
Karlstads universitet 651 88 Karlstad 
Tfn 054-700 10 00 Fax 054-700 14 60 

Information@kau.se www.kau.se 
 

 

 

 

Fakulteten för ekonomi, kommunikation och IT 

 

Christian Andreasson 

Oscar Isaksson 

 
Fastighetsvärdering enligt IAS 40  

vid ett förändrat ränteläge 
 

- en studie av fyra börsnoterade fastighetsbolag åren 
2005-2007 

 

Företagsekonomi 

C-uppsats 
 

 

Datum: 08-05-22 

Handledare: Dan Nordin 



 2 

Sammanfattning 
 
Bakgrund 
 
Från och med år 2005 måste alla börsnoterade fastighetsbolag redovisa sina fastigheter till 
verkligt värde enligt IAS 40. Före införandet har förvaltningsfastigheter redovisats enbart i 
balansräkningen och till anskaffningsvärdet med avdrag för värdeminskning. Nu visas även 
värdeförändringen av fastigheterna över resultaträkningen. Sveriges Riksbank har sedan 
införandet av IAS 40 år 2005 höjt reporäntan med två procentenheter framtill den sista 
december år 2007.  
 
Problem  
 
Eftersom värdeförändringen som uppkommer för fastigheter ska redovisas i resultaträkningen 
påverkas resultatet om vissa marknadsförändringar inträffar. En av dessa 
marknadsförändringar som påverkar värderingen av fastigheter och därmed resultatet för 
företaget är en förändring av riksbankens reporänta. Sedan införandet av IAS 40 år 2005 har 
riksbanken höjt reporäntan med två procentenheter framtill den sista december år 2007.  
Denna diskussion väckte vårt intresse och ledde fram till vår frågeställning:  
 

• Hur ränteförändringar påverkar ett fastighetsbolags värdering av förvaltnings-
fastigheter då de tillämpar redovisning till verkligt värde enligt IAS 40. 

 
Undersökning 
 
I vår studie har vi undersökt hur räntehöjningar sedan år 2005 har påverkat värderingen av 
förvaltningsfastigheter för fyra valda fastighetsbolag. Bolagen som undersökts är 
Hufvudstaden, Castellum, Wallenstam och Kungsleden. Undersökningen är byggd på 
information från bolagens årsredovisningar samt teoretiska modeller. Vi har analyserat 
parametrar som påverkar fastighetsvärderingen till verkligt värde i teorin. 
 
Slutsats 
 
I vår empiri har vi granskat hur företag mellan år 2005 och år 2007 har värderat sina 
fastigheter. Vi fann att fastighetsvärderingen inte påverkas i lika hög grad av en 
ränteförändring som det beskrivs i teorin. Nämligen att en räntehöjning bör leda till en 
minskning av värdet. Förklaringen till detta tror vi är att investerare på längre sikt räknar med 
ökade hyresintäkter vilket är förklaringen till viljan att betala ett högt pris. 
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Förkortningar och definitioner enl. IFRS/IAS 
 
IFRS - International Financial Reporting Standards  
 
IAS - International Accounting Standard 
 
IASB - International Accounting Standard Board 
 
ÅRL - Årsredovisningslagen 
 
IAS 40 - en standard framtagen av IASB. Den har ett syfte att visa hur förvaltningsfastigheter 
ska hanteras i redovisningen samt vilka upplysningar som skall anges. 
 
Förvaltningsfastighet - fastigheter som innehas i syfte att generera hyresinkomster eller 
värdestegring. 
 
Orealiserad värdeförändring - visar värdeförändringar hänförliga till tillgångar som finns i 
besittning och inte är avyttrade.  
 
Realiserad värdeförändring - visar skillnaden mellan försäljningsbeloppet och det 
redovisade verkliga värdet för sålda tillgångar. 
 
Verkligt värde - ”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.”  
 
Vakansgrad - andel ej uthyrda lokaler. 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1 Inledning 
I det inledande kapitlet redogör vi för bakgrunden till vårt uppsatsämne. Vidare diskuteras 
viss problematik som uppkommit i samband med IAS 40 och värdering av 
förvaltningsfastigheter till verkligt värde. En problemdiskussion förs därefter där vi mer 
ingående förklarar vårt problem som också lett till vår frågeställning.  
 

1.1 Historisk bakgrund 
Redovisning definieras enligt Gröjer (2002) som ”Ett skriftspråk som används för att beskriva 
de ekonomiska konsekvenserna av organisationers verksamhet”. Detta skriftspråk meddelas 
från företagen genom redovisningsrapporter. Den rapport som har störst vikt är 
årsredovisningen. Den ska enligt årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) upprättas av främst 
aktiebolag, ekonomiska föreningar och handelsbolag med en eller flera juridiska personer som 
delägare. Samhället utvecklas och i takt med det blir även redovisningen mer strukturerad. I 
Sverige har redovisning av anläggningstillgångar tidigare skett till historisk 
anskaffningskostnad med avdrag för värdeminskning. Dagens företag finansieras inte enbart 
av banklån utan också i större utsträckning av tillskott från aktiemarknaden. Detta har lett till 
att användarna av den finansiella företagsinformationen har olika syften och därmed ställer 
andra krav på redovisningen (Bengtsson 2006). 
 
IASC är en organisation som verkar för en harmonisering av redovisningen inom den privata 
sektorn. De menar att rapporter med ett visst syfte täcker in merparten av användarnas 
informationsbehov eftersom det ofta ska ligga som grund för ekonomiska beslut.  
Syftet är att ge intressenterna information om företagets resultat och finansiella ställning samt 
om förändringar i den ekonomiska ställningen. För att rapporterna ska uppfylla sitt syfte ska 
de enligt IASC upprättas efter periodiseringsprincipen som innebär att transaktioner skall 
redovisas till den period de hänför sig till. Vidare görs också ett antagande att verksamheten 
tjänar pengar och att de även i framtiden fortsätter att existera. 
 
Sedan den första januari år 2005 ska noterade företag som är skyldiga att upprätta 
koncernredovisning göra detta i enlighet med IFRS. Dessa standarder utfärdas av IASB som 
är en organisation som växt fram ur IASC. Sedan införandet har detta inneburit att svenska 
börsnoterade fastighetsbolag kan välja att antingen redovisa sina förvaltningsfastigheter till 
verkligt värde eller till anskaffningsvärdet. I de fall anskaffningsvärdet används för 
redovisningen ska upplysningar om verkligt värde också anges (FAR 2006). 

1.2 Värderingsproblematik i samband med IAS 40 
I IASBs föreställningsram står fyra ledord beskrivna och ligger till grund för att användarna 
av informationen i dessa rapporter ska göras så användbar som möjligt. Dessa är begriplighet, 
relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet. Det är ofta utifrån dessa begrepp problematiken 
med värdering till verkligt värde enligt IAS 40 diskuteras och ifrågasätts. Nedan beskrivs 
kortfattat några av problemen. 
 
Definitionen av verkligt värde görs på flera olika sätt i IAS 40. Det är ett komplext och 
svårbegripligt begrepp som lätt kan leda till feltolkningar. Enligt punkt 53 i IAS 40 får inte 
verkligt värde användas i redovisningen om det inte kan fastställas på ett tillförlitligt sätt 
(FAR 2006). Bolagen ges möjlighet att värdera sina förvaltningsfastigheter till verkligt värde 
med hjälp av olika metoder. IAS rekommenderar i första hand ortsprismetoden som innebär 
att man jämför priser som betalats för liknande fastigheter på samma ort. När detta inte är 
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genomförbart kan företagen bland annat använda sig av en kassaflödesmetod som innebär att 
man beräknar alla framtida nettokassaflöden till nuvärde. Detta minskar således 
jämförbarheten mellan olika bolag för intressenterna eftersom olika värderingsmodeller 
används. Med modeller som beräknar framtida nettokassaflöden kan också tillförlitligheten av 
redovisningen ifrågasättas eftersom de bygger på ledningens prognoser om framtida 
hyresintäkter (Bengtsson 2006). 
 
Är fastigheten en förvaltningsfastighet? Det är en bedömningsfråga. Företaget måste själva 
sätta upp kriterier så att en bedömning görs på ett konsekvent sätt i enlighet med de 
definitioner på förvaltningsfastighet som följer utav IAS 40. Företaget ska upplysa om dessa 
kriterier om en klassificering är svår att göra (FAR 2006). 
 
Intern eller extern värdering? Det är inget tvång men uppmuntras om värderingen som leder 
fram till verkligt värde kan göras av oberoende värderingsmän med relevanta kunskaper om 
den förvaltningsfastighet det gäller. Kvaliteten och tillförlitligheten i redovisningen kommer i 
och med detta vara varierande mellan företagen (Gustafsson & Nordlund 2001). 
 
Ett annat problem är att det föreligger en osäkerhet i marknadsvärderingen av fastigheter.  
Enligt studier som gjorts i Sverige och utomlands har osäkerheten av värdering mätts. Syftet 
var att undersöka spridningen av värdet som olika värderare kommit fram till. Det 
undersöktes också hur bra precisionen av värderingen var i jämförelse med faktiska 
försäljningspriser. Dessa antydde att det inte var ovanligt med en varians/osäkerhet på +/- 
10%. Vad som kan vara förvirrande för marknaden är de svängningar i resultatet som kan ske 
när värdering görs till verkligt värde. Värdeförändringen som redovisas i resultaträkningen 
kan påverka resultatet i stor utsträckning om vissa marknadsförändringar skulle inträffa. Ett 
möjligt scenario beskrivs i tidningen Balans, nämligen vad som skulle hända om låneräntorna 
höjs. Det bör leda till ökade direktavkastningskrav vid fastighetsinvesteringar. Vidare skulle 
detta leda till lägre marknadsvärden. Om direktavkastningskraven skulle öka med 1-2% skulle 
följande effekt i resultaträkningen ske enligt ett räkneexempel. Om marknadsvärdena sjunker 
med 15% på två år skulle resultatet inklusive värdeförändringen sjunka lika mycket eller mer 
än ett helt års hyresintäkter i bolaget. Det hade för enkelhets skull antagits att intäkter och 
kostnader var detsamma för båda åren (Persson & Nordlund 2003). 

1.3 Problemdiskussion  
Värdering till verkligt värde ska ske kontinuerligt under räkenskapsåret och den 
värdeförändring som uppkommer ska redovisas i resultaträkningen. Detta kan påverka 
resultatet i stor omfattning om vissa marknadsförändringar inträffar. En av dessa 
marknadsförändringar som påverkar värderingen av fastigheter och därmed resultatet för 
företaget är en förändring av riksbankens styrränta. Vi ska undersöka i vilken utsträckning 
reporäntan påverkar bolagens värdering av fastigheter. Vi anser det även intressant att se om 
våra utvalda fastighetsbolag har en benägenhet att försöka hålla värderingen av sina 
förvaltningsfastigheter på en hög nivå även nu när räntan har höjts två år i rad.  
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1.4 Problemformulering 
Ovanstående diskussion väckte vårt intresse och ledde fram till vår frågeställning: 
 

• Hur påverkar ränteförändringar ett fastighetsbolags värdering av förvaltnings-
fastigheter då de tillämpar redovisning till verkligt värde enligt IAS 40? 

1.5 Syfte 
Vårt syfte med denna studie är att undersöka hur ränteförändringar påverkar fyra börsnoterade 
fastighetsbolags värdering av förvaltningsfastigheter då de tillämpar principen om redovisning 
till verkligt värde enligt IAS 40.  

1.6 Avgränsning 
Vi gör avgränsningar genom att enbart använda oss av svenska börsnoterade fastighetsbolag. I 
vår kvalitativa studie har vi valt att djupgående undersöka fyra bolag. Tidsbrist gör att vi inte 
har möjligheten att lika noggrant undersöka alla börsnoterade fastighetsbolag. Vi hoppas ändå 
få en rättvisande bild på hur svenska fastighetsbolag påverkas av ränteförändringar. Detta 
eftersom samtliga svenska börsnoterade fastighetsbolag är skyldiga att tillämpa IAS 40 vid 
upprättandet av koncernredovisning. Frågeställningen baseras på reporäntans förändring 
sedan år 2005. Detta eftersom reporäntan har stigit sedan dess och då rimligtvis borde leda till 
lägre värdering av fastigheter. Vi anser det mer aktuellt och betydelsefullt att undersöka 
räntans påverkan av fastighetsvärderingar när den höjs eftersom det finns en risk att företagen 
kan ha incitament för att behålla en högre värdering av fastigheterna.  
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2 Metod 
I detta kapitel presenteras vilka metoder vi valt att använda oss av i vår undersökning, hur vi 
har gått tillväga och vilken sorts information vi använt oss av. Här redogörs också för val av 
undersökta bolag, analys av insamlat material samt kvalitetsdiskussion av datainsamling. 
 

2.1 Kvalitativ och kvantitativ metod 
Vid genomförandet av en studie finns det två huvudsakliga metoder att följa, kvalitativ och 
kvantitativ.  
 
Kvantitativa metoden används främst då det är ett stort urval som ska ingå i undersökningen. 
Informationen som samlas in är i form av siffror. Då man genomför en kvantitativ 
undersökning använder man ofta mätinstrument som t.ex. frågeformulär och riktar sig till en 
större del av befolkningen. Typiska frågor för kvantitativ metod är hur mycket? Och hur 
många? Dessa görs för att testa ett antagande (Jacobsen 2002). 
 
Den kvalitativa metoden är en mer djupgående studie och informationen är i form av ord och 
meningar istället för siffror. I en kvalitativ studie är vanligtvis ansatsen till en början induktiv. 
Den kan också sägas vara en öppen metod som i vissa fall kan innebär att undersökaren så lite 
som möjligt försöker styra informationen som samlas in. När informationen samlats in ska 
den struktureras och kategoriseras för att forskaren på ett enkelt sätt ska se vad som är 
relevant i den insamlade informationen (Jacobsen 2002). Vi kommer att använda oss utav en 
kvalitativ metod eftersom vi djupgående ska analysera fyra utav de femton börsnoterade 
fastighetsbolagen. De fyra bolagen vi analyserar lyder under IFRS regler och de tillämpar alla 
värdering till verkligt värde enligt IAS 40. Detta gör att de är jämförbara och att fyra bolag 
troligtvis kommer ge en bra bild av hur även de andra fastighetsbolagen påverkas av 
ränteförändringar. Därmed lägger vi inte onödig tid på att undersöka alla bolag då vi 
förhoppningsvis ändå får ett användbart resultat. Då de olika bolagens årsredovisningar är 
unika kommer vi lägga vikt vid detaljer och det sällsyntheter hos varje företag för att på så vis 
bedöma om det avviker från IAS 40.  

2.2 Induktiv, deduktiv & abduktiv datainsamling 
Deduktiv datainsamling innebär att man använder sig av redan skriven teori för att få fram sin 
empiri. Det innebär att man bygger upp förväntningar på sin egen empiri genom att använda 
sig av redan gjord empiri och skriven teori inom ämnet. Teorin används i den deduktiva 
metodansatsen för att försöka dra logiska slutsatser. (Jacobsen 2002). Motsatsen till deduktiv 
är induktiv datainsamling. Enligt denna metod utgår man istället från empirin för att skapa 
teori, forskarna går från ”empiri till teori”. Här görs studier helt utan förväntningar på 
verkligheten och den empiri som forskarna samlar in systematiseras och analyseras för att sen 
skapa teori (Lundahl & Skärvad 1999).  
 
Den abduktiva metodansatsen är en blandning av deduktiv och induktiv. Ansatsen bygger på 
att man successivt relaterar empirin till teorin och sen utvecklar den och gör omvärderingar 
(Jacobsen 2002)  
 
Vi använder oss av en abduktiv metodansats där vi samlar information från årsredovisningar 
som sedan kopplas samman med redan skriven teori i ämnet. Därefter dras slutsatser om 
huruvida bolagens bokförda värde på fastigheter påverkas i och med ett förändrat ränteläge  
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2.3 Primär och sekundärdata 
När information samlas in kan detta göras genom insamling av primär- eller sekundärdata. 
Antingen väljer man att samla in upplysningar för första gången genom intervjuer eller 
observationer, detta kallas primärdata.  
Den andra typen av information är sekundärdata. Det innebär att forskaren använder och 
analyserar information som är insamlad av andra. Informationen vi använder oss av är 
framförallt sekundärdata då vi mestadels kommer analysera årsredovisningar. Vi kommer att 
granska resultat- och balansräkning, förvaltningsberättelse samt noter. Vi kommer även att 
använda oss av vetenskapliga artiklar och facklitteratur. Då vi kan koppla tidigare skrivet 
material till vår uppsats anser vi oss kunna få en mer rättvis slutsats (Jacobsen 2002). 
 
Vi har använt oss av databasen business Source Premier när vi sökt vetenskapliga artiklar. 
Användbar information har vi även funnit genom att söka efter tidigare skrivit material inom 
ämnet i Google Scholar. Då vi läst tidigare skrivna vetenskapliga artiklar i det berörda ämnet 
har vi haft hjälp av deras källförteckning. Vi har använt källförteckningarna för att kunna gå 
djupare i informationen och få en grundlig och bred kunskap till ämnet vi har valt. Detta har 
varit ett enkelt och bra sätt för att komma igång med uppsatsen och snabbt skaffa sig grundlig 
kunskap.  

2.4 Urval av bolag 
För att undersöka hur ränteförändringar påverkar ett företags fastighetsvärdering valde vi fyra 
stycken börsnoterade bolag som alla verkar i storstadsregionerna Stockholm och Göteborg. 
Bolagen vi valt att undersöka är Hufvudstaden, Castellum, Wallenstam och Kungsleden. 
Förklaringen till detta är att vi ville undersöka bolag som verkar på attraktiva marknader där 
det är hög efterfrågan av lokaler. Samtliga bolag tillämpar IAS 40 och värdering till verkligt 
värde vilket är grundläggande för att kunna jämföra bolagen. 

 2.5 Analys av insamlat material 
Kvalitativa undersökningar ger en mer förstående bild av det som undersöks. Därmed är det 
viktigt att reducera sådan data som ej är av väsentlighet i arbetet. Hur kvalitativ data sedan ska 
analyseras kan sammanfattas i analysmodellen som framgår nedan. 
 

• Först beskrivs den data som samlats in. Detta ska göras utan att du själv präglar 
informationen. 

 
• Steg två är att kategorisera informationen för att få en överblick av materialet. 

 
• Sista steget är att kategorisera och reducera informationen för att skapa en viss ordning 

av 
materialet. 
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Vi har för att inte utelämna relevant information, först jämfört de fyra olika 
årsredovisningarna från varje företag för att se så att informationen vi behöver är jämförbar 
över åren. Efter det valde vi att skriva ut den nödvändiga informationen för att på så vis kunna 
bearbeta data lättare. Nästa steg var att reducera onödig information för att få ordning på 
materialet. Det vi gjorde sen var att analysera de specifika årsredovisningarna för att sedan 
jämföra dessa över samtliga tre år (Jacobsen 2002).  

2.6 Validitet och tillförlitlighet 
Vi har som tidigare nämnt valt att utgå från årsredovisningar i vår undersökning. Vi anser 
detta vara det bästa alternativet då vi ska tolka och undersöka om företagens värdering 
stämmer överens med hur det bör vara i teorin. Årsredovisningarna är företagens information 
till intressenterna. Det är av deras intresse att få en rättvis bild av hur företagen värderar sina 
tillgångar. Därför valde vi att analysera samtliga fyra företags tre senaste årsredovisningar för 
att se hur företagens fastighetsvärderingar påverkas av en ränteförändring. Vi har valt att 
använda oss av årsredovisningar av den enkla anledningen att vi vill ha kontroll över 
informationen och kunna analysera opartiskt. Eftersom samtliga företag vi valt att analysera 
tillämpar reglerna i IAS 40 ökar tillförlitligheten samt jämförbarheten. Detta eftersom IAS 40 
innehåller riktlinjer om hur värdeförändringar av förvaltningsfastigheter ska redovisas i 
resultat och balansräkningen. Information som hämtas genom årsredovisningar har fördelar 
eftersom informationen tas fram på ett standardiserat sätt och är kontrollerat av revisorer. 
Detta styrker både relevans och tillförlitligheten (Jacobsen 2002).  
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3 Teori 
Teoriavsnittet beskriver det teoretiska ramverk som vi anser lämpligt för vår empiri. Vi 
försöker ge läsaren en förståelse för de problem som vi beskrivit samt klargöra för begrepp 
och teorier som sedan används i empiri och analys. 
 

3.1 Reporänta 
Räntan är ett pris låntagare får betala för att låna pengar och justeras i samband med att utbud 
och efterfrågan av lån förändras. En annan faktor som påverkar räntenivån är inflationstakten. 
Inflationsmåttet beskriver hur mycket mindre dagens pengar är värda i framtiden (Persson 
2005). Sveriges centralbank lånar ut pengar till affärsbankerna via så kallade repor. Det 
innebär att centralbanken köper statspapper från bankerna och sedan säljer tillbaka dem efter 
en viss tid. Centralbanken kan även sälja statspapper och detta kallas då ”omvänd repa”. På så 
vis håller centralbanken likviditeten i banksystemet på en önskad nivå. Den ränta som 
bankerna får betala för att låna pengar av centralbanken kallas stiborränta och styrs utefter 
riksbankens reporänta. En högre reporänta innebär att det blir dyrare för bankerna att låna 
pengar. Detta medför ofta att bankerna höjer sina utlåningsräntor till företag och konsumenter. 
Vid en sänkning av reporäntan ökar utbudet på pengar vilket pressar ner marknadsräntan. 
Detta medför ökad konsumtions och investeringsvilja och därmed bättre fart på ekonomin. 
När konjunkturen börjar närma sig toppen accelererar inflationen. Centralbanken höjer då 
räntan för att bromsa ekonomin. Det leder till minskad investeringsvilja på grund av ökade 
lånekostnader (Eklund 2007). I diagrammet nedan visas hur förändringen av reporäntan har 
varit sedan februari år 2004 till februari 2008. Sedan införandet av IAS 40 år 2005 framtill 
sista december år 2007 har reporäntan höjts med två procentenheter. 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

3.2 Hur en förändring av reporäntan påverkar fastighetsvärderingen i 
teorin? 
För att förklara hur en förändring av reporäntan påverkar fastigheters marknadsvärde 
använder vi oss av nationalekonomiska modeller om utbud och efterfrågan.  
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Kreditmarknaden är den marknad där det handlas med lånat kapital. En kredit innebär en rätt 
att inneha och förfoga över en bestämd summa pengar som ägs av någon annan. 
Kreditmarknaden förser företag med pengar som de kan använda till investeringar. Det är 
också den som flyttar pengar mellan överskotts- till underskottssektorer i ekonomin. Därför 
har kreditmarknaden stor betydelse. I nedanstående diagram visas en utbuds- och 
efterfrågemodell av kreditmarknaden. Utbudet av krediter kommer vanligtvis från banker som 
vill låna ut sitt sparande för att tjäna pengar på det. Efterfrågan kommer bland annat från 
företag som vill investera. I diagrammet nedan mäts kreditvolymen på den horisontella axeln 
och räntan på den vertikala. Räntan visar vilken avkastning man kan få om pengar placeras i 
räntebärande tillgångar. När räntan är låg är det inte så attraktivt för sparare att inneha 
räntepapper. Vid högre ränta är det omvänt och mer attraktivt att spara i räntebärande 
tillgångar t.ex. obligationer. Detta medför att en högre ränta gör att den utbjudna 
kreditvolymen ökar. Utbudskurvan lutar följaktligen positivt. Efterfrågan fungerar tvärtom. 
Låg ränta medför låga kostnader för att låna och därför blir efterfrågan på krediter hög. Vid 
höjd ränta sjunker efterfrågan eftersom det blir dyrare att låna. Efterfrågan på krediter blir 
därför som en vanlig efterfrågekurva och lutar negativt. Jämviktsräntan ges utav 
skärningspunkten utbud och efterfrågan som i diagrammet är r1. I denna punkt är räntan på en 
nivå där låntagarna lånar upp precis lika mycket som långivarna vill låna ut (Eklund 2007). 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sett över tiden har värdet på fastigheter följt en cyklisk trend. Förändringar av t.ex. inflation 
och högre låneräntor är exempel på marknadsförändringar som ligger till grund för den 
cykliska trenden. En förändring av detta slag på marknaden leder sannolikt till ökade 
direktavkastningskrav. Detta pga. att investerare kräver mer i ersättning vid en investering då 
de alternativa placeringsmöjligheterna ger en högre avkastning (Persson & Nordlund 2003). 
Vid en högkonjunktur när köpkraften är stor och räntorna är lägre ökar efterfrågan på 
fastigheter. Detta beror främst på att folk har råd att ta lån i större omfattning än vid en 
lågkonjunktur. En ökad efterfrågan på fastigheter medför därför högre marknadspriser 
(Bergström 2004).  
 
 
Anta att Riksbanken är rädd att inflationen ska stiga över den målsatta nivån på 2%. Då kan 
de höja styrräntan för att strama åt penningpolitiken. Eklund (2007) förklarar att stigande 
räntor i sin tur ger flera effekter.   
 

• Tillgångspriser, t.ex. på aktier och fastigheter sjunker. 
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• De hushåll som lånar till rörliga räntor drabbas av högre räntekostnader. De måste dra 
in på sin konsumtion.  

• Företagens finansieringskostnader stiger. Investeringsviljan minskar. 
• Dämpad konsumtion och lägre investeringar dämpar den ekonomiska aktiviteten.  
• När efterfrågan sjunker, minskar också viljan att nyanställa. Arbetslösheten ökar. 

Lönestegringstakten dämpas. 
• Som en följd av allt detta minskar inflationstrycket. 

 
Nedanstående diagram visar hur en höjning av styrräntan påverkar kreditvolymen. 
Riksbanken antas höja räntenivån från r1 till r2 vilket i sin tur leder till att det blir dyrare att ta 
lån och därför minskar efterfrågan. Därmed faller den efterfrågade kreditvolymen från k1 till 
k2. Mängden utbjudna krediter ökar med räntan eftersom räntan ger avkastning till 
långivaren. 

 
 
En av effekterna som inträffar då Riksbanken höjer räntan för att försöka reducera 
inflationshotet är att priser på fastigheter sjunker pga. ökade lånekostnader (Eklund 2007).  

3.2.1 Marknadseffektivitet 

En effektiv marknad innebär att efterfrågan är lika stor som utbudet. Om en marknad fungerar 
effektivt innebär det att priset hela tiden ligger på en nivå så att utbud och efterfrågan blir lika 
stora och att ingen enskild köpare kan påverka priser. En förutsättning är även att information 
når ut på marknaden till samtliga intressenter för att ge lika villkor. 
 
Effektiva marknader är marknader där priser snabbt och exakt svarar mot informationen. 
Marknadens effektivitet är uppdelad i svag, halvstark och stark effektivitet. Den förstnämnda 
innebär att priser endast reflekterar historia. Den halveffektiva marknaden svarar likt den 
svaga på historia men även till all tillgänglig information. En stark marknadseffektivitet svarar 
på all den information som finns på marknaden vilket innefattar förutom publik information 
även privat (Kam 1990). 
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3.3 Fastighetsmarknaden 
I flera länder har prisutvecklingen på bostäder mattats av och i några länder faller till och med 
priserna. Priserna i Sverige har dock inte mattats av i samma utsträckning som många andra 
länder. En internationell konjunkturnedgång kan däremot innebära högre 
finansieringskostnader och detta kan få effekt även på den svenska marknaden. Högre räntor 
bidrar nämligen till att minska efterfrågan på fastigheter och att dämpa prisökningstakten 
(Nyberg 2008).  
 
Fastigheter fungerar ofta som säkerheter då bankerna ger företag lån. Är inte fastigheterna 
rimligt värderade utan priserna drivits upp av t.ex. spekulationer finns det risk för att priserna 
kan komma att falla kraftigt. Detta hände under krisen i början av 1990-talet och orsakade 
bankerna stora förluster. Det var främst kontorsfastigheter som föll i värde och detta orsakade 
problem för fastighetsbolagen att betala av sina lånekostnader. Det som främst ligger till 
grund för priserna på kontorslokaler är hur stora hyresintäkter som bolagen förväntar sig få in. 
Utvecklingen påverkas i sin tur av hur stark sysselsättningen är på arbetsmarknaden. Även 
investerarnas krav på avkastning påverkar priserna på fastigheterna. Med tanke på att 
hyresnivåerna inte ökat nämnvärt de senaste åren kan värdestegringen förklaras av att ägarnas 
avkastningskrav har minskat. Detta trots att räntorna har stigit. Det kan antingen bero på att 
investerarna tror att hyrorna kommer att stiga framöver eller att de inte kräver en lika stor 
premie för risk som tidigare. Riskpremien har de senaste åren sjunkit på en mängd olika 
tillgångar över hela världen. Alltfler utländska investerare har på senare tid intresserat sig för 
den svenska marknaden. Detta har lett till att riskerna spridits till olika typer av investerare 
och därmed sjunker riskpremien (Nyberg 2007). 
 
Under slutet av 1990-talet steg priserna i samma utsträckning som hyrorna. Från år 2005 har 
hyrorna inte följt prisuppgången i samma utsträckning vilket beror på att investerarnas krav på 
avkastning har sjunkit. De har under senare tid krävt en allt lägre risk för att investera i 
fastigheter. Detta för att de i framtiden förväntar sig stigande hyror (Wickman-Parak 2008). 
 
Bostäder är vanligtvis ingenting som handlas över nationsgränserna. Men förändringar kan 
ändå påverka den svenska bostadsmarknaden. När den internationella konjunkturen viker 
minskar efterfrågan på svenska varor vilket så småningom även leder till att de svenska 
hushållens vilja och förmåga att betala för nya eller bättre bostäder minskar. Bolåneinstituten 
är också beroende av att låna på den internationella kapitalmarknaden. Högre räntor bidrar här 
till minskad efterfrågan på bostäder. 
 
Arbetsmarknad och bostadsmarknad har ett nära samband i och med att rörlighet på 
arbetsmarknaden förutsätter en väl fungerande bostadsmarknad. Det har visat sig att 
rörligheten är generellt sett högre för dem som bor i hyresrätt till att jämföra med dem som 
bor i bostadsrätt. En förklaring till detta är att låntagare i Sverige har ett personligt ansvar för 
sina lån till skillnad från i tex USA. Där kan långivaren vanligtvis inte kräva tillbaka mer än 
vad som motsvarar husets värde. Detta i kombination med att skyddsnätet i USA inte är lika 
uppbyggt vad gäller arbetslöshetskassa och socialförsäkring gör att låntagare som äger sin 
bostad i större utsträckning flyttar för att kunna försörja sig. I Sverige har låntagare som 
tidigare nämnts ett personligt ansvar. Detta medför att folk vid en lågkonjunktur då 
bostadspriserna är fallande och arbetslösheten är stor riskerar att göra en förlust vid en 
eventuell försäljning. I kombination med Sveriges väl utbyggda skyddsnät är därför viljan att 
flytta till platser där arbete erbjuds mindre än tex USA (Lind & Lundström 2007). 
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Lars Nyberg, vice riksbankschefskriver i sin rapport om utvecklingen på fastighetsmarknaden: 
”sysselsättningen i tjänstesektorn har ökat ordentligt sedan år 2006, vilket har inneburit att 
vakanstalen på kontorsmarknaden i nuläget är låga, Det talar för en positiv hyresutveckling 
och högre priser framöver” (Nyberg 2008). 

3.4 IFRS/IAS 
De internationella standarderna har tagits fram av EU och innefattas av International Financial 
Reporting Standard (IFRS) och International Accounting Standard (IAS). Dessa utfärdas av 
International Accounting Standard Board (IASB) som är en organisation som växt fram ur 
International Accounting Standard Committee (IASC), en organisation som verkar för en 
harmonisering av redovisningen inom den privata sektorn. En av de internationella 
standarderna är IAS 40 och innehåller regler för hur börsnoterade företag ska värdera sina 
förvaltningsfastigheter. Innan IAS 40 implementerades var företag tvungna att redovisa vissa 
icke finansiella tillgångar till anskaffningsvärdet. Sedan införandet har detta inneburit att 
svenska börsnoterade fastighetsbolag kan välja att antingen redovisa sina 
förvaltningsfastigheter till verkligt värde eller till anskaffningsvärdet. I de fall 
anskaffningsvärdet används för redovisningen ska ändock upplysningar om verkligt värde 
anges (FAR 2006).  

3.4.1 Förvaltningsfastighet 

Förvaltningsfastigheter tillhör gruppen kommersiella fastigheter. Här avses fastigheter som 
innehas i syfte att generera hyresinkomster eller värdestegring. Den faktiska/fysiska 
byggnaden är en produktionsfaktor för att kunna generera intäkter (Mäklarsamfundet 2006). 
En förvaltningsfastighet inbringar kassaflöde oberoende av andra tillgångar ett företag äger. 
En rörelsefastighet däremot inbringar kassaflöde genom den produktion och förvaring som 
sker i fastigheten. Produktionen kräver ofta ytterligare någon tillgång såsom 
produktionsmaskiner vilket innebär att inte intäkterna enbart kan hänföras till fastigheten. En 
förvaltningsfastighet tas vid förvärvet upp till anskaffningsvärdet. Detta utgörs av inköpspriset 
samt kostnader som är direkt hänförliga till inköpet. Företag ansvarar själva för bedömningen 
om huruvida tillgången ska tas upp som förvaltningsfastighet eller ej. Ett företag måste därför 
skapa kriterier så att bedömningen kan ske på ett konsekvent sätt och enligt de riktlinjer som 
satts upp av IAS 40. Ett företag är skyldiga att upplysa om dessa kriterier om klassificeringen 
är svår att göra (FAR 2006).  

3.5 IASBs föreställningsram  
IASB stadgade år 2001 en föreställningsram för utformandet av finansiella rapporter. Denna 
föreställningsram behandlar begrepp och grundprinciper för utarbetandet av rapporterna. 
Finansiella rapporter är redogörelser från företagen där syftet är att tillhandahålla information 
om ett företags finansiella ställning och resultat samt förändringar i den ekonomiska 
ställningen. Informationen som lämnas används av företagens intressenter t.ex. banker, 
kunder och investerare. 
 
Grunden till denna föreställningsram ligger i att länder har olika redovisningskrav eftersom de 
skiljer sig i sociala och ekonomiska förhållanden samt att de har skilda användare och då 
deras behov i åtanke. Olika användningar av definitioner används för huvudgrupper som t.ex. 
tillgångar, skulder, eget kapitel osv. Andra omständigheter är att olika kriterier används för 
redovisningsposter, värderingsgrunder och upplysningar.  
IASC strävar efter att minska dessa skillnader i utformandet av de finansiella rapporterna. 
Arbetet utgörs av en strävan efter harmonisering av de bestämmelser, redovisningsstandarder 
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och metoder som hänger samman med upprättande och utformning av de finansiella 
rapporterna. Fyra ledord ligger som grund för att informationen i dessa rapporter ska göras så 
användbar som möjligt. Dessa är begriplighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet och 
beskrivs i IASBs föreställningsram i punkterna 24-46. Begriplighet, en viktig egenskap i de 
finansiella rapporterna som innebär att informationen ska vara lättbegriplig, dock förutsätts 
användarna besitta en viss kunskap om ekonomi och redovisning. Relevans, innebär att 
informationen måste vara relevant eftersom användarna har den som beslutsunderlag i 
ekonomiska frågor. Med Tillförlitlighet avses att informationen inte innehåller väsentliga 
felaktigheter eller är vinklad. De finansiella rapporterna måste också ge en möjlighet till 
jämförelse av resultat och ställning över en längre period för samma företag samt för olika 
företag. Detta nås genom användandet av liknande värderingsprinciper och 
redovisningsprinciper (FAR 2006). 

3.6 Värdeteori 
Värdeteorin har sin grund i den allmänna ekonomiska teorin där begrepp som utbud och 
efterfrågan spelar en central roll. Fastigheter ses likt andra tillgångar som vilken tillgång som 
helst vars tanke är att generera framtida avkastning. Värdet påverkas av många olika faktorer 
som läge, möjligheten till avyttring och om typen av fastighet endast finns i begränsad 
omfattning. 
 
För ett värde ska uppstå för en fastighet krävs att den är unik. Det är på grund av dessa 
egenskaper som vi är beredda att betala ett speciellt pris. Priset skapas av de intressenter som 
agerar på marknaden. Värdet som skapas är således individuellt och uttrycks i pengar. 
Förutom de rent ekonomiska kan även värdebegreppet innefatta tex. miljövärden och politiska 
värden. 

3.7 IAS 40 
IAS 40 är en standard framtagen av IASB och har ett syfte att visa hur förvaltningsfastigheter 
ska hanteras i redovisningen samt vilka upplysningar som skall anges. Standarden skall 
tillämpas vid redovisning och värdering samt vid upplysningar om förvaltningsfastigheter.   
En förvaltningsfastighet ska redovisas i balansredovisningen som tillgång endast när:  
 

• Framtida betalningar som härrör från förvaltningsfastigheten är sannolika att tilldelas 
företaget. 

 
• Anskaffningsvärdet kan beräknas på ett trovärdigt sätt. 

 
Svenska börsnoterade fastighetsbolag följer denna standard som innebär att de väljer att 
antingen redovisa sina förvaltningsfastigheter till verkligt värde eller till anskaffningsvärde 
med upplysningar om verkligt värde. IASB rekommenderar värdering till verkligt värde då 
den är den teoretiskt mest korrekta metoden. Den ger intressenter den bästa informationen om 
bolagets ställning (Precht 2007). Den metod de använder sig av ska användas konsekvent för 
företagets samtliga förvaltningsfastigheter. Mer om värdering till verkligt värde finns under 
rubriken verkligt värde. 
 
Om ett företag väljer att värdera sina förvaltningsfastigheter till anskaffningsvärde ska de 
följa de krav som återfinns i IAS 16. I dessa fall ska de ändå upplysa om 
förvaltningsfastigheternas verkliga värde i sin redovisning. De ska också lämna upplysningar 
om avskrivningsmetod, nyttjandeperiod, uppskrivningar och nedskrivningar (FAR 2006).  
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3.7.1. Verkligt värde 

Fastighetsbolag kan som vi tidigare nämnt välja att värdera sina förvaltningsfastigheter till 
verkligt värde enligt IAS 40. Har de valt att värdera till verkligt värde ska de för samtliga 
förvaltningsfastigheter också fortsätta göra det. Värdering till verkligt värde är definierat 
enligt IAS 40 punkt 5 som ”Det belopp till vilket en tillgång skulle kunna överlåtas mellan 
kunniga parter som är oberoende av varandra och som har ett intresse av att transaktionen 
genomförs.” Verkligt värde är knutet till viss tidpunkt och uppkommer vinst eller förlust vid 
förändring av verkligt värde i en förvaltningsfastighet skall den redovisas i resultaträkningen 
för perioden den hör till. Det är inget tvång men uppmuntras om värderingen som leder fram 
till verkligt värde görs av oberoende värderingsmän med relevanta kunskaper om den 
förvaltningsfastighet det gäller. För att nå värderingen verkligt värde på bästa sätt är det 
utryckt i IAS 40 punkt 45 att ”värde erhålls från aktuella priser på en aktiv marknad för 
likartade fastigheter, med samma läge och i samma skick, och som är föremål för likartade 
hyresavtal och andra avtal.” I avsaknad av dessa priser skall företagen nå värdering genom:  
 

• Priser på fastigheter av annat slag i annat skick och med annat läge som då ska justeras 
med hänsyn till dessa skillnader.  

 
• Pris på liknande fastigheter men på en mindre aktiv marknad och även här justerat för 

eventuella förändringar i ekonomiska förutsättningar som skett sedan senaste affären.  
 

• Nuvärdesberäkning av uppskattade framtida betalningsflöden. Uppskattningarna skall 
baseras på nuvarande hyresavtal och som diskonteringsränta ska användas en räntesats 
som bygger på bedömningar om osäkerheten av storleken och tidpunkten för framtida 
betalningar.  

Dessa sätt att få fram värdering till verkligt värde kan i vissa fall leda till skilda bedömningar. 
Företaget ska i sådana fall analysera de orsaker till skillnaderna för att komma fram till det 
mest sannolika värdet (FAR 2006).   

3.7.2  Försiktighet/Rättvisande bild 
Kravet på rättvisande bild är en del av EG‐rätten. Enligt ÅRL (SFS 1995:1554) innebär rättvisande bild 
att  företag  ska  upprätta  balansräkning,  resultaträkning  och  noter  som  en  helhet  och  ge  en 
rättvisande bild av bolagets  resultat och ställning. Tilläggsupplysningar  skall  lämnas om det behövs 
för  att  ge  en  rättvisande  bild  (Westermark  1998).  Detta  har  lett  till  att  försiktighetsprincipen  som 
traditionellt  sett  innebär att man värderar  redovisningsposter på ett  sådant  sätt  att  resultatet  inte 
överskattas  utan  hellre  underskattas  alltmer  ersatts  av  ett  modernare  synsätt  med  en  korrekt 
resultatrapportering då detta är av intresse för samtliga intressenter (Gröjer 2002). 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3.8 Värderingsmetoder 
Väljer ett fastighetsbolag att redovisa till marknadsvärde/verkligt värde finns det olika 
metoder att välja mellan. Valet av värderingsmetod beror på vilket värde som efterfrågas. Är 
det marknadspriset som söks används bäst ortsprismetoden och nuvärdesmetoden (Persson 
2005). 

3.8.1 Ortsprismetoden 

Metoden innebär att priser som betalats för liknande fastigheter på samma ort jämförs. 
Fastigheter är dock ofta unika vilket innebär att värderare måste räkna om priserna till ett 
jämförbart mått för att kunna jämföra de olika enskilda priserna (Persson 2005). 

3.8.2 Nuvärdesmetoden 

Eftersom det på vissa marknader sker förhållandevis få förvärv, vilket medför att jämförbara 
objekt saknas, krävs en annan värderingsmetod än ortsprismetoden. Alternativet är då att 
värdera sina fastigheter genom att diskontera framtida penningflöden till nuvärde. 
Nuvärdesmetoden kan delas in i två metoder: kassaflödesmetod samt direktavkastningsmetod 
(Persson 2005). 
 
Kassaflödesmetoden 
Kassaflödesmetoden innebär att framtida betalningsströmmar uppskattas och varje års 
driftnetto diskonteras till nuvärde. Även fastighetens restvärde ska bedömas och 
nuvärdesberäknas. Att använda sig av den här modellen innebär att bestämma fastighetens 
nuvärde utifrån framtida ut- och inbetalningar under en bestämd period. Det är viktigt att 
kalkylen är baserad på gällande parametrar för det specifika värderingsobjektet. Om 
förändringar sker från ett år till ett annat är det viktigt att successivt anpassa kalkylen till de 
förhållanden som råder på marknaden. Genom att en kalkylränta ingår i beräkningsformeln 
kan man rikta värdet åt ett specifikt håll. Detta beror på att alla fastigheter inte har samma 
avkastningskrav. Söks ett marknadsvärde ska kalkylräntan motsvara marknadens 
avkastningskrav (Persson 2005). 

 
V = Nuvärde  I = Investeringar i fastigheten 
H = Hyra  Rn = Restvärde år n 
D = Drift  t = Tidsvariabel 
U = Underhåll n = Kalkylperiod 
F = Fastighetsskatt p = Kalkylränta på totalt kapital 
T = Tomträttsavgäld 
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Direktavkastningsmetod 
I direktavkastningsmetoden beräknas endast driftnettot för år ett. Metoden är indelad i två 
olika metoder. En av dessa är räntabilitetsmetoden vilken innebär att man 
evighetskapitaliserar det första årets driftnetto. Det innebär att ingen hänsyn tas till restvärde 
eller marknadsförändringar i framtiden. Den andra metoden är diskonteringsmetoden och 
innebär att driftnettot för en bestämd tidsperiod diskonteras till nuvärde samt att även 
restvärdet diskonteras till nuvärde vid kalkylperiodens slut (Persson 2005). 

 
Dn = normaliserat driftnetto år 1 
Da = direktavkastning 

3.9 Antaganden som görs vid fastighetsvärdering 
Fastighetsbolagen bör enligt IAS 40 värdera till verkligt värde enligt ortprismetoden som 
sammanfattningsvis innebär att värderingen bör nås genom vad andra jämförbara fastigheter 
har överlåtits till. Om inte det är möjligt kan som en nödlösning vara någon form av 
avkastningskalkylmetod som kan beskrivas som en nuvärdesberäkning av framtida 
nettoavkastningar (FAR 2006). Mer om dessa metoder går att läsa under rubriken 
Värderingsmetoder. 
 
I avkastningsmetoder måste antaganden göras för att kunna bedöma framtida avkastningar. 
Små differenser i dessa antaganden kan få stora effekter på värdebedömningen (Persson 
2005). Nedan kommer dessa antaganden förklaras kortfattat.  
 
Direktavkastningskrav 
Direktavkastningskrav definieras såsom fastighetens driftnetto dividerat med marknadsvärde. 
Driftnettot innehåller poster som hyresintäkter och drift- och underhållskostnader för det 
aktuella året. Det finns två olika varianter man kan använda sig av: faktisk direktavkastning 
och normaliserad direktavkastning. I det senare fallet tar man hänsyn till om hyrorna skiljer 
sig från de marknadsmässiga. Enligt Lind (2004) tenderar direktavkastningen att vara lägre i 
större orter i centrala lägen och för bostäder jämfört med mindre samhällen och industrier. 
Detta beror ofta på att efterfrågan först minskar på mindre orter samt att vakansrisken där är 
högre. 
 
Sambandet mellan pris på fastigheten och direktavkastningen speglas av var på 
konjunkturcykeln man är. I teorin är marknadsvärdet det pris en säljare kan förväntas få i 
ersättning vid en försäljning. I praktiken spelar dock faktorer som hög- och lågkonjunktur in. 
Vid en lågkonjunktur kan en köpare vara beredd att betala mer än marknadsvärdet för objektet 
då det kan finnas förväntningar om att driftnettot ska stiga. Detta innebär alltså att han 
förväntar en högre avkastning vilket föranleder köpet(Lind 2004). 
 
Kalkylränta 
Kalkylräntan är den ränta man använder sig av för att beräkna ägarnas årliga avkastningskrav. 
Nivån på räntan bestäms genom alternativkostnaden för kapital (Ax et al. 2005). 
Investeringen ska bedömas ha en avkastning som är minst lika hög som den avkastning man 
skulle få om man skulle välja att avstå från investeringen. Ju högre räntan är desto mindre 
lönsam blir en egentlig investering (Nilsson & Persson 1983). Det är inte ovanligt att man 
använder sig utav olika avkastningskrav. Man kan t.ex. ha en mycket hög kalkylränta för 
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kortsiktiga investeringar medan kalkylräntan för mer långsiktiga investeringar sätts betydligt 
lägre (Ljung & Högberg 1999). 
 
Ett förenklat samband kan se ut så här: Kalkylränta = realränta + inflation + riskfaktor. 
Vid fastighetsvärdering kan kalkylräntan också bestämmas ur resonemanget: aktuell 
långsiktig obligationsränta med tillägg för fastighetsrelaterad risk. Kalkylräntan är av mycket 
stor betydelse för kalkylresultatet och ska fastställas klart och tydligt.   
 
Detta resonemang kan i sin tur förklara eller motivera en viss direktavkastning och kan då 
utryckas:  
Kalkylränta = Realränta + inflation + riskfaktor = direktavkastning +/- värdeförändring 
(Persson 2005). 
 
Inflationsantagande 
Inflation är förändringstakten för den allmänna prisutvecklingen i samhället. Då man 
använder sig av en kassaflödesmodell för att fastställa det verkliga värdet är det viktigt att ta 
hänsyn till inflationen och därför måste man göra ett antagande om den framtida 
prisutvecklingen. 
 
Restvärde 
Ett restvärde är en investerings kvarvarande värde då den ekonomiska livslängden för 
tillgången är slut. 
 
Vakanser 
Kalkylen baseras på en långsiktig ekonomisk vakansgrad dvs. procentuell del i fastigheten 
som står outhyrd. 
 
Uthyrningsbar area och hyra 
En grundförutsättning för att värdera en fastighet korrekt är att den beskrivs på ett riktigt sätt. 
Kunskap måste således finnas om hur stor area som anses vara möjlig att hyra ut samt vilka 
hyror som kommer kunna tas.  
 
Drift och underhållskostnader  
Antaganden om drift och underhållskostnader ska baseras så långt det är möjligt på 
redovisade data.   
 
Tidshorisont (Kalkylperiod) 
I Sverige väljs normalt en kalkylperiod på fem till tio år (Persson 2005). 
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3.10 Fastigheters särdrag som investeringsobjekt 
Fastigheter prissätts inte kontinuerligt. Detta innebär med andra ord att det inte sker någon 
löpande prissättning av fastighetstillgångar. Det medför en mängd nackdelar jämfört med 
andra finansiella tillgångar, framför allt att en investerare aldrig kan veta exakt vad tillgången 
är värd. Det är också svårare att urskilja marknadstendenser (Hoesli & MacGregor 2000).  
 
Särdrag för hyresrätter 
En bebyggd hyresfastighet är  
• Lägesfixerad 
Varaktig 
• Kapitalkrävande 
 
Likt andra fastighetskategorier är detta faktorer som skiljer fastigheter från andra produkter. 
Särdragen ställer krav på långsiktig planering och ekonomiska bedömningar vid förvaltning 
av såväl fastighetssystem som enskilda fastigheter. Vad som har stor betydelse för det 
ekonomiska utfallet i förvaltningen är miljön och omgivningen. 
 
Hyrans bestämningsgrader 
Hyran för för en lägenhet, bostad eller lokal bestäms utifrån två olika principer 

• En marknadsprincip där utgångspunkten är utbud och efterfrågan på marknaden för 
hyreslägenheter 

• En kostnadsprincip där kostnaderna för att producera eller tillhandahålla lägenheter 
står i centrum 

 
I Sverige tillämpas idag marknadsbaserade hyror vilket innebär att den mest sannolika hyran 
vid nytecknande av hyreskontrakt tas ut. De högsta hyrorna tas ut i citylägen i de större 
städerna. Framför allt kontor och affärer kan bära stora hyror. Genom långtidskontrakt kan 
hyror vid slutet av en kontraktsperiod avvika från den marknadsmässiga nivån som 
framkommer vid nytecknande av kontrakt. 
 
Hyressättningen för bostäder sker utifrån lägenhetens bruksvärde. Detta system infördes 1978 
och tanken var att hyrorna skulle marknadsanpassas på bostadsmarknader med balans mellan 
utbud och efterfrågan. Här innefattas även ett skydd för hyresgästen i form av en spärr som 
hindrar oskäliga hyreshöjningar på orter med strakt efterfrågetryck. För flertalet bostäder 
bestäms hyrorna genom förhandlingar mellan hyresvärden och hyresgästföreningen (Bejrum 
& Lundström 1990). I en hyreslägenhet finns inget investeringsmoment sett ur hushållens 
perspektiv. Istället sker en förändring av vem som betalar hyran vid byte av hyresgäst. Stiger 
efterfrågan i ett område finns risken att hyrorna stiger vilket ekonomiskt påverkar hyresgästen 
i större grad än ägaren (Lind & Lundström 2007). 
 
Särdrag för bostadsrätter 
För bostadsrättsföreningar bestäms hyran utifrån varje bostadsrättsförenings självkostnader 
vilket är summan av kapital-, drift- och underhållskostnader (Bejrum & Lundström 1990). En 
bostadsrätt ger boendetjänster som fortlöpande konsumeras men boendet kan också handlas 
fritt på marknaden. Hur viktigt investeringsmomentet är för den som köper en fastighet 
varierar. I vissa fall där det finns ett renodlat spekulationsmoment är tanken att sälja relativt 
snabbt med förhoppningsvis en betydande vinst. Det vanligaste är ändå att hushållen planerar 
att bo en längre tid utan att fundera över hur boendet senare ska utvecklas (Lind & Lundström 
2007) 
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4 Empiri 
I detta kapitel redogörs materialet som undersökningen av våra fyra fastighetsbolag gett oss. 
Bolagen presenteras var för sig. 
 
Vi har valt att undersöka Hufvudstaden, Castellum, Wallenstam och Kungsleden. De är 
börsnoterade fastighetsbolag som verkar i storstadsregionerna. Samtliga bolag bedriver 
verksamhet som lyder under IAS 40. Vi har analyserat bolagens tre årsredovisningar från 
införandet av IAS 40 år 2005 till år 2007. Det är dessa årsredovisningar som ligger till grund 
för vår empiri. Den svenska fastighetsmarknaden har förändrats de senast åren med allt fler 
aktörer, både internationella och nationella vilket medfört ökad konkurrens om 
investeringsobjekten. 
 
I nedanstående kapitel kommer vi bl.a. jämföra hyresintäkt per kvadratmeter och 
marknadsvärde per kvadratmeter. Vi vill klargöra att när vi jämför dessa tal tar vi hänsyn till 
vakansgraden då vi beräknar hyresintäkt per kvadratmeter men inte när vi beräknar 
marknadsvärdet per kvadratmeter. Förklaringen till detta är att lokaler som är outhyrda inte 
genererar hyresintäkter men de är ändå bokförda till ett visst värde. 

4.1 Hufvudstaden 
Hufvudstaden bedriver sin verksamhet i främst Stockholm men har även marknadsandelar i 
centrala Göteborg. De erbjuder företag kvalitativa kontors- och butikslokaler i de centralt 
belägna delarna av städerna.  
 
Värderingsmetod 
Värderingen av fastighetsbeståndet har skett genom att varje enskild fastighet bedömts till 
verkligt värde. Värderingen har sedan skett enligt direktavkastningsmetoden för samtliga tre 
år. Driftöverskottet har baserats på marknadsanpassade hyresintäkter. Avdragen för drift och 
underhåll har gjorts schablonmässigt. Hänsyn har även tagits till en hyresvakansgrad på 5-7%. 
Avkastningskraven som används vid värderingen skiljer sig mellan olika regioner beroende på 
marknadens förväntningar på avkastningskrav. Värderingen sker normalt årligen. 
Hufvudstaden värderar sina fastigheter internt men tar också hjälp av externa värderingsmän 
för att säkerställa värderingen. År 2005 omfattade de externa värderingarna 30% av det internt 
bedömda marknadsvärdet för fastighetsbeståndet medan de år 2007 omfattade 40%. 
Värderingen som gjordes internt år 2007 var 8 200 mkr medan den externa värderingen 
uppgick till 8 600 mkr. Den internt gjorda värderingen understeg alltså den externa 
värderingen med 400 mkr.  
 
Antaganden vid värdering 
 2005 2006 2007 
Direktavkastningskrav 5 - 6,5% 4,25 - 5,75% 5 – 5,75% 

 
Värdeförändring 
Den ekonomiska tillväxten i Sverige har länge varit koncentrerad till storstadsområdena och 
då främst Stockholm. Under senare år har Stockholm och Göteborg haft en stark efterfrågan 
på fastighetsinvesteringar i Sverige. Det ökade värdena på fastigheter förklaras därmed av 
förväntade stigande hyror och minskade vakanser. Sedan 2003 har direktavkastningskraven 
sjunkit till följd av stark efterfrågan. Enligt Hufvudstadens årsredovisning för år 2006 har det 
förut så positiva yield gap (Skillnad mellan låneränta och direktavkastningskrav) ersatts av 
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hyresmarknadsförväntningar som huvudsaklig drivkraft för fastighetspriserna i samband med 
att räntorna börjat stiga.  
 
Bokfört värde per kvadratmeter har för Hufvudstaden ökat med 45% under perioden år 2005-
2007. Den stora värdeökningen per kvadratmeter beror främst på att bolaget skrivit upp värdet 
på fastigheterna medan den totala uthyrningsbara ytan minskat från år 2005-2007. 
Värdeökningen i sin tur beror enligt Hufvudstaden på att svenska och utländska investerare 
har en tro på en fortsatt stark hyresutveckling.  
 
De orealiserade värdeförändringarnas del av resultatet har under åren ökat. En förklaring till 
detta är att resultatet inte ökat i samma utsträckning som de orealiserade värdeförändringarna. 
 
År 2005 2006 2007 
Bokfört värde mkr 16276 17409 20531 
Tkvm 408 351 354 
Värdeökning % kvm 0% 24% 45% 
Bokfört värde kr/kvm 39892 49597 57996 
Orealiserad värdeförändring 996 2648 2598 
Resultat mkr 1334 3423 2401 
Orealiserad 
värdeförändring/resultatet 

74,60% 77,30% 108,20% 

 
Hyresutveckling & Vakanser 
Hyresintäkterna har för Hufvudstaden ökat från år 2005 till år 2007. Huvudstaden anser att 
hyresutvecklingen varit god under året 2007 med hyror på uppåt 5 000 kr per kvm och år i 
Stockholms city. Den ökade efterfrågan har lett till kraftigt minskade vakanser vilket gör 
kontorslokaler av hög standard i de bästa lägena till en brist vara. Hufvudstaden anser att detta 
ger dem ett gynnsamt läge på marknaden där det finns en möjlighet till ökad 
intjäningsförmåga i framtiden.  
 
År 2005 2006 2007 
Hyresintäkter mkr 1096 1097 1213 
Tkvm 408 351 354 
Hyresökning % kvm 0% 16% 23% 
Hyresintäkt kr/kvm 2892 3342 3543 
Vakansgrad 7,10% 6,50% 3,30% 
 
Direktavkastning 
Direktavkastningen var för Hufvudstaden mellan perioden år 2005 och 2007 vad som kan ses 
i tabellen nedan. Uträkningen för direktavkastningen är driftnettot/marknadsvärdet. 
Direktavkastning har minskat under den senaste treårsperioden. Hufvudstaden skriver att detta 
beror på en stark konkurrens på fastighetsmarknaden vilket inneburit en tro bland investerare 
på fortsatt stigande hyror.  
 
År 2005 2006 2007 
Direktavkastning 4,37% 4,80% 4,13% 
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Investeringar respektive försäljningar 
Att utländska och svenska investerare har valt att investera på den svenska 
fastighetsmarknaden beror på hög likviditet, låga transaktionskostnader samt en öppen 
informationsrik marknad och en framtida positiv ekonomisk utveckling skriver Hufvudstaden 
i sin årsredovisning. 

4.2 Castellum 
Castellum erbjuder lokaler anpassade till sina kunders behov i fem tillväxtregioner. 
Fastigheterna utgörs av kommersiella lokaler och är koncentrerade till Storgöteborg, 
Öresundsområdet, Storstockholm, Mälardalen och Östra Götaland. 
 
Värderingsmetod 
Castellum använder sig av en kassaflödesbaserad modell för att beräkna 
förvaltningsfastigheternas värde. Varje fastighet är unik och därför värderas de enskilt. 
Modellen bygger på en tioårsperiod och innebär att man diskonterar de förväntade framtida 
kassaflödena som fastigheterna förväntas generera till nuvärde. Restvärdet det tionde året 
består av nuvärdet av driftöverskottet under återstående ekonomisk livslängd. För att 
säkerställa värderingen görs externa värderingar av beståndet. Detta för att kvalitetssäkra 
värderingen. Det viktigaste för ett rättvisande resultat av värderingsmodellen är 
avkastningskravet samt antaganden beträffande den framtida tillväxten. 
 
Antaganden vid värdering 

• Eventuella förändringar vad gäller driftnetto 
• Långsiktig vakansgrad på 5% 
• Avkastningskrav på 6-10% (2007 – 2006), 7-10% (2005) 
• Generell risk 3% 
• Inflation har antagits bli 1,5 % per år under hela kalkylperioden 

 
Värdeförändring 
Fastighetsbeståndet värderades till knappt 28 000 mkr för år 2007. De orealiserade 
värdeförändringarna under året uppgick till 920 mkr varav 1 mkr är realiserade 
värdeförändringar. Värdeförändringarna på fastigheterna avser främst projektvinster och 
förväntade hyreshöjningar förklarar Castellums VD men också av sänkta avkastningskrav år 
2006. De realiserade värdeförändringarna de haft innebär att värderingen har varit för låg 
jämfört med försäljningspriset. De realiserade värdeförändringarna för samtliga företag går att 
ta del av i bilaga ett. Även marknadsvärdet per kvadratmeter har ökat de senaste tre åren. De 
orealiserade värdeförändringarna är en mindre del av resultatet år 2007 jämfört med år 2005. 
 

 
 

År 2005 2006 2007 
Bokfört värde mkr 21270 24238 27717 
Tkvm 2651 2787 3003 
Värdeökning % kvm 0% 8% 15% 
Bokfört värde kr/kvm 8023 8697 9230 
Orealiserad värdeförändring 864 1062 919 
Resultat mkr 1264 1674 1487 
Orealiserad 
värdeförändring/resultatet 

68,40% 63,40% 61,80% 
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Hyresutveckling & Vakanser 
Castellum skriver i sin årsredovisning för år 2007 att en förklaring till den ökade efterfrågan 
är att sysselsättningen ökat vilket medfört ett större behov av lokaler. Vad gäller sambandet 
mellan efterfrågan och utbud kommer vakansnivåerna att sjunka medan hyresnivåerna 
kommer att fortsätta stiga så länge efterfrågan är fortsatt stark.  
 
Hyresintäkternas ökning år 2007 är främst resultat av högre hyresnivåer och en flerårig 
minskning av vakansgrad. Mellan år 2005 och år 2007 har inte vakansgraden förändrats i 
någon större omfattning. En förklaring till att den inte minskat är att Castellum gjort flertalet 
investeringar i utvecklingsbara fastigheter med höga vakanser vilket drar upp snittet. 
 
År 2005 2006 2007 
Hyresintäkter mkr 1907 2014 2259 
Tkvm 2651 2787 3003 
Hyresökning % kvm 0% 2% 5% 
Hyresintäkt kr/kvm 817 830 857 
Vakansgrad 11,9% 12,9% 12,1% 
 
Direktavkastning 
Likt Hufvudstaden kan man se i tabellen nedan att utfallet av direktavkastningen även minskat 
för Castellum.  
 
År 2005 2006 2007 
Direktavkastning 5,97% 5,42% 5,37% 
 
Investeringar respektive försäljningar  
Under året investerade man för 2 598 mkr medan man knappt sålde några fastigheter. Detta 
kan jämföras med år 2006 då man investerade för knappt 2 283 mkr och sålde fastigheter för 
460 mkr. Trenden är tydlig att Castellum har investerat i betydligt fler fastigheter än vad de 
gjort sig av med. 
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4.3 Wallenstam 
Wallenstam bygger, utvecklar och förvaltar fastigheter för boende och företagande i främst 
Göteborg och Stockholm men även i Helsingborg. Företaget hade år 2007 en omsättning på 1 
241 mkr.  
 
Värderingsmetod 
Wallenstam använder en direktavkastningsmetod för att värdera fastighetsbeståndet. 
Värderingen har gjorts internt utan hjälp av värderingsmän för samtliga tre år vi har 
analyserat. Olika avkastningskrav har använts för olika marknader och för olika typer av 
fastigheter.  
 
Wallenstams värderingsmodell 
+ Hyresvärde 
- Vakans om tre procent 
- Driftkostnader exklusive administration 
= Driftnetto 
/ Avkastningskravet för fastigheten 
= Fastighetens avkastningsvärde brutto 
- Två årshyror för outhyrda ytor 
- Planerade investeringar samt större reparationer 
+/- Nuvärdet av tillfälliga tillägg/avdrag 
+ Lägestillägg 
= Fastighetens bedömda marknadsvärde  
 
Antaganden vid värdering 
 2005 2006 2007 
Direktavkastningskrav 4,5-9% 2,25-9% 2,25-9% 

 
En förklaring till att intervallet kan vara stort är att hänsyn tas till varje fastighet. Det innebär 
att det kan vara enbart en fastighet som beräknas ha ett direktavkastningskrav på 9% för  år 
2007 och drar därmed upp hela intervallet. 
 
Värdeförändring 
Som syns i tabellen nedan är den orealiserade värdeförändringen en väldigt stor del av 
bolagets bokförda resultat. Andelen har dock minskat från 110% till 48%. Det innebär att de 
inte skriver upp fastigheterna i lika stor utsträckning längre sett till resultatet per år. Värdet på 
fastighetsbeståndet per kvm har ökat med 23% sedan år 2005. Wallenstam har även 
betydande realiserade värdeförändringar under de tre år vi undersökt vilket innebär en 
försiktigare bedömning av marknadsvärdet än vad som är bokfört. 
 
År 2005 2006 2007 
Bokfört värde mkr 16102 18279 17922 
Tkvm 126 1243 1139 
Värdeökning % kvm 0% 15% 23% 
Bokfört värde kr/kvm 12779 14705 15734 
Orealiserad värdeförändring 1792 1505 488 
Resultat mkr 1635 2007 1008 
Orealiserad 
värdeförändring/resultatet 

109,60% 75% 48,40% 
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Hyresutveckling & Vakanser 
Wallenstam har som likt de övriga bolagen ökat sina hyresintäkter under de senaste tre åren. 
Utvecklingen av antalet kvadratmeter företaget förfogar över har minskat med åren. 
Hyresintäkterna per kvm har ökat under de tre år vi har jämfört på grund av en ökad 
efterfrågan. Detta har även inneburit sjunkande vakanser. Wallenstam bedömer att 
bostadsmarknaden generellt tål högre hyror i framtiden, främst då i de centrala lägena i 
Stockholm och Göteborg. Den ökande sysselsättningen inom storstadsregionerna är en 
anledning till att efterfrågan på kontorslokaler ökat i Stockholm och Göteborg. 
 
År 2005 2006 2007 
Hyresintäkter mkr 1220 1239 1241 
Tkvm 1260 1243 1139 
Hyresökning % kvm 0% 0% 7% 
Hyresintäkt kr/kvm 1052 1049 1123 
Vakansgrad 8% 5% 3% 
 
Direktavkastning 
Wallenstams direktavkastning har under perioden minskat från 4,30% år 2005  till 4,19% år 
2007. Wallenstam förklarar att detta främst beror på en fortsatt stark efterfrågan på lokaler där 
priset ökat mer än driftnettot. 
 
År 2005 2006 2007 
Direktavkastning 4,30% 3,87% 4,19% 
 
Investeringar respektive försäljningar 
I och med en stor försäljning år 2007 har det totala marknadsvärdet på förvaltningsfastigheter 
som företaget äger minskat i förhållande till år 2006. Wallenstam gör årligen en mängd 
fastighetstransaktioner vilket ger en god avstämning mellan bolagets värdering och 
marknadens pris. Wallenstam tror att det utländska intresset för svenska fastigheter kommer 
att förbli starkt under år 2008.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 28 

4.4 Kungsleden 
Kungsledens fastighetsbestånd sträcker sig över hela Sverige. De äger fastigheter i 
Stockholm, Malmö, Härnösand, Göteborg, Ludvika, Lund, Norrköping, Helsingborg, 
Linköping och Umeå. Drygt hälften av beståndet finns i Stockholm, Malmö och Göteborg. 
 
Värderingsmetod 
Kungsleden har valt att värdera sina fastigheter internt till verkligt värde. Till grund för 
värderingen används en kassaflödesmodell med en prognosperiod på fem år. För varje 
fastighet beräknas då hyresbetalningar för framtida hyresperioder. Varje fastighet värderas 
individuellt då drift- och underhållskostnader skiljer dem åt. För att kvalitetssäkra värderingen 
har Kungsleden valt att regelbundet anlita oberoende externa värderare. Vart tredje år görs en 
omfattande extern värdering om 70% av fastighetsbeståndet. 
 
 
 
 
 
 
Antaganden vid värdering 

• Hänsyn tas till kategori, geografi och hyresavtalens löptid. 
• Kalkylränta varierar mellan 6,5 och 14% (2007), 16% (2006 och 2005) 
• Direktavkastningskrav mellan 5 och 12,5% (2007), 14 % (2006 och 2005) 
• Långsiktig vakans normalt mellan 5 och 10%. 
• Drifts- och underhållskostnader beräknas utifrån utfall för respektive 

fastighet samt erfarenheter från jämförbara objekt. Kostnad för tomträttsavgäld 
inkluderas i värderingsmodellen. 

• Inflationen antas vara 1,5% per år under hela kalkylperioden. 
 
Värdeförändring 
Värderingen av fastighetsbeståndet har ökat från 24 856 mkr år 2005 till 25 662 mkr år 2007. 
För att bäst åskådliggöra detta visar vi ökningen per kvadratmeter. Dock har ökningen av de 
orealiserade värdeförändringarna minskat jämfört med år 2006. Värderingen styrs av 
efterfrågan och utbudet på fastighetsmarknaden och är främst beroende av utvecklingen på 
hyresmarknaden. De realiserade värdeförändringarna undersöktes också och är fortsatt höga 
vilket innebär att försäljningsvärdet överstiger det bokförda värdet för vart av de tre år vi har 
studerat.  
 
År 2005 2006 2007 
Bokfört värde mkr 24856 22235 25662 
Tkvm 379 293 305 
Värdeökning % kvm 0% 16% 28% 
Bokfört värde kr/kvm 65584 75757 84082 
Orealiserad värdeförändring 1122 1845 1305 
Resultat 1987 3574 2400 
Orealiserad 
värdeförändring/resultatet 

56,50% 51,60% 54,40% 

 
Hyresutveckling & Vakansgrad 
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I tabellen nedan kan man utläsa att hyresintäkterna per kvadratmeter har ökat sedan år 2005. 
År 2006 var det en stark ökning av hyresintäkterna vilket mattades av år 2007. 
 
År 2005 2006 2007 
Hyresintäkter mkr 2737 2236 2509 
Tkvm 3790 2935 3052 
Hyresökning % kvm 0% 5% 9% 
Hyresintäkt kr/kvm 802 845 871 
Vakansgrad 10% 9,80% 5,60% 
 
Direktavkastning 
Utfallet för Kungsleden år 2007 har minskat i jämförelse med år 2006 medan det ökade 
mellan åren 2005 och 2006.  
 
År 2005 2006 2007 
Direktavkastning 5,25% 6,87 6,51% 
 
 
 
Investeringar respektive försäljningar och vakanser 
År 2006 såldes en del av beståndet ut medan företaget låg relativt lågt vad gäller 
investeringar. Det är även förklaringen till varför marknadsvärdet minskat. Marknadsvärdet 
per kvadratmeter här däremot fortsatt att stiga. Kungsledens vakansgrad sjönk med fyra 
procentenheter under år 2007 och detta tror VD Tomas Erséus kan leda till högre resultat och 
driftnetton. Anledningen till detta är den ökade sysselsättningen som i sin tur lett till ett ökat 
lokalbehov. 
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5 Analys 
Här knyter vi samman materialet från teoridelen med vår empiri och analyserar samt 
reflekterar över detta. 
 

5.1 Värderingsmetod 
Som ett led mot besvarandet av vår frågeställning har vi undersökt vilka värderingsmetoder de 
fyra olika företagen valt att använda sig av. Detta för att förstå hur olika parametrar såsom 
ränta spelar in vid värderingen. Ett av syftena med IAS 40 är att företagen blir jämförbara 
eftersom de följer uppställda regler vid fastighetsvärdering. För att kunna göra en tillförlitlig 
jämförelse av bolagen var det viktigt att försäkra oss om att IASBs standarder därför 
efterföljs.  
 
Samtliga analyserade företag tillämpar IASBs standarder och värdering till verkligt värde. För 
att nå värderingen verkligt värde på bästa sätt är det utryckt i IAS 40 punkt 45 att ”värde 
erhålls från aktuella priser på en aktiv marknad för likartade fastigheter, med samma läge och 
i samma skick, och som är föremål för likartade hyresavtal och andra avtal.” Detta är en 
såkallad ortprismetod som vi nämnt i teoriavsnittet. Om inte ortprismetoden är tillämpbar, 
beskrivs i IAS 40 en ordning som skall följas. Den sistnämnda metoden för värdering i 
ordningen är kassaflödesmetoden. Denna metod är ändå vanligt förekommande bland 
noterade fastighetsbolag. Bolagen vi analyserade använder sig av följande värderingsmetoder: 
 

• Hufvudstaden - direktavkastningsmetod  
• Castellum - kassaflödesmetod 
• Wallenstam - direktavkastningsmetod  
• Kungsleden - kassaflödesmetod 

 
Dessa båda metoder bygger på nuvärdesberäkning av framtida nettoavkastningar. Enligt 
Persson (2005) måste metoder som kassaflödesmetod och direktavkastningsmetod ges ökad 
betydelse om relevanta jämförelseobjekt helt saknas eller om materialet är bristfälligt. 
 

5.2 Värdeförändring 
Värdet av samtliga undersökta bolags fastigheter har ökat från år 2005 till år 2007. Ökningen 
har dock procentuellt sett mattats av för samtliga företag år 2007. Detta stämmer överens med 
vad som beskrivs i teorin. Högre räntor bidrar nämligen till en minskad efterfrågan på 
fastigheter vilket dämpar prisökningstakten. 
 
Tre av våra fyra undersökta företag har visat positiva realiserade värdeförändringar tre år i 
rad. Detta kan tolkas som att företagen inte värderar sina förvaltningsfastigheter till verkligt 
värde enl. IAS 40 punk 5 där de definierar verkligt värde som ”Det belopp till vilket en 
tillgång skulle kunna överlåtas mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och som 
har ett intresse av att transaktionen genomförs.” Det visar sig även att externa värderare 
värderar fastigheterna högre än vad företagen gör internt.  
 
Vi gjorde beräkningar i vår empiri för att visa hur stor del av fastighetsbolagens resultat efter 
skatt som består av orealiserade värdeförändringar. Bolagens andel orealiserade 
värdeförändringar av resultatet efter skatt var för år 2007 följande: 
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Hufvudstaden 108%, Castellum 62%, Wallenstam 48%, Kungsleden 54%. Detta visar hur 
stora svängningar värdering till verkligt värde kan få i bolagens resultat.  
 
Tre av företagen visar att de orealiserade värdeförändringarna utgör en allt mindre del av 
resultatet år 2007 jämfört med år 2005. Förklaring till detta är att värderingen har mattats av 
medan resultatet har ökat. Räntehöjningar är en förklaring till en avmattning av värdet och de 
ökade hyrorna. 

5.3 Antaganden vid värdering 
För att värderingen ska vara tillförlitlig krävs att företagen gör vissa antaganden. Dessa är 
bl.a. antaganden gällande direktavkastning samt långvarig vakansgrad. Små differenser i 
dessa antaganden kan få stora effekter i den slutliga värderingen av en förvaltningsfastighet. 

5.3.1 Direktavkastning 

Castellum har år 2006 minskat direktavkastningskravet med en procentenhet jämfört med år 
2005, de använder sig nu av ett bredare intervall. Detta innebär att en eller flera fastigheters 
förväntade direktavkastningskrav har minskat. År 2007 görs inga ändringar utan de utgår från 
samma intervall som föregående år, 6-10%. I teorin innebär en förväntad minskning av 
direktavkastningskravet en högre värdering av fastigheten. Ur detta kan man tyda att 
förväntningarna nu inte är lika stora vad gäller direktavkastningskrav jämfört med år 2005. 
Även Kungsleden har valt att sänka sitt kalkylerade direktavkastningskrav då de gör en 
sänkning år 2007 med 1,5 procentenheter. Wallenstam och Hufvudstaden har även de minskat 
direktavkastningskravet. Anmärkningsvärt är att Wallenstam har minskat det undre intervallet 
kraftigt för direktavkastningskravet. 
 
Antaganden om framtida direktavkastning 
 2005 2006 2007 
Castellum 7-10% 6-10% 6-10% 
Kungsleden 5-14% 5-14% 5-12,5% 
Hufvudstaden 5 - 6,5% 4,25 - 5,75% 5 - 5,75% 
Wallenstam 4,5-9% 2,25-9% 2,25-9% 

 
Utfall 
 2005 2006 2007 
Castellum 5,97% 5,42% 5,37% 
Kungsleden 5,25% 6,87 6,51% 
Hufvudstaden 4,37% 4,80% 4,13% 
Wallenstam 4,30% 3,87% 4,19% 

 
Alla företag förutom Kungsleden visar minskade direktavkastningar från år 2005. Orsaken till 
detta är främst att marknadsvärdet på fastigheterna ökat procentuellt mer än hyresintäkterna. I 
teorin ska direktavkastningen följa ränteutvecklingen vilket inte riktigt stämmer överens med 
verkligheten. En förklaring till att direktavkastningen inte följer ränteutvecklingen skulle 
kunna bero på en förväntad ökad avkastning i framtiden. Hufvudstaden tror på en fortsatt 
stark efterfrågan på fastigheter där inte priset kommer påverkas i någon större utsträckning 
utan ett scenario där istället hyresintäkterna kommer att öka.  
 
Genom att analysera den verkliga direktavkastningen och direktavkastningskravet ser vi om 
utvecklingen av dessa följer ränteutvecklingen. En höjd ränta innebär en högre 
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alternativkostnad för investeringen. Det bör föranleda ett ökat avkastningskrav för den 
specifika investeringen bland investerare. 
 
Vi anser det märkligt att tre av bolagen använder sig av ett minskat direktavkastningskrav vid 
värdering av förvaltningsfastigheter trots att räntan har stigit med två procentenheter sedan 
införandet av IAS 40. Det innebär att företagen använder sig utav lägre direktavkastningskrav 
i sina värderingsmodeller vilket leder till att fastigheterna ökar i värde om de andra 
parametrarna är oförändrade. Detta skulle kunna vara en förklaring till varför inte värderingen 
av fastighetsbeståndet sjunker. Vad vi förklarat här skulle möjligtvis kunna ses som en 
subjektiv redovisning då en räntehöjning i teorin borde innebära en minskning av värdet. 
 
Det som motsäger att så inte är fallet är att inget av företagen visar reaförluster vid 
fastighetsavyttringar. Två av företagen visar tvärtom reavinster vilket visar att företagen 
snarare undervärderar sina fastigheter vilket innebär att resultaträkningen inte påverkas i lika 
stor utsträckning av värdeförändringar som den borde.  

5.3.2 Långsiktig vakansgrad 

Castellum och Kungsleden är de två företag som nämner vilka antaganden de gjort vad gäller 
framtida vakansgrad. En minskning av vakansgraden innebär ökade hyresintäkter medan en 
ökning av vakansgraden leder till förlorade hyresintäkter förutsatt att hyresnivåerna är 
oförändrade. Båda påverkar således värderingen av fastigheterna. Kungsleden har sänkt sitt 
antagande om vakansgrad från 10% år 2005 till drygt 6% år 2007. Detta innebär att 
fastigheterna ökat uthyrningsgraden med fyra procentenheter. Det som kan sägas om 
Kungsleden är att de ligger innanför intervallet under hela perioden trots att deras antaganden 
ej förändrats. Castellum har haft en jämn vakansgrad runt 12% mellan åren 2005 och 2007. 
Antaganden visar att Castellum i framtiden räknar med en vakansgrad runt 5% vilket innebär 
en tro på en ökad uthyrningsgrad. Trots höjda räntor tror Castellum och Kungsleden på ett 
fortsatt stort behov av lokaler vilket kommer att generera ökade hyresintäkter. Som kan 
utläsas i företagens årsredovisningar har vakansgraden på fastighetsmarknaden sjunkit under 
senare år vilket enligt Nyberg (Nyberg 2007) motiverar högre hyror i framtiden. 

5.3.3 Fastighetsvärdets och hyresintäkternas utveckling 

Riksbanken har under perioden 2005-2007 höjt reporäntan med 2 procentenheter. Vad som 
visas i diagrammet nedan är att utvecklingen av värdeförändringar och hyresintäkter motsäger 
teorin om hur en räntehöjning bör påverka fastighetsmarknaden. Nämligen att en höjd ränta 
ska innebära en minskad efterfråga vilket bör leda till lägre priser. Det som kan utläsas är 
ändå att värdeförändringarna mattas av medan hyresnivåerna ökar. Detta stämmer överens 
med vad Lars Nyberg (2007) skriver i sin rapport. Högre sysselsättning medför att vakanserna 
minskar vilket i sin tur ger en positiv hyresutveckling.  
 
 
 
 
Hyresutvecklingen beror främst på den starka efterfrågan i storstadsregionerna. I diagrammet 
nedan kan utläsas att hyresutvecklingen haft en positiv ökning sedan år 2006. En anledning 
till att efterfrågan har ökat trots de stigande räntorna kan enligt Hufvudstaden (2007) bero på 
hög likviditet, låga transaktionskostnader samt en öppen informationsrik marknad och en 
framtida positiv ekonomisk utveckling. 
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5.4 Värdering i förhållande till ränteförändring 
I teorin har vi nämnt att en räntehöjning ska föranleda en värdeminskning av 
förvaltningsfastigheten. Trots detta har samtliga fyra företag vi analyserat ökat sina bokförda 
fastighetsvärden under de senaste tre åren. För att bäst åskådliggöra detta visar vi den 
genomsnittliga värdeförändringen i procent av Hufvudstaden, Castellum, Wallenstams och 
Kungsledens fastighetsbestånd. 

5.5 Investering respektive försäljning 
Castellum har sedan år 2005 flitigt investerat i ytterligare fastigheter. De har investerat 
betydligt mer än vad de sålt fastigheter för. Trots det ligger belåningsgraden på en jämn nivå 
runt 45%. Det man däremot kan se är att räntekostnaderna har ökat under alla tre åren. Det 
innebär att investerare bör vänta sig en högre avkastning i framtiden för att täcka upp för de 
ökade lånekostnaderna. 
 
Vi ser ingen tendens eller något mönster att företagen väljer att investera mindre. Detta trots 
att räntekostnaderna för samtliga företag alltmer ökar och nu är en väsentlig post som 
påverkar resultatet. En anledning till detta tror vi är att företagen inte ser kulmen av de höga 
marknadspriserna än. Istället väntar de sig ökade framtida hyreshöjningar som då i framtiden 
kan kompensera dagens ökade räntekostnader. 
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6 Slutsats 
Slutligen redogör vi för våra slutsatser från vår studie, detta leder till svar på vår 
frågeställning.  
 
Vi har analyserat fyra börsnoterade fastighetsbolag Hufvudstaden, Castellum, Wallenstam och 
Kungsleden vilket innebär att vi inte vågar generalisera resultatet vi har kommit fram till för 
hela branschen.  
 
En ökning av reporäntan har skett med 2 procentenheter från år 2005 till slutet av år 2007. En 
höjning av räntan ökar investerarnas räntekostnader vilket i sin tur medför en dämpad 
efterfråga av kontorslokaler och bostäder. Detta borde leda till lägre värdering av bolagens 
fastighetsbestånd som ska värderas till verkligt värde enligt IAS 40. Detta är vad som sägs i 
teorin och är utförligare beskrivit under rubriken 3.8 Hur en förändring av reporäntan 
påverkar fastighetsvärderingen i teorin? 
 
Resultatet av vår undersökning visar emellertid att fastighetsvärderingen inte påverkas i lika 
hög grad av en ränteförändring som det beskrivs i teorin. Det syns genom att samtliga 
fastighetsbolag har orealiserade värdeförändringar som fortfarande ökar. Vi kan också se en 
trend att ökningen mattas av från år 2006 till år 2007 för Hufvudstaden, Castellum och 
Kungsleden medan det för Wallenstam mattas av redan år 2005. Förklaringen till detta tror vi 
beror på att investerare fortfarande ser den svenska fastighetsmarknaden som attraktiv p.g.a 
andra makroekonomiska faktorer än räntan. Detta påstående stärks av att vakansgraderna 
minskar dvs. efterfrågan är fortfarande stark. En annan förklaring till att värderingarna först 
runt år 2006 börjat mattas av kan bottna i det glapp som finns på marknaden, dvs. att 
marknaden inte reagerar direkt på marknadsförändringar i form av t.ex. förändrat ränteläge.  
 
Vi har kommit fram till att de fastighetsbolag vi granskat har en benägenhet att försöka hålla 
värderingen av sina förvaltningsfastigheter på en hög nivå även nu när räntan har höjts två år i 
rad. Det som framkommit av vår studie är att tre av fyra undersökta företag undervärderar 
sina fastigheter trots att redovisningen ska ske till verkligt värde. Detta visas genom att 
Castellum, Kungsleden och Wallenstam har positiva realiserade värdeförändringar tre år i rad. 
Det visar sig även att externa värderare värderar fastigheterna högre än vad företagen gör 
internt. En förklaring till undervärderingen kan vara att bolagen inte helt har lämnat 
redovisning enligt försiktighetsprincipen. En anledning till detta tror vi är att företag är rädda 
för att övervärdera sina fastigheter. Rädslan tror vi bygger på att en övervärderad fastighet 
som nästkommande år säljs kommer orsaka en reaförlust. Detta i sin tur kommer att ge stora 
svängningar i resultaträkningen mellan åren vilket inte är önskvärt för företagen. 
 
 
En annan intressant företeelse som vi lagt märke till under uppsatsens fortlöpande är 
skillnaden mellan företagens direktavkastningskrav och den verkliga direktavkastningen. 
Detta är märkligt eftersom en höjning av reporäntan bör leda till en ökning av 
direktavkastningskrav vid fastighetsinvesteringar eftersom en alternativ placering då bör ge en 
högre avkastning. Förklaringen till minskade direktavkastningskrav antar vi beror på en 
fortsatt stark tro på hyresutvecklingen bland investerare. Detta är en av anledningarna till 
varför inte marknadsvärdet för förvaltningsfastigheter har minskat trots räntehöjningar. 
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Tilläggas ska även att vi under ett par år haft en högkonjunktur med höga priser och historiskt 
sett låga räntor. Det är först under det senaste året vi fått se höjda räntor. Företag i fråga och 
privatpersoner reagerar enligt detta resonemang inte lika fort på prisförändringar vid 
ränteförändringar som det beskrivs i teorin.  
 
Att flera av företagen visar upp realiserade värdeförändringar kan också hänvisas till att 
företagen endast tillämpat redovisning till verkligt värde under tre räkenskapsår. En mer 
rättvisande bild skulle kanske ges om man hade ett större tidsspann att analysera. Hänsyn 
skall tas till att systemet är någorlunda nyinstiftat.  
 
I vår studie har vi kommit fram till att företagen sedan införandet av IAS 40 inte endast utgår 
från ränteförändringar när de värderar sina förvaltningsfastigheter utan att tex. efterfrågan och 
tron om framtida hyror påverkas av även andra makroekonomiska förhållanden. 
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Bilaga 1 
Realiserade värdeförändringar 
 
 2005 2006 2007 
Castellum 1 83 71 
Kungsleden 579,9 852,8 318 
Hufvudstaden 0 0 0 
Wallenstam 158 189 298 

Bilaga 2 
Hyresökning i % per kvm 
 
 2005 2006 2007 
Castellum 0% 8% 15% 
Kungsleden 0% 16% 28% 
Hufvudstaden 0% 24% 45% 
Wallenstam 0% 15% 23% 
Totalt   63% 111% 
  / / 
Antalet företag  4 4 
Genomsnittlig 
ökning   = 15,75%  = 27,75% 

 
Bokfört värdeökning i % per kvm 
 
 2005 2006 2007 
Castellum 0% 2% 5% 
Kungsleden 0% 5% 9% 
Hufvudstaden 0% 16% 23% 
Wallenstam 0% 0% 7% 
Totalt   23% 44% 
  / / 
Antalet företag  4 4 
Genomsnittlig 
ökning   = 5,75%  = 11% 

Bilaga 3 
Räntekostnader 
 
 2005 2006 2007 
Castellum 385 367 498 
Kungsleden 527 636 708 
Hufvudstaden 90 101 131,8 
Wallenstam 374 378 387 

 


