilket 
således innefattar konjunktureffekter. Enligt respondenten är dock svårt att se i vilken 
utsträckning det är konjunktursvängningar eller bolagens förädlingar av fastigheterna 
som påverkar fastigheternas värde. Rent redovisningsmässigt finns det inga tekniska 
skillnader på att värdera upp eller ned sina tillgångar, men det är klart roligare för ett 
bolag att värdera upp än att värdera ned. I och med svårigheterna att skilja på vad som är 
konjunkturpåverkan och vad som är förädling, anser respondenten återigen vikten med 
upplysningar och beskrivningar om sina ställningstaganden. Detta för att således ge 
information om hur fastighetsbolagen har gått tillväga i framställandet av det verkliga 
värdet på sina fastigheter. 
 
4.3.5 Utomstående parters insikt i värderingen 

Respondenten anser sig inte ha kunskap angående hur bra utomstående parters insikt är i 
värderingen. Det som respondenten dock uttalar sig om är att trenden är sådan att mer 
information om de uppskattningar och bedömningar som företagsledningen gör, 
efterfrågas i redovisningen, vilket både analytiker och kreditgivare är med och påverkar. 
Trots övergången till verkligt värde känner respondenten till att det finns personer som 
har åsikter om att anskaffningsmetoden i vissa fall kan anses mer lättanalyserat än 
värdering till verkligt värde. IFRS har således inneburit att det tillkommit mycket mer 
jobb med att tränga igenom och förstå redovisningen. Givetvis kan det vara lättare att ta 
sig igenom en smal redovisning än en tjock och tung, där det står mängder med 
information, som kanske inte enbart är relevant.  
 
4.3.6 Standardens framtida utveckling 

Något som idag redan syns tydligt enligt respondenten är kravet på relevanta 
upplysningar. Företagen behöver tydligare visa sina uppskattningar och bedömningar 
angående risker. Det som behöver utvecklas är ett mer detaljerat upplysningskrav om hur 
företagen värderar sina fastigheter. En känslighetsanalys är ett exempel på ett sådant 
upplysningskrav, där företagen lämnar information om hur utfallet på värderingen skulle 
bli om det inte stämmer överens med företagens förväntningar. En missbedömning av 
avkastningskravet eller inflationen på någon procent kan bidra till stora skillnader i 
resultaträkningen. Upplysningar gällande känsligheter i analyser om en framtida 
marknad, är många företag enligt respondenten dåliga att upplysa om. Det finns företag 
som försöker, men alla kanske inte lyckas lika bra. Informationen i känslighetsanalyser är 
något som respondenten anser kan utvecklas mycket, då den i dagsläget ofta är svår att 
förstå, även för en som är professionell i yrket.  
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Av ovanstående argumentation gällande standardens framtida utveckling, tilläger 
respondenten att det är viktigt att intressenter kan göra sina egna bedömningar, och skapa 
sig en egen insikt angående bolagens antaganden gällande marknadssituationen. Detta är 
väldigt viktigt då båda parter grundar sitt resonemang på en hypotetisk 
marknadsutveckling. Med redovisningens utveckling efterfrågas därför, i största mån, 
mer uppskattningar och bedömningar till tagna ställningstaganden, än en utfyllnad av 
redovisningen med mer siffror. 
 
I framtiden ser respondenten även en tendens att redovisningen blir mer detaljerad på 
grund av att IFRS jämkas samman med US GAAP. US GAAP innehåller mer detaljer 
och kriterier om hur exempelvis fastigheter skall redovisas, medan IFRS grundar sina 
värderingar på ett principbaserat regelverk.  
 

4.4 Intervju med Bengt Iseborn, Fastighetsvärderare 
Bengt Iseborn4 arbetar idag på Handelsbanken som ansvarig för fastighetsvärdering i 
västra regionen. Iseborns tidigare erfarenhet inom fastighetsbranschen har varit 
arbetsledare inom byggnads, samt därefter haft anställning på kommunen med fokus på 
rot - programmet och statliga lån. Därefter var Iseborn verksam inom HSB:s riksförbund 
med ekonomiskt ansvar för ny och ombyggnation och sedan 1994 har han arbetat som 
fastighetsvärderare, varav de tio senaste åren på Handelsbanken i Göteborg. 
 
4.4.1 Bankers bedömning i fastighetens värde 

Iseborns arbetsuppgift som fastighetsvärderare på Handelsbanken innebär att göra sina 
egna bedömningar av fastighetsbolagens enskilda fastigheter. Detta med utgångspunkt på 
de transaktioner som skett på marknaden, vilket således innebär ett värderingssätt baserat 
på ortsprismetoden. Värderingen av fastigheterna utförs därav inte baserat på 
fastighetsbolagens egna värderingar utan de fastställs enbart på bankens egen åsikt.  
 
Skillnaden i värderingen mellan fastighetsbolagen och Handelsbanken är att de aldrig 
räknar med några förväntningar i beräkningen. Detta påverkar givetvis en fastighets värde 
i allra högsta grad enligt Iseborn. Detta kan exempelvis härledas till att en fastighet som 
värderas av Handelsbanken alltid förhåller sig till försiktighetsprincipen. Det innebär 
således att då det är aktuellt med en långfristig fastighetsbelåning, placerar 
Handelsbanken en del av lånen i Stadshypotek och då gäller principen att värderingen 
sker med hyresrättstanken, vilket innebär att en fastighet alltid värderas som en 
hyresfastighet oavsett om den är eller spekuleras till att bli en bostadsrättsfastighet. 
Ligger lånet däremot direkt i Handelsbanken är varianten på lösningar många.  
 
Att banken förhåller sig till denna typ av värdering motiveras med att om en 
bostadsrättsförening går i konkurs så kommer fastigheten alltid att kunna ombildas till en 
hyresfastighet. I enbart detta antagande kan Handelsbankens värdering således skilja sig 

                                                 
4 Bengt Iseborn ansvarig för fastighetsvärdering i västra regionen på Handelsbanken, personlig intervju den 
7 december 2009. 
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från fastighetsbolagen, då en värdering vid ombildning till bostadsrätt kan skilja sig med 
betydande belopp. En annan aspekt som Iseborn belyser, är om ett fastighetsbolag 
exempelvis äger en fastighet och så blir grannfastigheten till salu. Mervärdet av att äga 
båda och ha möjlighet att skapa övergångar mellan dem, kan enligt ett fastighetsbolag 
påverka värderingen positivt, medan Handelsbanken däremot aldrig tar hänsyn till 
mervärdet av synergier utan värderar alltid en fastighet individuellt. Detta påverkar också 
att det råder skillnader i värderingen enligt Iseborn. 
 
Handelsbanken strävar alltid till att försöka bedöma marknadsvärdet, dock utan att beakta 
framtida värdeökningar. I bedömningen finns inte ett syfte att få ett lägre värde än 
exempelvis ett fastighetsbolag, utan ett långsiktigt hållbart värde. Åtstramningen i 
värderingen kan bland annat kopplas samman med 1990- talet, då banker lånade ut 
pengar ”till värdet” av fastigheterna till sina kunder. När problemen sedan kom på 1990-
talet hade fastighetsbolagen inte längre likviditet att betala den löpande verksamheten. 
Det medförde att bankerna vid fastighetsbelåning började titta på flödet i fastigheterna, 
för att garantera att bolagen hade likviditet att klara löpande drift och att de kunde betala 
sina lån. Genom ändrade fokuseringar kom bankerna att undvika de likviditetsproblem 
som tidigare funnits på marknaden.       
 
Av det som diskuterats sammanfattar Iseborn att skillnader i värderingen inte är något 
konstigt, då olika parter värderar på så olika sätt. Iseborn utgår alltid från att ett köp av en 
fastighet alltid är gjord till ett riktigt pris, då marknaden består av kompetenta personer. 
Dock vill han alltid förstå köpet och själv bedöma om alla de parametrar som påverkat 
prisnivån även skall beaktas i Handelsbankens interna värdering. Som en 
fastighetsvärderare inom en bank anser inte Iseborn att han är en oberoende värderare, då 
han endast arbetar för en uppdragsgivare. Genom att Iseborn endast värderar för en 
uppdragsgivare kan han inte anses vara oberoende, vilket samtidigt innebär att det inte 
går att bli auktoriserad och därav får Iseborn inte inneha försäkringen för felvärdering. 
Det bidrar följaktligen till att hans värdeutlåtanden inte lämnar banken. En 
fastighetsvärderare på en bank har som uppgift att bevaka marknaden, men inte styra den, 
samt att en bedömning av fastighetens värde härleds till hur banken skall säkra sina lån 
gentemot kunden. En fastighet belånas inte ut till mer än 100 %, men en bank kan dock 
låna ut ett större belopp till kunden beroende på andra tillgångar, såsom förtroendet för 
kunden. 
 

4.4.2 Värdering i lågkonjunktur 

På grund av den lägre omsättningen av fastigheter har enskilda värderingar på fastigheter 
blivit svårare, berättade Iseborn. En av många anledningar till den minskade volymen i 
lågkonjunktur är att köpare förväntade sig att priserna skulle falla, medan säljarna inte var 
villiga att sälja på den nivån. Bristen på matchningar har i sin tur bidragit till att det idag 
är ännu svårare att utgå ifrån ortspriser, då transaktionernas minskning har bidragit till att 
fastighetsvärdena istället har fastställts av simuleringar. Simuleringar förklaras med 
uppskattningar av kassaflöden, för att således med ett eget åsatt avkastningskrav kunna 
bedöma vad marknaden sätter för marknadsvärde på en fastighet. 
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När fastighetstransaktionerna avtog skapades det en oro i banksystemet som syftade på 
den lågkonjunktur som uppstod, vilket senare bidrog till att avkastningskraven justerades.  
Iseborn anser dock att bristen på transaktioner innebar att någon marknadsnivå på 
avkastningskravet var svår att bedöma. På grund av den finansiella krisen bedömer 
Handelsbanken att avkastningskravet har ökat och risken för vakans har blivit större, 
vilket är något som även Iseborn tar med i sina beräkningar av en fastighets värde. 
Efterfrågan på kontor, förutom de konjunkturberoende, samt dylika utrymmen har 
minskat på grund av att företag effektiviserar, vilket därmed bidrar till högre vakanser. 
Det som håller ned fastigheternas vakansgrad på kommersiella fastigheter är 
avstannandet av nybyggnation av kontorslokaler, då ekonomiska kriser ofta slår väldigt 
hårt mot den sektorn. 
      
Dagens marknadssituation har bidragit till att vissa bolag i större utsträckning har 
värderat ned sina fastigheter, medan andra bolag har varit försiktigare i sin nedvärdering. 
Nedvärderingar av fastigheter har förklarats på många olika sätt, men enligt artiklar i 
fackpressen kan en av skillnaderna bero på hur fastighetsbolagets resultat ser ut.  
 
4.4.3 Frihet i värdering 

Värdering av fastigheter är enligt Iseborn ingen vetenskap, utan en värdering härleds till 
erfarenheter. Erfarenheten kan således skapa problem med avseendet till att varje 
värderare har sina egna erfarenheter och åsikter, vilket resulterar i att en värdering ofta 
inte blir densamma med olika fastighetsvärderare. Så länge en värderare står för sin 
värdering och kan motivera tankar om värdena, så finns det enligt Iseborn egentligen inga 
rätt eller fel. Av återigen begreppet erfarenhet, förklarar Iseborn att den som säljer en 
fastighet ofta tenderar att få en högre värdering än den som avser att köpa fastigheten. En 
värdering ur säljarperspektiv tenderar att finna fler positiva värdehöjande faktorer än en 
värdering med förvärvsperspektiv. 
 
För fastighetsbolag gäller det givetvis att det alltid är lättare att värdera upp än att värdera 
ned sina förvaltningsfastigheter, men trots detta anser Iseborn att bolagens ledning är 
proffs på att värdera sina fastigheter och värderingen anses ur företagets perspektiv vara 
korrekt. Avslutningsvis finns det många sätt att se på fastigheter, då säljares, köpares och 
värderares syn och åsikter är olika. Uppfattningen om värdet beror ofta i vilket syfte och 
vilken tanke som finns med värderingen.  Är en fastighet exempelvis specialbyggd för en 
viss produktion kan det enligt Iseborn bidra till att skillnaden i marknadsvärdet kan 
variera mycket kraftigt, där mervärde av fastigheten värderas mycket högre i ett bolag än 
vad den gör i ett annat. 
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5 Analys 
I analysen kommer intervjumaterialet från empirikapitlet att behandlas. Analyskapitlet 

kommer likaså att härleda empirin till tidigare kapitel, för att slutligen utgöra material 

för studiens slutsatser. 

5.1 Från historiska anskaffningsvärden till verkligt värde 
Av teorin kan det sammanfattas att värdering av förvaltningsfastigheter länge har 
dominerats av historiska anskaffningsvärden inom svensk redovisning, där försiktighet 
spelat en betydande roll. Vid införandet av IFRS reglerna år 2005, övergick samtliga 
noterade fastighetsbolag till att värdera sina förvaltningsfastigheter till verkliga värden, 
där en värdering till verkliga värden enligt IAS 40 (2008) både ger en mer rättvisande 
bild samt en förbättring av jämförbarheten. Förvaltningsfastigheter är en 
långtidsinvestering och en värdering enligt anskaffningsvärdet skiljer sig betydligt från 
fastighetens aktuella värde, vilket medför att värdet blir mindre relevant än värdering till 
verkligt värde, då det verkliga värdet skall återspegla marknadsvärdet.      
 
Redan innan införandet av IAS 40 var företagen skyldiga enligt RR 24 att lämna 
upplysningar om fastigheternas verkliga värden, för att informera intressenter att 
fastighetsbeståndet hade ett annat värde än det som redovisades enligt 
anskaffningsmetoden. Bolagen fick dock inte redovisa det verkliga värdet i 
balansräkningen, då ÅRL inte tillåter detta. (FAR 2008) Enligt redovisningsspecialisten 
hade många bolag sedan länge velat redovisa det verkliga värdet även i balansräkningen, 
vilket således är orsaken till att samtliga fastighetsbolag övergick till att redovisa sina 
förvaltningsfastigheter till värderingsmetoden verkligt värde.  
 
Problematiken med värdering till verkligt värde är enligt respondenterna att 
värdeförändringarna redovisas över resultaträkningen. Bolagen är oeniga om var i 
resultaträkningen som värdeförändringarna skall presenteras samt att de har olika 
definitioner på samma begrepp. Detta kan således leda till att det finns en risk att 
intressenter och andra läsare har svårigheter att tolka och förstå bolagens resultaträkning. 
Enligt Kron beskrevs det att grundtanken med IAS 40 var väldigt bra, då fokus var att 
åskådliggöra marknadsvärdet. I övergången från historiska anskaffningsvärden till 
verkligt värde beskrev Kron vidare att problematiken blir om värderingen inte stämmer 
överens med marknadens förväntningar, där marknadsvärdet och det verkliga värdet inte 
går hand i hand och läsaren uppfattar att det verkliga värdet är marknadsvärdet. Detta 
scenario bekräftas även från Skoglund och redovisningsspecialisten, där de i vissa fall 
anser att tolkningen av företagens redovisning har försvårats. Skoglunds syn på 
övergången var också att resultaträkningen enligt den tidigare modellen i huvudsak var en 
bild över bolagens rullande kassaflöde ifrån fastighetsportföljen, vilket enligt den nya 
modellen har försvårats att uttyda. 
  
Övergången från historiska anskaffningsvärden till verkligt värde har utöver att tolka 
fastighetsbeståndet, bidragit till att bedömningen av de finansiella rapporternas verklighet 
har enligt Kron förflyttats från den externa läsaren till revisorn. Uppfattningen om det 
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verkliga värdets riktighet har således blivit den viktigaste och mest tidskrävande 
uppgiften för revisorn enligt Kron, då en missbedömning av någon procentenhet 
resulterar i kraftiga påverkningar på resultatet. Detta dilemma anses vara svårhanterligt, 
då det i IAS 40 (2008) inte finns några exakta ramar och regler för värdering. Utan att en 
revisor till stor del får förlita sig på en tydlig motivering till utförda ställningstaganden 
från fastighetsbolagen. Likt Iseborn diskuterade finns det inga klara regler på vad som är 
rätt och vad som är fel vid en värdering, utan det handlar om att kunna motivera sin 
bedömning.  
 
Trots att målsättningen med värdering till verkligt värde är att öka jämförbarheten (Riahi-
Belkaoui 2004) har den i många fall enligt Skoglund minskat, då företagen inte redovisar 
värderingar, latenta skatter och kassaflöden på samma sätt. Argumentationen för verkligt 
värde är marknadens påverkan av värdet såsom bland annat konjunkturer, räntenivåer och 
inflation, men enligt redovisningsspecialisten är det också viktigt att beakta att företagen 
själva påverkar värdet av sina fastigheter genom förädling. Fastighetsbolagen utför alltså 
åtgärder för att öka fastigheternas värde, för att således få värdehöjningar som påverkar 
resultatet.  
 
Ytterligare företeelser som är svårtolkade med redovisningen, är enligt såväl 
redovisningsspecialisten som fastighetsanalytikern att dagens årsredovisningar dränker 
läsaren i information, vilket således gör den svåröverskådlig.  Det skapar problem för den 
externa läsaren, som får det svårt att uppfatta vad som är väsentligt och vad som är 
orelevant. Det innebär således att mycket kan bli svårtolkat, men som nämnts ovan 
förespråkas såväl positiva som negativa konsekvenser med övergången från historiska 
anskaffningsvärden till verkligt värde.   
 

5.2 Företagens tillämpning av verkligt värde i lågkonjunktur 
Enligt IAS 40 (2008) skall det verkliga värdet på en förvaltningsfastighet återspegla 
marknadsvillkoren på balansdagen, vilket bäst erhålls från aktuella priser på en aktiv 
marknad för liknande fastigheter. Värdering grundar sig således på hypotetiska 
marknadsvärden, vilka härleds till de transaktioner som sker på marknaden. Enligt 
samtliga av våra respondenter är det i dagsläget svårt att bedöma vad det verkliga värdet 
egentligen är. I och med att kreditgivare har stramat åt finansieringen och matchningen 
mellan köpare och säljare har befunnit sig långt ifrån varandra, har detta enligt Kron 
medfört att antalet transaktioner av fastigheter på marknaden blivit färre. Finns det inga 
transaktioner att jämföra med så tenderar det verkliga värdet enligt honom att bli att bli 
väldigt teoretisk. Det har därmed bidragit till att fastighetsbolagen kunnat göra mindre 
nedskrivningar än vad marknaden har krävt, då det inte finns några transaktioner att 
jämföra med. Det medverkar följaktligen enligt Nordlund (2009) till att beräkningar av 
ortspriser inte innefattar någon större tillförlitlighet i avsaknad av market evidence. 
 
I och med lågkonjunkturen har många fastighetsbolag enligt Nordlund (2009) förändrat 
sitt avkastningskrav. Detta härleds enligt Skoglund till att riskerna har ökat i 
investeringen. I relation till detta anser såväl Kron som redovisningsspecialisten att 
ställningstagandena till varför avkastningskravet har förändrats i vissa bolag är bristfällig. 
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Detta överensstämmer därmed med den diskussion som Nordlund (2009) för i sitt 
resonemang om bristfällig förklaring till förändringar av avkastningskravet. Skoglund 
anser vidare att avkastningskravet har att göra med efterfrågan på fastigheter, är 
efterfrågan hög har företagen ett lägre avkastningskrav, är det låg efterfrågan så har 
bolagen ett högre avkastningskrav. Värdet på fastigheter har därför, enligt Skoglund, inte 
så mycket att göra med hög- och lågkonjunktur utan snarare efterfrågan av transaktioner. 
 
Att det under år 2008 rådde en oenighet om fastighetsbolagens värdering och 
marknadspriser gavs det således utslag för i beskådandet av fastighetsaktierna. Detta 
förklarades vidare av såväl Skoglund som Kron att marknaden hade en helt annan 
uppfattning än fastighetsbolagen själva, vilket således resulterade i att det i många bolag 
idag finns substansrabatter på uppemot 50 %. En värderingsmodell har alltid en osäkerhet 
mellan 5-10 %, vilket kan bidra med kraftiga svängningar i resultatet och därmed leda till 
skillnader i värderingen, som kan bli vilseledande för den externa läsaren.  
 
Att värderingar skiljer sig åt och att olika värderare har olika uppfattningar av 
fastighetens värde bekräftas av samtliga respondenter. Fastighetsanalytiker påverkas 
enligt Skoglund i större mån av hur börsen och kreditmarknaden fungerar i sin värdering 
än vad fastighetsbolagen gör, vilket sålunda bidrar till att fastighetsbolagens värdering 
blir mer trögrörlig. Detta bekräftas även av Kron i sin utläggning om att verkligt värde 
hos fastighetsbolagen tenderar att ta bort lite av dalarna och topparna i 
marknadsvärderingen. Att fastighetsvärderare även värderar olika bekräftas av Iseborn, 
som belyser att om en värdering utförs av flera värderare på ett och samma objekt, 
kommer värderingen ofta inte att bli densamma för någon av värderingsmännen. 
 
I IFRS- reglerna kommer enligt redovisningsspecialisten marknadspåverkan in i balans 
och resultaträkningen, vilket således innefattar konjunktureffekter. Resultatet påverkas 
även enligt IAS 40 (2008) av de förädlingar som görs på fastigheterna, men vad som har 
påverkat utfallet är enligt redovisningsspecialisten svårt att uttyda och det saknas ofta en 
klar beskrivning. Att värderingen av fastighetsbolagens förvaltningsfastigheter inte har 
värderats ned i den mån som marknadens har ansett, kan relateras till det uttryck som tre 
av fyra respondenter använde sig av i våra intervjuer. Uttrycket beskrevs som att det är 
roligare att värdera upp än att värdera ned. Att sedan fastighetsbolagens nedvärdering 
under 2008 varierat kan enligt Iseborn troligtvis även härledas till de diskussioner som 
förs i fackpressen, där nedvärderingen av fastighetsbeståndet i förhållande till marknaden 
kan kopplas samman med hur bra eller dåligt det går för ett fastighetsbolag.  
 

5.3 Ledningens frihet i värderingen 
Av samtliga intervjuer bekräftas det att ledningen i fastighetsbolagen är professionella i 
sin värdering av fastighetsbeståndet. Kron framhäver att det inte finns någon som kan 
värdera sina egna fastigheter bättre än fastighetsbolagen själva, då de innehar mest 
information och kunskap om sina tillgångar. Ledningen har såväl som övriga 
fastighetsvärderare haft svårigheter att utföra en helt tillförlitlig värdering i och med 
bristen på transaktioner och jämförande objekt. I intervjun med Kron beskrev han att alla 
försäljningar som görs på marknaden idag säljs med vinst. Det leder således till att 
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fastighetsbolagens sätt att uppskatta verkligt värde får förhålla sig till de transaktioner 
som har utförts, vilket återspeglar att de ligger rätt i sin värdering. Vidare beskrev dock 
Kron att fastighetsbolagen inte släpper några fastigheter som säljs med förlust, då detta 
skulle kunna påverka förtroendet för såväl fastighetsbolaget, men även branschens 
trovärdighet. 
 
Att fastighetsbolag värderar olika är i grund och botten inget fel enligt Iseborn, då olika 
uppfattningar om marknadspriset till stor del underbygger att transaktioner utförs. 
Friheten i värderingen som har kommit av värderingsmetoden verkligt värde, har enligt 
Kron bidragit till att fastighetsbolagen kan motivera sina värderingar beroende på 
vakansgrad, hyresrabatter, avkastningskrav, fastighetens skick, samt geografiska områden 
och användningsområden. Till detta bör även Iseborns uttalande belysas om att ett 
fastighetsbolag innehar en fastighet i olika syften, vilket bidrar till att fastighetsbolagen 
värderar innehavet annorlunda. Däremot begränsas friheten i värderingen till vad 
Skoglund kallar för marknadens hygienkrav. Fastighetsbolag kan därmed ha olika åsikter 
om en fastighets värde, men om bolagets värdering skiljer sig från mängden kommer den 
troligtvis ifrågasättas och granskas i större utsträckning.  
 
Att frihet i värderingen också infinner sig tydliggörs genom respondenternas svar på 
användandet av oberoende värderingsmän vid granskandet av hela eller delar av 
fastighetsbeståndet. Av intervjuerna kan det klargöras att en oberoende värderingsman 
inte känner till fastigheterna på samma sätt som fastighetsbolagen själva gör. Det som 
också bör belysas är redovisningsspecialistens diskussion angående oberoende 
värderingsmän, där respondenten berättar att en oberoende värdering grundar sig på 
information från fastighetsbolagen. Detta resulterar således till att en värdering i viss mån 
blir färgad av fastighetsbolagens egna åsikter. Vidare diskuterar Kron att oberoende 
värderingsmän ändå skapar en viss trygghet för den externa läsaren av de finansiella 
rapporternas trovärdighet, vilket kan uppfattas som en objektivare värdering. 
 
Sammankopplingen mellan ledningens påverkan av fastighetsbeståndet och teorin kan 
således härledas till Riahi-Belkaoui (2004) beskrivning av kreativ redovisning. Genom att 
fastighetsbolagen har varit försiktiga i sin nedvärdering har de visat på en mer optimistisk 
finansiell situation än vad marknaden har ansett, vilket inom redovisning kan ses som 
något negativt. Avsaknaden av transaktionerna på marknaden har ökat flexibiliteten att 
förhålla sig till teoretiska värden, vilket enligt Kron har varit räddningen för vissa bolag. 
Earning management är något som därmed inte kan förkastas i rådande 
konjunkturnedgång, då fastighetsbolagen har fått större frihet att välja metoder för att 
uppnå en önskad nivå vid värdering. Det kan således förklaras med att fastighetsbolagen 
har sin egen värderingsmodell. Friheten är inget som IAS 40 (2008) talar emot, då det 
enligt regelverket är tillåtet att värdera fastigheternas värde enligt egna 
värderingsmetoder.  
 

5.4 Framtida utveckling av standarden 
Enligt teorin har den växande internationella världsekonomin bidragit till att 
harmonisering av redovisningsprinciper blivit ett allt mer aktuellt ämne. Syftet med ett 
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internationellt regelverk är enligt Riahi-Belkaoui (2004) att öka jämförbarhet mellan 
företags redovisning och att skapa en mer effektiv internationell finansmarknad. Trots 
behovet av jämförbara finansiella rapporter är samtliga av våra respondenter dock eniga 
om att det är svårt att harmonisera företags redovisning efter IASB regelverk, då 
standarderna lämnar såväl stora val som tolkningsmöjligheter, vilket medför att det är 
svårt att säga vad som är rätt och vad som är fel. 
 
Syftet med IAS 40 (2008) är att beskriva hur förvaltningsfastigheter skall behandlas i 
redovisningen och vilka upplysningar som behövs. Tre av våra respondenter är överens 
om är att det krävs justeringar i standarden för att kunna skapa bättre möjligheter till 
jämförelser och relevans i rapporterna. För att dagens intressenter och läsare skall förstå 
bolagens värderingar anser respondenterna att de behöver väldigt goda kunskaper kring 
värdering. Utöver värderingen menar Kron att det även finns andra vanliga faktorer som 
påverkar bolagen på olika sätt, vilket försvårar förståelsen och kräver att intressenten har 
rätt insikt i bolaget. Trots detta anser dock Kron att tillämpningen av värderingsmetoden 
verkligt värde är att föredra, då det påvisar marknadsvärden på ett bättre sätt och således 
skapar en mer rättvisande bild. Till skillnad från Kron förespråkar Skoglund värdering till 
anskaffningsvärde, då han anser att den externa läsaren lättare kunde förstå bolagens 
redovisning när värdeförändringar inte redovisades direkt över resultaträkningen.  
 
I IAS 40 (2008) finns det idag ett flertal upplysningskrav som fastighetsbolagen skall 
följa i sina finansiella rapporter. Bland respondenterna råder det dock en oenighet 
angående företagens upplysningar i årsredovisningarna. Skoglund anser att företagen är 
duktiga på att upplysa om relevant information medan Kron och redovisningsspecialisten 
anser att kraven på relevanta upplysningar bör öka. I argumentationen angående 
standardens framtida utveckling anser även redovisningsspecialisten att det är viktigt att 
en intressent skapar egna bedömningar och insikter angående bolagens antaganden. För 
att detta skall vara möjligt behöver bolagen enligt respondenterna förtydliga visa 
uppskattningar och bedömningar angående risker, snarare än att fylla ut redovisningen 
med mer siffror. I standarden behövs det enligt redovisningsspecialisten och Kron 
utvecklas mer detaljerade upplysningskrav angående exempelvis vakansutveckling, 
hyresgästrabatter och avkastningskrav, för att öka förståelsen om hur företagen värderar 
sina fastigheter, så att värderingen i framtiden skall ge en mer rättvisande bild av 
verkligheten.  
 
Enligt Smith (2006) har IASB regelverk sin grund i den anglosaxiska traditionen, vilket 
innebär att standarderna är mindre detaljerade och baseras på sedvanerätt. I och med 
globaliseringen har det internationella samarbetet mellan olika normbildare ökat, då det 
blivit allt viktigare att skapa en enhetlighet (Artsberg 2005), vilket enligt 
redovisningsspecialisten kommer att påverka Europas regelverk i framtiden. Regelverket 
har i och med att det jämkas samman med US GAAP en tendens att blir mer detaljerad, 
då US GAAP är mer detaljerat och innehåller kriterier om hur exempelvis fastigheter 
skall redovisas, vilket redovisningsspecialisten anser kommer att påverka de regler som 
fastighetsbolagen måste följa i sin värdering av förvaltningsfastigheter. 
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6 Slutdiskussion 
I det avslutande kapitlet kommer vi att redogöra för de slutsatser och reflektioner som 

erhållits genom analysen gällande fastighetsvärdering. Såsom avslutning lämnas ett 

bidrag med förslag till vidare forskning.  

6.1 Avslutande reflektion och slutsatser 
Uppsatsens intentioner förhöll sig till besvarandet av hur fastighetsbolag har tillämpat 
verkligt värde i rådande finanskris. Värderingsmetoden infördes i goda år med positiva 
värdeutvecklingar som i lågkonjunkturen senare kom att falla. Att fastighetsbolagen inte 
har värderat ned sina tillgångar i den mån som marknadens förväntade sig, har det getts 
tydliga utslag för i de substansrabatter som har tydliggjorts på aktiemarknaden. Dock har 
vår undersökning konstaterat att problematiken med konjunkturpåverkningar på 
värderingsmetoden verkligt värde, i sig inte försvårar riktigheten i värderingen, utan det 
är i själva verket avsaknaden av transaktioner på jämförbara objekt.   
 
Bristen på transaktioner har följaktligen bidragit till att värderingen har blivit väldigt 
teoretisk, vilket således har resulterat till en allt större frihet i värderingen. Frihet för 
ledningen i kombination med ett godtyckligt regelverk som kan ge upphov till Earning 
management. Godtyckliga regler har därmed i stor utsträckning skapat utrymme för 
fastighetsbolagen att värdera sina tillgångar till tillfredställande belopp, dock inom 
hygienkraven för hur andra bolag har värderat. I och med att en värderingsmetod har ett 
felvärde mellan 5-10 %, anser vi att fastighetsbolagens värderingsutrymme kan förhålla 
sig inom dessa gränser utan att ifrågasättas. En felvärdering i denna storleksordning ger 
dock ett kraftigt utslag på resultatet, då fastigheterna representerar den största delen av ett 
bolags totala tillgångar. 
 
Det återkommande uttrycket från våra respondenter att det är roligare att värdera upp än 
att värdera ned, bekräftar enligt oss att bolagen inte är benägna att värdera ned 
fastighetsbeståndet i linje med marknadens förändringar. Fastighetsbolagen har motiverat 
sina ställningstaganden med att värderingarna går i linje med de transaktioner som har 
skett på marknaden, trots att antalet har varit få och kanske inte helt signifikanta för 
fastighetsmarknaden.  
 
Av studien har vi även kommit till insikt om de svårigheter som ligger till grund vid en 
värdering i beaktandet om den är rätt eller fel. Av respondenterna framgår det att om en 
företagsledning kan motivera sina ställningstaganden gällande värderingen, och om 
ställningstagandena är rimliga, är det väldigt svårt att bedöma den som felaktig. Detta 
påverkar givetvis diskussionen gällande om fastighetsbolag skall eller icke skall använda 
sig av oberoende värderingsmän. Vad är det som förespråkar att de skulle göra en mer 
riktig bedömning än fastighetsbolagen själva? Då det i analysen har diskuterats att 
oberoende värderingsmän får förlita sig på information från fastighetsbolagen. Vi anser 
därmed att användandet av en oberoende värderingsman i bekräftandet av värderingen, 
till största del får representera den externa läsarens uppfattning om trovärdigheten i 
värderingen, då den i verkligheten i stor omfattning är färgad av fastighetsbolagens egna 
åsikter. 
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Övergången från historiska anskaffningsvärden till verkligt värde har skapat merarbete 
för bolagen, där omfattande beskrivningar och uppskattningar i större utsträckning 
präglar de finansiella rapporterna. Problematiken förhåller sig enligt oss till att 
fastighetsbolagen måste begränsa omfånget till den information som är väsentligt, samt 
att utveckla ställningstaganden gällande förändringar och förväntningar om framtiden för 
dess intressenter. För att bättre tillgodose intressenternas behov av relevant information 
bör således fastighetsbolagens upplysningar bättre uträtta hur eventuella 
feluppskattningar kan påverka resultatet. Genom en förbättring av bolagens 
uppskattningar kommer således den externa läsaren kunna avgöra om dennes uppfattning 
förhåller sig till densamma som bolagets.  
 
Förändringar av marknadssituationen har gett upphov till justeringar av 
fastighetsbolagens avkastningskrav. Uppjusteringen av avkastningskravet har således 
medfört att värdet på bolagens förvaltningsfastigheter har minskat. Problematiken med 
justeringarna är bristen på motiveringar till avkastningskravets förändring. Genom vår 
studie har det framkommit att bolagen har varit sparsamma med förklaringar av sina 
antaganden, vilket således bidragit till försvårande omständigheter för den externa 
läsarens förståelse av nedvärderingens riktighet. Förbättringen av ställningstagandena 
skulle i och med detta kunna minska de brister som värderingsmetoden verkligt värde 
innehar idag, för att skapa ökad jämförbarhet och tillförlitlighet i värderingen. 
Förändringen skulle således ge svar på det som anses oklart, och därav blir förbättringen 
av beskrivningarna ett steg i rätt riktning, för att värderingsmetoden verkligt värde skall 
ge en mer rättvisande bild av marknadsvärdet, oavsett konjunktur.   
 
Slutligen vill vi avrunda vår reflektion genom att återigen belysa ledningens möjligheter 
att påverka värderingen i brist på market evidence. Samtliga respondenter i vår 
undersökning belyser att de är ledningen själva som anses vara den mest professionella 
värderingsparten av det egna fastighetsbeståndet. Av den insikten är det således svårt att 
ifrågasätta om en värdering är rättvis eller följaktligen felaktig. Därmed förespråkar vi 
ännu en gång vikten av att bolagen bör förbättra sina motiveringar gällande 
ställningstaganden, för att den externa läsaren skall kunna skapa sig en egen uppfattning 
om det redovisade fastighetsvärdet. Genom finanskrisen existens har påföljden lett till 
minskade transaktioner, varav det verkliga värdet har tenderat att bli mer och mer 
teoretiskt, vilket i sin tur inte återspeglar en rättvis bild av verkligheten.  
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6.2 Förslag på fortsatt forskning 
Med våra slutsatser som utgångspunkt vill vi ge förslag på problemformuleringar som 
kan vara intressanta för framtida forskning. 
 

• En dokumentstudie om hur företagen har förändrat sina beskrivningar och 
upplysningar i sina årsredovisningar gällande ställningstaganden, sedan införandet 
av värderingsmetoden verkligt värde. 
 

• Hur har värderingsmetoden verkligt värde klarat den finansiella krisen i 
förhållande till om fastighetsbolagen hade tillämpat anskaffningsmetoden? 

 
• En detaljerad studie om sambandet mellan aktiekurser och fastighetsbolagens 

värdering. Bo Nordlund anser i en av sina artiklar att det inte går att bortse från 
sambandet mellan aktiekurser och fastighetsvärden. Hur påverkar de varandra? 

 
• En kvalitativ studie om hur fastighetsbolagen har värderat sina 

förvaltningsfastigheter under rådande konjunkturnedgång, med fokus på 
företagsledningens åsikter om värderingen i det empiriska materialet. 
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjufrågor till auktoriserad revisor 
 
Berätta om dig och dina ansvarsområden? 

• Hur lång erfarenhet har du inom branschen? 
 

Vi har iakttagit att samtliga noterade fastighetsbolag i Sverige har övergått till att värdera 
förvaltningsfastigheter till verkligt värde. 

• Vilka positiva och negativa konsekvenser har införandet av IAS 40 inneburit? 
• Hur har ditt ansvar förändrats vid godkännandet av de finansiella rapporterna? 

 
Fastighetsvärdering: 

• Vad är din åsikt om hur fastighetsbolagen framställer sitt verkliga värde i rådande 
konjunkturnedgång?  

o Finns det brister som minskar jämförbarheten mellan företagen? 
o Anser du att IAS ger för mycket valmöjligheter eller tolkas det lika? 
o Hur skall en värdering motiveras för att du skall godkänna den? 

� Är oberoende värderingsmän något som rekommenderas? 
 

• Vad är din uppfattning om det verkliga värdets avspegling av marknadsvärdet i 
konjunkturuppgång och konjunkturnedgång? 

o Finns det en risk att värderingarna blir spekulativa? Hur stor är 
osäkerheten i värderingarna? 

o Vad är din åsikt om hur kreditgivare och analytiker tolkar och förstår 
fastighetsbolagens redovisning av det verkliga värdet?  

� Har du fått indikationer på att de gör en egen bedömning av värdet 
eller litar de fullt ut på beräkningarna? 

 
• Vad är din uppfattning om hur ledningens bedömning av marknadssituationen har 

påverkat värderingen av fastighetsbolagens förvaltningsfastigheter? 
o Av fastighetsindex har vi förstått att värdet på fastigheter inte har 

värderats ned i den mån som marknaden har förändrats, vad anser du om 
fastighetsbolagens bedömning av det verkliga värdet? 
 

• En utdelning skall som vi tolkar det endast vara baserad på realiserade vinster, 
men trots detta, tror du att fastighetsbolagens goda resultat kan ha gett upphov till 
större utdelningar av det fria egna kapitalet, vilket i sin tur kan leda till svårigheter 
att värdera ned sina tillgångar i dåliga tider?   

• Finns det något som skulle behöva förbättras i standarderna, för att 
värderingsmetoden verkligt värde bättre skall återspegla marknadsvärdet? 
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Bilaga 2: Intervjufrågor till fastighetsanalytiker 
 

Berätta om dig och dina ansvarsområden? 
• Hur lång erfarenhet har du inom branschen? 

 
Vi har iakttagit att samtliga noterade fastighetsbolag i Sverige har övergått till att värdera 
förvaltningsfastigheter till verkligt värde. 

• Vilka positiva och negativa konsekvenser har införandet av verkligt värde 
inneburit i ert sätt att analysera värderingen och substansvärdet i bolagen? 

• Anser du att det har blivit lättare eller svårare att tolka fastighetsbolagens 
årsredovisningar sedan införandet av IAS 40? 
 

Fastighetsvärdering: 
• Vad är din åsikt om hur fastighetsbolagen framställer sitt verkliga värde i rådande 

konjunkturnedgång?  
o Hur påverkar en konjunkturnedgång/konjunkturuppgång dina möjligheter 

att göra rättvisande analyser av fastighetsbolagens fastighetsbestånd?   
o Finns det brister som minskar jämförbarheten mellan fastighetsbolagen? 
o Anser du att värderingen skiljer sig åt beroende på om fastighetsbolagen 

använder sig av oberoende värderingsmän eller om de själva har 
konstruerat egna värderingsmetoder? 

o Blir nyckeltal och annan aktieinformation väsentligt påverkad av den 
inställning som respektive företagsledning har? 
 

• Vad är din uppfattning om hur ledningens bedömning av marknadssituationen har 
påverkat värderingen av fastighetsbolagens förvaltningsfastigheter? 

o Om ledningen justerar upp värdet på sina fastigheter, granskar ni en sådan 
förändring mer än om fastighetsbolagen gör en justering nedåt? 

o Gör ni i branschen egna värderingar av fastighetsbolags 
förvaltningsfastigheter, eller litar ni stor utsträckning på att ledningen och 
revisorer presenterar en objektiv värdering?  

• Vad anser du om fastighetsaktiernas utveckling under 2008 i jämförelse med hur 
fastigheterna värderades ned? 

o Är substansrabatten i fastighetsbolag beroende av att marknaden har en 
annan syn på det verkliga värdet än vad fastighetsbolagen redovisar? 

• Hur skall standarderna förändras för att värderingsmetoden verkligt värde bättre 
skall återspegla marknadsvärdet?  
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Bilaga 3: Intervjufrågor till Redovisningsspecialist 
 
Berätta om dina ansvarsområden? 

 
Redovisningsfrågor: 

• Vilka positiva och negativa konsekvenser ser du med införandet av IFRS 
reglerna? 

o Vilka konsekvenser har skiftandet av värderingsprincip fått på 
redovisningen? 

 
• Genom harmoniseringen av redovisningsreglerna följer bolagen i sin 

koncernredovisning IAS 40. Vad är din uppfattning om hur de nya reglerna 
fungerar? 

o Varför tror du att samtliga noterade fastighetsbolag i Sverige övergick till 
att värdera sina förvaltningsfastigheter till verkligt värde? 

o Vilka problem ser du med värdering till verkligt värde i en 
nedåtgående/uppåtgående konjunktur? 

o Anser du att IAS ger för mycket valmöjligheter eller tolkas det lika? 
� Är oberoende värderingsmän något som du förespråkar? 

 
• Borde avkastningskraven regleras hårdare vid bedömning av marknadsvärdet och 

i så fall hur? 
 
• Bedömer du att kreditgivarna och analytikerna kan tränga igenom 

redovisningsfrågorna och bedöma konsekvenserna? 
o Anser du externredovisningar skulle kunna kompletteras för att öka 

förståelsen för intressenter? 
 

• Hur tror du att redovisningen och IAS 40 kommer att förändras i framtiden? 
o Kommer regleringen att bli hårdare? 
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Bilaga 4: Intervjufrågor till fastighetsvärderare 
 
Berätta om dig och dina ansvarsområden? 

• Hur lång erfarenhet har du inom branschen? 
 
Fastighetsvärdering: 
• Hur går ni i branschen tillväga när ni bedömer värdet på ett fastighetsbolags 

förvaltningsfastigheter? 
o Hur har era bedömningar av fastigheternas värde förändrats över tiden?    

  
• Hur skiljer sig er bedömning av värdet på förvaltningsfastigheter i jämförelse 

med bolagens egna värderingar? 
  

• Hur påverkar en konjunkturnedgång/konjunkturuppgång dina möjligheter att göra 
rättvisande analyser av fastighetsbolagens fastighetsbestånd?   

o Hur har avkastningskravet förändrats i och med den finansiella krisen? 
 

• Vad är din uppfattning om hur ledningens bedömning av marknadssituationen har 
påverkat värderingen av fastighetsbolagens förvaltningsfastigheter? 

o Vad anser du om fastighetsaktiernas utveckling under 2008 i jämförelse 
med hur fastigheterna värderades ned?  

 
• Vad anser du om frihet i värderingen av förvaltningsfastigheter?  



Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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