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Sammanfattning 

Examensarbete i företagsekonomi, Handelshögskolan vid Karlstads 

universitet, Fastighetsekonomi 

Kandidatuppsats VT 2012 

Handledare: Bo Nordlund 

Författare: Robert Boström och Viktor Dahlgren 

Titel: Osäkerhet vid fastighetsvärdering – Hur påverkas belåningsgraden vid 

en förändring av det bedömda verkliga värdet? 

Problembakgrund och problemdiskussion: Vid värdering till verkligt värde 

av förvaltningsfastigheter enligt IAS 40 infinner sig, för värderaren, en viss 

grad av osäkerhet. Denna osäkerhet bör tas hänsyn till vid en presentation av 

verkligt värde. 

Problemfrågeställning: Vilket osäkerhetsintervall är lämpligt vid en 

fastighetsvärdering? Finns det risker att belåningsgraden når oönskade nivåer 

när ett osäkerhetsintervall appliceras på det bedömda verkliga värdet?  

Syfte: Syftet är att analysera hur de studerade fastighetsbolagens belåningsgrad 

påverkas vid applicering av ett osäkerhetsintervall på deras redovisade värden 

på förvaltningsfastigheter. 

 Avgränsning: Vår studie inriktar sig på fastighetsbolag som upprättar 

årsredovisningen enligt IFRS regler där värderingen av förvaltningsfastigheter 

sker enligt IAS 40. Belåningsgraden är det nyckeltal som ligger till grund för 

studien. 

Metod: Vi har tillämpat en kvalitativ metod där vi intervjuat sju personer inom 

fastighetsvärdering. Intervjuerna har som huvudsakliga syfte att undersöka hur 

stort osäkerhetsintervallet ansågs vara vid en fastighetsvärdering, både på den 

enskilde fastigheten samt även vid en fastighetsportfölj. 

Slutsats: Resultatet från intervjuerna och teorin indikerade att ett 

osäkerhetsintervall om + 5 procent skulle kunna vara applicerbart på ett 

bedömt verkligt värde av en fastighetsportfölj. Vid applicering av intervallet på 

förvaltningsfastigheternas verkliga värden resulterade detta i att 

belåningsgraden påverkas olika beroende av hur högt respektive lågt belånade 

bolagen är.  
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Abstract 

Student thesis in Business Administration, Karlstad Business School, 

Real Estate Management  

Bachelor thesis, Spring 2012 

Supervisor: Bo Nordlund 

Authors: Robert Boström and Viktor Dahlgren 

Title: Uncertainty in real estate appraisal - How will a change in the estimated 

fair value affect the loan to value ratio? 

Introduction and problem statement: When estimating a property’s fair 

value according to IAS 40 there will always be a degree of uncertainty. This 

uncertainty should be acknowledged when presenting the fair value. 

Research question: What range of uncertainty is appropriate in a real estate 

appraisal? Is there a risk that the loan to value ratio reaches an undesirable 

level when applying this range to the estimated fair value? 

Objectives: The purpose is to study how the loan to value ratio is affected 

when applying a range of uncertainty to the reported fair value of the studied 

company’s investment properties. 

Limitations: This study is focusing on companies who report their financial 

statements according to the standards of IFRS and thus appraise their 

investment properties according to IAS 40. The loan to value ratio is the main 

focus in this study. 

Methodology: This study is based upon interviews with seven real estate 

appraisers. The main purpose of the interviews is to find out the range of 

uncertainty that was considered present in a real estate appraisal of a single 

property as well as a portfolio of properties.  

Conclusions: The results from the interviews as well as literature suggest that 

a range of + 5 percent could portray the uncertainty regarding a fair value 

assessment of a property portfolio. When applying the range on the reported 

fair value of the investment properties it showed that the loan to value ratio 

was affected differently based upon the size of the company’s loans.  
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Förkortningar 

ASPECT  - Association for Chartered Surveying Property Evaluation and       

Transactions 

EU - Europeiska Unionen 

FASB - Financial Accounting Standards Board 

GAAP - Generally Accepted Accounting Principles  

IAS - International Accounting Standards 

IASB - International Accounting Standards Board 

IFRS - International Financial Reporting Standards 

RIBA - Royal Institute of British Architects 

RICS - Royal Institute of Chartered Surveyors 

 

Definitioner 

Driftnetto – Inbetalningsöverskott som uppstår efter avdrag för drift och 

underhållsutbetalningar 

Förvaltningsfastigheter – är fastigheter som innehas i syfte att generera 

hyresinkomster eller värdestegring eller en kombination av dessa 

Marknadsvärde – Är det pris som sannolikt skulle erhållas om fastigheten 

bjöds ut på en fri och öppen marknad med tillräcklig marknadsföringstid, utan 

partsrelationer och utan tvång 

Verkligt värde – Är det belopp till vilken en tillgång skulle kunna överlåtas 

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

att transaktionen genomförs 
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet kommer vi redogöra problembakgrunden till 
ämnet, problemdiskussion, problemformulering, de forskningsfrågor 
som är relevanta utifrån problemdiskussionen, syfte samt 
avgränsningar. 

 

1.1. Problembakgrund 

Historiskt sett talas det om två olika redovisningstraditioner: Kontinentala1 och 

Anglosaxiska traditionen2  (Smith 2006). 

I de länder som omfattades av den kontinentala traditionen har 

värderingsfrågorna inte reglerats i lagstiftningen till den mening att lagen inte 

angett vad som är det ”riktiga” värdet (Smith 2006). Finansiella rapporteringar 

och värderingar har varierat från land till land beroende på synsätt och kultur 

(Alexander et al. 2009). 

I den anglosaxiska traditionen utvecklade redovisningsbyråerna egna regler om 

vad som är ”true and fair”, även kallat GAAP. Den professionella 

organisationen FASB utformade senare detaljerade standarder utifrån 

regelverket. Standarderna utformades för att uppnå en mer enhetlig värdering, 

men även för att redovisningsbyråerna skulle undvika att bli föremål för 

rättsprocesser, där domstolen ansåg att vissa redovisningar som godkänts av 

byråerna varit bristfälliga (Smith 2006). 

Under senare tid har den kontinentala traditionen, i viss utsträckning, kommit 

att tillämpa delar av den anglosaxiska traditionen. Detta på grund av den 

internationella standardiseringen och uppkomsten av multinationella företag 

som introducerades på börsen, vars redovisningar byggde på den anglosaxiska 

traditionen (Smith 2006). 

Företag opererar globalt, deras efterfrågan efter finansiering är global, 

samtidigt som de förses med finansiering globalt. Likaså måste finansiell 

rapportering vara global (Alexander et al. 2009). Affärsvärlden är i dagsläget 

väldigt globaliserad och relevant information om kapitalmarknaden är 

nödvändig (Bonham 2008).  

                                                 
1 Innefattar länder; Västeuropa utom Storbritannien, Irland och Holland  
2
 Innefattar länderna; Storbritannien, Irland, Holland, USA samt de brittiska 

samväldesländerna 
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2002 fattade Europaparlamentet ett gemensamt beslut som innebar att företag 

inom EU, vars aktier eller värdepapper är noterade på börsen, från och med 

2005 ska upprätta årsredovisning i enlighet med IAS/ IFRS (Axelman et al. 

2003). Det innebar för börsnoterade fastighetsbolag att de ska värdera sina 

förvaltningsfastigheter till verkligt värde enligt IAS 40 (Bengtsson 2008).  

Enligt French och Gabrielli (2005) präglas en fastighetsvärdering alltid av 

osäkerhet. På fastighetsmarknaden sker få transaktioner samtidigt som varje 

objekt till viss grad är unikt. Även vid god tillgång på jämförbara transaktioner 

kommer förhållandena vid dessa aldrig vara identiska med de som råder för 

fastigheten som värderas. Detta innebär att det alltid kommer infinna sig en 

viss grad av osäkerhet i det bedömda marknadsvärdet (Persson 2008) 

 

1.2. Problemdiskussion 

En fastighetsvärdering präglas, som tidigare nämnts, alltid av en viss grad av 

osäkerhet. Det innebär att det är praktiskt taget omöjligt för en 

fastighetsvärderare att beräkna ett specifikt värde med absolut säkerhet utifrån 

tillgänglig och relevant data. En värderingsman kan dock med en hög grad av 

säkerhet beräkna ett intervall inom vilket det verkliga värdet befinner sig. När 

ett fastighetsbolag i sin årsredovisning presenterar värdet på en 

förvaltningsfastighet sker detta i form av en specifik siffra. Av denna anledning 

är det nödvändigt för dessa klienter att erhålla ett värderingsutlåtande där en 

specifik siffra presenteras. Trots detta kan det inte bortses från det faktum att 

det redovisade värdet inte är absolut säkert utan kan variera inom ett visst 

intervall. Samtliga fastighetsbolagen som studerats, presenterar i sina 

årsredovisningar en känslighetsanalys. Fem av dessa bolag har valt att 

presentera hur belåningsgraden påverkas vid en förändring av fastigheternas 

värde, dock inom olika intervaller. Ett av bolagen visade effekterna av en 

värdeförändring om endast 1 procent. 

Studier har gjorts, som visat att ett osäkerhetsintervall kan existera vid en 

marknadsvärdering av fastigheter. Nordlund (2008b) har i sin studie antagit ett 

intervall om + 5 procent vid värdering av en fastighetsportfölj.  

Vid applicering av ett osäkerhetsintervall kan belåningsgraden påverkas mer 

eller mindre, beroende av hur högt fastighetsbolagens räntebärande skulder är 

i förhållande till det redovisade värdet på fastigheterna. Bolagen kanske helt 

enkelt hamnar inom någon typ av kritisk gräns. 
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1.3. Problemfrågeställning 

Denna uppsats ämnar besvara följande frågeställning: 

 Vilken grad av osäkerhet bedöms generellt föreligga kring ett fastighetsbolags 
redovisade fastighetsvärde? 

 Hur redovisar fastighetsbolagen den osäkerhet som präglar fastigheternas värde? 

 Hur redovisar värderingsmännen den osäkerhet som föreligger vid värderingen 
till sina uppdragsgivare? 

 Hur påverkas belåningsgraden i fastighetsbolagen om fastigheternas värde 
varierar inom ett givet intervall? 

 

1.4. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka den osäkerhet som präglar en värdering 

till verkligt värde. Hur stor bedöms osäkerheten vara, dels för den enskilda 

fastigheten samt även för en fastighetsportfölj. Hur rapporteras denna 

osäkerhet, såväl i värderingsmännens värderingsutlåtanden som i 

fastighetsbolagens årsredovisningar? Störst vikt kommer läggas på hur 

fastighetsbolagens belåningsgrad påverkas om förvaltningsfastigheternas 

redovisade värde varierar inom det bedömda osäkerhetsintervallet.  

 

1.5. Avgränsning 

Av de olika nyckeltal som kan ligga till grund för en analys av årsredovisningar 

så har vi valt att analysera belåningsgrad (loan to value). Studien avser endast 

fastighetsförvaltningsbolag som redovisar enligt IFRS regelverk. Våra 

respondenter består endast av fastighetsvärderare.  
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2. Metod 

I metoddelen beskrivs val av metod, insamling av data, urvalskriterier 
och undersökta bolag, urval av respondenter, validering samt 
reliabilitet.  

 

2.1. Val av metod 

Genom vår metod ska vi undersöka om det finns något uttalat 

osäkerhetsintervall bland värderare som bör beaktas vid en marknadsvärdering 

av förvaltningsfastigheter i enlighet med IFRS. Syftet med uppsatsen är att 

kunna besvara problemfrågeställningen utifrån den teoretiska referensramen 

och det empiriska materialet. 

 

2.1.1. Kvalitativ metod 

Öppenhet kan vara ett nyckelord för en kvalitativ metod. Både valet av en 

kvalitativ metod och ordet öppenhet har legat till grund för metodvalet. Med 

öppenhet menas, att den sätter få begränsningar på de svar som en 

uppgiftslämnare kan tänkas ge och det är den som intervjuas som bestämmer 

vilken information som ska lämnas (Jacobsen 2002). För att finna ett 

tillämpbart osäkerhetsintervall, där inga ledande svarsalternativ existerar, valde 

vi individuella och öppna telefonintervjuer som enligt Jacobsen (2002) 

kännetecknas av att undersökaren och den undersökte samtalar som i en 

vanlig dialog. Insamlad data består av ord, meningar och berättelser och kan 

göras ansikte mot ansikte eller via telefonintervju. Resultatet som 

undersökaren får fram består av anteckningar eller ljudupptagningar.  

Enligt Jacobsen (2002) anses denna metod mest lämplig då: 

 

 Relativt få respondenter intervjuas 

 Undersökaren vill ha en enskild respondents åsikt 

 Undersökaren söker respondentens tolkning och mening i ett speciellt fenomen 
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2.2. Insamling av data 

Som grund för vår analys och diskussion ligger den teoretiska referensramen, 

empirin utifrån intervjuerna samt fastighetsbolagens årsredovisningar.  

Till grund för primärdata som används i empiri och analys ligger intervjuerna. 

Den teoretiska referensramen är sammanställd utifrån litteratur, artiklar, 

rapporter, avhandlingar, direktiv med mera. Det tillsammans med 

fastighetsbolagens årsredovisningar utgör sekundärdata.  

 

2.3. Urvalskriterier och undersökta fastighetsbolag 

Studiens syfte är att kartlägga hur en värdeförändring av det redovisade 

marknadsvärdet inom ett givet osäkerhetsintervall kan påverka 

belåningsgraden i fastighetsbolag som värderar sina förvaltningsfastigheter till 

verkligt värde enligt IAS 40. Valet av bolag att analysera har tagits med hänsyn 

till nuvarande belåningsgrad då vi ville se effekterna för högre respektive lägre 

belånade fastighetsbolag och belysa skillnaderna. Formel för belåningsgrad:  

              
                    

                                         
 

 

Anledning till att vi studerade räntebärande skulder i förhållande till 

förvaltningsfastigheter är att förvaltningsfastigheter utgör övervägande delen 

av de analyserade fastighetsbolagens totala tillgångar. 

Vi valde ut tolv fastighetsbolag för att få en bred jämförelse och analytisk bild. 

Samtliga bolag redovisar sina förvaltningsfastigheter till verkligt värde och elva 

av de tolv valda bolagen är noterade på börsen. Vasakronan är det bolag som 

inte är börsnoterat men redovisar alltjämt sina förvaltningsfastigheter till 

verkligt värde enligt IFRS regler. 

Fastighetsbolagens redovisade värde på fastigheterna och deras nuvarande 

belåningsgrad i årsredovisningarna är manuellt hämtat från respektive företags 

hemsida. 
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De fastighetsförvaltningsbolag som legat till grund för studien är: 

 

 AB Sagax 

 Atrium Ljungberg AB 

 Fastighets AB Balder 

 Castellum AB 

 Diös Fastigheter AB 

 Fabege AB 

 Hufvudstaden AB 

 Klövern 

 Kungsleden  

 Vasakronan AB 

 Wallenstam 

 Wihlborgs 

 

2.4. Urval av respondenter 

Valet utgår från om respondenterna värderar fastigheter där syftet är att det 

bedömda marknadsvärdet ska användas som verkligt värde i finansiella 

rapporter upprättade enligt IFRS. I samråd med handledare rekommenderades 

fyra av totalt sju respondenter. Resterande tre valdes ut med hänsyn till deras 

erfarenheter inom fastighetsvärdering.  

 

2.5. Intervjuer 

Intervjuerna bestod av semistrukturerade och öppna telefonintervjuer. Enligt 

Denscombe (2009) har intervjuaren vid en semistrukturerad intervju en färdig 

lista med frågor som ska besvaras. Den typen av intervjuer låter den 

intervjuade tala mer utförligt om de ämnen som tas upp samt att den 

intervjuade kan säga sin mening rakt ut, vilket framhålls som ett bättre sätt för 

att få svar i komplexa frågor. Vi ansåg att en frågelista bör finnas när vi gjorde 

denna typ av intervju för att få fram jämförbara svar från samtliga 

respondenter. En intervjumall sammanställdes som senare korrigerades och 

godkändes av handledaren. Anledningen till varför vi valde öppen intervju: 

Öppna individuella intervjuer är mycket lämpliga för att få fram enskilda 

individers tolkning av ett eller annat fenomen. Vi får klarhet i hur individen 

uppfattar och inlägger mening i olika förhållanden (Jacobsen 2002, s. 161) 
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2.6. Validitet  

Validitet kan förklaras som hur precist ett mätinstrument mäter det som avses 

mätas (Stukát 2005). Vidare menas med validering att en så objektiv bild som 

möjligt getts av det studerade fenomenet (Höst et al. 2006). Efter att 

intervjuerna ägt rum gjordes en sammanställning för varje enskild respondent.  

För att säkerställa att en solid faktagrund insamlats så kan enligt Höst et al. 

(2006) återkoppling tillämpas, alltså att respondenterna kommenterar det 

insamlade materialet och verifiera att det motsvarar deras uppfattning av de 

uppgifter som lämnats.  

Återkopplingen gjordes genom att en sammanfattning skickades ut till de 

enskilda respondenterna via e-post med vändande svar.  

 

2.7. Reliabilitet  

Ordet reliabilitet kan översättas till tillförlitlighet och trovärdighet. Det vill säga 

om undersökningen går att lita på (Jacobsen 2002). Vi anser att intervjuerna, 

som ligger till grund för empirin, är både tillförlitliga och trovärdiga. Det 

baseras vi på att frågorna är öppet ställda och semistrukturerade där 

respondenten svarar med egna ord utifrån erfarenhet inom området. För att 

mäta tillförlitligheten kan ett tankexperiment vara nyttigt enligt Jacobsen 

(2002), som innebär att skulle ungefär samma resultat kunna uppnås om exakt 

samma undersökning utfördes en gång till.  Ges samma resultat så har 

undersökningen en hög tillförlitlighet. 

Av de sju respondenterna var det en som sällan värderar fastigheter där syftet 

är att det bedömda värdet ska användas som verkligt värde i finansiella 

rapporter upprättade enligt IFRS. 
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3. Teoretisk referensram 

Utifrån valet av tillvägagångssätt från metoddelen så kommer den 
teoretiska referensramen ligga till grund för empirin. Vi avser att ge 
läsaren en förståelse av problematiken i ämnet genom teoriavsnittet.  

 

3.1. Nyckeltal 

Vid en fastighetsvärdering sker en ekonomisk analys av fastighetsbeståndet 

och/eller fastighetsföretaget. Syftet med analysen kan vara att bedöma 

marknadsvärde eller också dess individuella avkastningsvärde. Värderingen 

kommer således att bygga på någon form av värderingskalkyl där 

värderingsmannen sökt och samlat in data som ligger till grund för kalkylen 

(Nordlund 2008a).  

Redovisningen ligger till grund för nyckeltalsanalysen. Externa investerare/ 

betraktare har endast tillgång till den externa informationen, alltså 

årsredovisningen (Nordlund 2008a). Nyckeltalen används för att ”ta pulsen” 

på det egna eller någon annans företag, kort förklarat, att mäta företagets 

status och utveckling över tiden samt att jämföra med andra företag (Rock 

1995). En förklaring till ett nyckeltals innebörd är enligt Nordlund (2008a, s. 

497): ” Nyckeltal är vanligen en kvot som ger komprimerad information om 

nivåer för olika parametrar”. Vidare menar Nordlund (2008a) som är 

jämförbart med Rock ovan, att nyckeltalens syfte är: 

Att spegla nivåer för fastigheter eller företag för att kunna göra jämförelser. Att 

utgöra larmsignaler för kontroll att nivån inte avviker för mycket. Att uttrycka 

en normerad målsättning (Nordlund 2008a, s. 497). 

Nyckeltalen används även vid en rapportering till uppdragsgivaren, det vill 

säga genom årsredovisningen. Det presenteras oftast i en speciell rapport, så 

kallad nyckeltalsanalys (Rock 1995). 

Nyckeltalsanalysen i redovisningen innehåller normalt framräknade värden på 

viktiga nyckeltal för företaget samt definitioner och kommentarer. 

Bedömningar av företagets svagheter och framtida möjligheter sker oftast 

utifrån analysen. Ett exempel kan vara företagets risksituation (Rock 1995). 

Den typ av analys som görs utifrån nyckeltal kallas även finansiell analys. Den 

syftar som ovan nämnts till att bedöma företagets framtida prestation, 

samtidigt som den blickar bakåt och utvärderar företaget historiskt sett. 
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Systematiskt och effektivt är två ledord som är av yttersta vikt (Nilsson et al. 

2002).  

 

 Systematiskt – rätt nyckeltal väljs för det som skall studeras 

 Effektivt – antal nyckeltal som används begränsas 

 

Anledningen till dessa ledord är att det är svårt att dra slutsatser och hantera 

stora mängder information. Vid en extern bedömning hjälper 

nyckeltalsanalysen den externe bedömaren att skapa en bild företagets 

ekonomiska situation. Bedömaren kan alltså se den finansiella situationen och 

dess lönsamhet (Nilsson et al. 2002)  

 

3.1.2 Belåningsgrad 

Belåningsgraden är ett mått på fastighetsbolagens finansiella ställning och 

används som ett verktyg vid en riskavvägning (Rock 1995). Belåningsgraden 

kan förklaras som Nordlund och Lundström (2011) uttrycker det; ”en produkt 

av riskavvägningar i det finansiella systemet”.  

Vid finansiering med lånat kapital tillkommer en finansiell risk för kreditgivare 

samt låntagare (Nordlund & Lundström 2011). Vad en finansiell risk innebär 

kan kort förklaras som Persson & Nordlund (2003b) beskriver det i Balans: 

Under 1990 sjönk fastighetspriserna med cirka 10-25 procent. Nedgången 

fortsatte under våren -91 med prisfall om cirka 25-40 procent. Bidragande 

faktorer till de sjunkande priserna var att räntorna hade skjutit i höjden vilket i 

sin tur ledde till kreditproblem och minskad omsättning på 

fastighetsmarknaden. Bolag med hög belåningsgrad drabbades hårt och deras 

egna kapital raderades i princip ut. Finans- och fastighetskris var ett faktum 

och många bolag hamnade i obestånd och konkurs. Krisen drabbade både 

bankerna och fastighetsbolagen hårt, där den ända räddningen för att undvika 

en bank kollaps, var ett statligt ingripande.  

En studie som gjorts av Nordlund och Lundström (2011) visade att den 

genomsnittliga belåningsgraden i Europa 2008 låg på cirka 55 procent. 

Därefter föll den tillbaka till strax över 40 procent. En av förklaringarna till 

varför belåningsgraden nådde 55 procent är sannolikt på grund av väsentliga 

nedjusteringar av marknadsvärdet i de europeiska fastighetsföretagen. Detta till 
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följd av den finansiella krisen 2008-2009. Är lånen konstanta vid en 

nedjustering av marknadsvärdet så kommer belåningsgraden att öka.  

För närvarande uppgår de svenska börsnoterade fastighetsbolagens 

belåningsgrad till cirka 60-65 procent vilket kan jämföras med Storbritannien 

och Kontinentaleuropa där motsvarande siffra är cirka 40 procent (Nordlund 

& Lundström 2011). 

 

3.2. Fastighetsvärdering 

Syftet med en fastighetsvärdering är att bedöma värdet på en fastighet vid en 

viss tidpunkt. Vid värderingar kan det värdebegrepp som presenteras variera 

(Persson 2008). Det värdebegrepp som är vanligast förekommande är 

marknadsvärde (Nordlund & Persson 2003a). Begreppet marknadsvärde 

definieras i European Valuation Standards (The European Group of Valuers’ 

Associations 2009, s. 15) som: 

The estimated amount for which the property should exchange on the date of 

valuation between a willing buyer and a willing seller in an arm’s length 

transaction after proper marketing wherein the parties had each acted 

knowledgeably, prudently and without compulsion. 

Enligt Nordlund (2008b) kan denna definition vid en fastighetsvärdering 

tolkas identiskt med IAS 40’s definition av verkligt värde. Verkligt värde 

benämns i IAS 40 som ”Verkligt värde är det belopp till vilket en tillgång 

skulle kunna överlåtas mellan kunniga parter som är oberoende av varandra 

och som har ett intresse av att transaktionen genomförs” (IAS 40, punkt 5). 

I enlighet med IAS 40 gäller vidare att: ”Verkligt värde får inte påverkas av 

särskilda villkor och omständigheter såsom en ovanlig finansiering, sale and 

leaseback-avtal eller särskilda villkor som utlovas av personer med anknytning 

till transaktionen” (IAS 40, punkt 36). 

Alla börsnoterade bolag ska enligt EG nr 1606/2002 utforma sin redovisning 

enligt internationella redovisningsstandarder. De internationella 

redovisningsstandarder som avses är International Accounting Standards [IAS] 

och International Financial Reporting Standards [IFRS] . Syftet med denna 

förordning är att förbättra insynen i bolagens redovisningar samt att underlätta 

jämförelser mellan olika bolag inom unionen (Europeiska Unionen 2002).  
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Enligt IAS 40 ska förvaltningsfastigheter redovisas till antingen verkligt värde 

eller till anskaffningsvärdet minskat med ackumulerade avskrivningar samt 

eventuella nedskrivningar. Med anskaffningsvärde avses då alla de kostnader 

som är direkt hänförbara till förvärvet av den aktuella fastigheten. Under 

förutsättning att en förvaltningsfastighet redovisas till 

anskaffningsvärdemetoden i balansräkningen måste bolaget trots detta även 

presentera det bedömda verkliga värdet i sin årsredovisning(IAS 40).  

 

3.3. Värderingsmetodiken 

Det finns ett flertal olika metoder att tillämpa vid en fastighetsvärdering.  

Avgörande för valet av värderingsmetoder bör vara värderings syfte och de 

värderingsmetoder som tillämpas bör vara de som bäst uppfyller detta syfte. 

Samtidigt är valet av metod till stor del beroende av tillgång på information, 

traditioner samt värderingsmannens enskilda preferenser (Persson 2008). 

Vanligtvis tillämpas fler än en värderingsmetod vid en värdering. Anledningen 

till detta är att oavsett valet av värderingsmetod kommer det alltid infinna sig 

en viss grad av osäkerhet vid dess tillämpning. Vid tillämpning av fler metoder 

kan denna osäkerhet dock reduceras (Ekelid et al. 1998).  

 

3.3.1. Ortsprismetod 

Ortsprismetod är en av de vanligast förekommande värderingsmetoderna. Vid 

en ortsprisanalys inhämtas information som erhålls från tidigare transaktioner 

på marknaden. Den information som erhålls från de analyserade 

transaktionerna ligger sedan till grund för bedömningen av värdet på den 

aktuella fastigheten. Ortsprisanalysens tillförlitlighet och användbarhet är 

beroende av tillgången på relevant och jämförbar information (Persson 2008). 

Vid brist på relevant information ökar osäkerheten i värderingen samtidigt 

som stor tillgång på relevant information innebär större säkerhet (French & 

Gabrielli 2005). Enligt Persson (2008) är det framförallt tre faktorer som avgör 

relevansen i informationen vid en ortsprisanalys: 

 

 Antalet jämförbara transaktioner. Informationens tillförlitlighet ökar om den 
baseras på ett flertal transaktioner (Persson 2008). Vid ett fåtal transaktioner kan 
informationen baseras på särskilda förhållanden vid transaktionerna som inte 
återspeglar marknaden i sin helhet (Malinson & French 2001). 
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 Graden av jämförbarhet mellan fastigheterna. För att informationen från en 
fastighetstransaktion ska vara relevant krävs att fastigheten till viss grad är 
jämförbar med den fastighet som värdering avser (Persson 2008). 
 

 Tiden för transaktionerna. Eftersom förhållandena på marknaden står under 
ständig förändring är tiden för transaktionerna en avgörande faktor. Relevansen 
av en jämförelse är bland annat beroende av att förhållandena på marknaden vid 
tidpunkten för transaktionen är likartade med de förhållanden som råder vid 
värderingstillfället (Persson 2008).  

 

Fastighetsmarknaden präglas av att det sker få transaktioner samtidigt som 

varje objekt till viss grad är unikt. Detta kan leda till datafångstproblem då brist 

på jämförbara transaktioner försvårar ortsprisanalysen. Även vid god tillgång 

på jämförbara transaktioner kommer förhållandena vid dessa aldrig vara 

identiska med de som råder för fastigheten som värderas. Detta innebär att det 

alltid kommer infinna sig en viss grad av osäkerhet vid en ortsprisanalys trots 

god tillgång på relevant information (Persson 2008). 

 

3.3.2. Avkastningskalkylbaserade metoder 

En avkastningskalkylbaserad värderingsmetod kan tillämpas i form av en 

direktavkastningsmetod eller kassaflödesmetod (Persson 2008). 

En tillämpning av direktavkastningsmetoden innebär att ett årligt driftnetto 

beräknas för fastigheten. Detta driftnetto divideras sedan med 

direktavkastningskrav vilket resulterar i ett bedömt värde (Persson 2008).  

Kassaflödesmetoden innebär att en kalkylränta används för att 

nuvärdesberäkna alla årliga kassaflöden under en viss kalkylperiod. Till grund 

för beräkningen av marknadsvärdet ligger också en nuvärdesberäkning av 

fastighetens bedömda restvärde vid kalkylperiodens utgång (Persson 2008).  

Det marknadsvärde som beräknas vid tillämpning av kassaflödesmetoden 

påverkas i hög grad av det värde kalkylräntan bedöms till. På samma sätt är det 

erhållna värdet vid tillämpning av direktavkastningsmetoden beroende av 

storleken på direktavkastningskravet. Av denna anledning är det viktigt att 

värdena som används på dessa beräknas på ett korrekt sätt. Den kalkylränta 

som tillämpas vid kassflödesmetoden beräknas utifrån den ekonomiska 

situationen i omvärlden samt de för fastigheten specifika förhållandena. 
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Storleken ska återspegla räntenivån, den bedömda inflationsutvecklingen samt 

den riskfaktor som bedöms föreligga för den specifika fastigheten (Persson 

2008). Formeln för beräkning av kalkylräntan blir således enligt Persson 

(2008): 

 

                                                 
                         

 

Det finns ett samband mellan kalkylränta och direktavkastningskrav. Detta 

innebär att då det finns fastställd kalkylränta kan denna användas för att 

beräkna ett direktavkastningskrav. Direktavkastningskravet påverkas också av 

den förväntade värdeförändringen som kan vara både positiv eller negativ 

(Persson 2008). Sambandet beskrivs enligt Persson (2008) som: 

 

                                             

 

Gemensamt för de avkastningskalkylbaserade värderingsmetoderna är att de 

baseras på prognoser och förväntningar om framtiden. Dessa prognoser gäller 

dels utvecklingen på marknaden samt specifika förhållanden för den aktuella 

fastigheten. Då ingen på förhand kan veta utfallet av dessa 

framtidförväntningar kommer värdet på varje parameter, som ligger till grund 

för värderingen, till varierande grad präglas av osäkerhet (Nordlund 2008).  

Osäkerheten som återfinns vid varje parameter kommer i förlängningen leda 

till att även värderingsresultatet präglas av osäkerhet. I syfte att uppnå ett 

tillförlitligt resultat måste denna osäkerhet hanteras av värderingsmannen på 

ett lämpligt sätt (French och Gabrielli 2005).   

Vid tillämpning av direktavkastningsmetoden beräknas 

direktavkastningskravet utifrån den information värderingsmannen erhåller vid 

en analys av marknaden. Vid denna beräkning tar värderingsmannen hänsyn 

till den osäkerhet som bedöms råda i samband med värderingen. 

Bedömningen sker i detta fall genom en sammantagen analys av den osäkerhet 

som anses råda men det görs ingen bedömning av den osäkerhet som råder 

kring varje enskild parameter som kan påverka det beräknade värdet (French 

och Gabrielli 2005).  
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Tillämpas kassaflödesmetoden är det dock inte möjligt att göra en 

sammantagen analys av osäkerheten. Då kassflödesmetoden baseras på flera 

olika parametrar måste värderingsmannen bedöma ett värde på var och en av 

dessa. Detta innebär att värderingsmannen måste ta hänsyn till och analysera 

den osäkerhet som råder vid varje enskild parameter. Vid tillämpning av 

kassflödesmetoden krävs alltså att större hänsyn tas till osäkerhet. 

Värderingsmannen kommer dock oavsett graden av osäkerhet fastställa ett 

specifikt värde för varje parameter vilket det slutliga värdet kommer baseras på 

(French och Gabrielli 2005) 

 

3.3.3.  Produktionskostnadsmetoder 

Vid tillämpning av en produktionskostnadsmetod bedöms värdet utifrån de 

kostnader som uppkommer vid förvärv av mark samt uppförande av byggnad. 

Därmed bedöms värdet inte med hänsyn till fastighetens framtida nyttor eller 

betalda priser på marknaden. Vid en värdering till marknadsvärde måste de 

kostnader som ligger till grund för värderingen marknadsanpassas. Detta då 

det är möjligt att de för fastigheten nedlagda produktionskostnaderna kan 

såväl över- som understiga fastighetens marknadsvärde (Persson 2008). 

En värdering med tillämpning av produktionskostnadsmetoden delas in i tre 

moment (Lantmäteriet & Mäklarsamfundet 2010).  

 

1. Bedöma kostnaden för att uppföra en likande byggnad. Detta sker antingen 

genom att indexuppräkna de nedlagda kostnaderna för att uppföra den aktuella 

fastigheten, eller genom att beräkna kostnaden för en nybyggnation. 

2. Nedskrivning med den bedömda värdeminskningen som uppkommit tillföljd 

av byggnadens ålder och användande. Denna nedskrivning kan vara antingen 

linjär, degressiv eller progressiv. 

3. Addera markvärdet, vilket vanligen beräknas med tillämpning av 

ortsprismetoden. 

 

När alla dessa moment utförts erhålls det bedömda fastighetsvärdet 

(Lantmäteriet & Mäklarsamfundet 2010). 

Det kan uppstå situationer där produktionskostnadsmetoden anses var den 

enda tillämpbara värderingsmetoden. Detta kan vara då fastigheten anses 

sakna marknad, det saknas adekvata jämförelsetransaktioner samt då det finns 

svårigheter att bedöma fastighetens ekonomiska avkastning (Persson 2008). 
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3.4. Hantering av osäkerhet vid fastighetsvärdering 

Att fastighetsvärderingar innehåller osäkerhetsmoment illustrerades i en 

undersökning av Joslin (2005) riktad till 100 värderingsmän i Storbritannien. 

83 av de 100 tillfrågade värderingsmännen ansåg att det inte var möjligt att 

med absolut säkerhet beräkna värdet på en fastighet. Undersökning visade 

dessutom att samtliga tillfrågade ansåg att det alltid fanns osäkerhetsmoment 

närvarande vid en fastighetsvärdering. Resultatet från undersökning speglar 

den uppfattning som bland andra Lundström (2001) samt French och 

Gabrielli (2005) delar. Även de menar att det inte är möjligt att med absolut 

säkerhet fastställa värdet på en fastighet.  

I syfte att hantera denna osäkerhet görs i många fall någon form av 

känslighetsanalys där värderingsmannen belyser hur fastighetens värde 

påverkas av att en parameter i värdering förändras (French & Gabrielli 2005). 

Kritik har dock riktats mot hur dessa känslighetsanalyser utformas. Ekelid et 

al. (1998) menar att de känslighetsanalyser de påträffade vid sin granskning av 

100 värderingsutlåtanden utfärdade mellan 1980 och 1996 inte var adekvat 

utförda. Anledningen till detta var att värderingsmannen bara ändrat en 

parameter åt gången utan att redogöra för varför parametern ändrats i den 

omfattningen. Det redogjordes inte heller för vilken sannolikhet som tillskrevs 

de olika scenariorna vilket reducerar känslighetsanalysens informationsvärde.  

Den kritik Ekelid et al. (1998) riktar mot de känslighetsanalyser som återfinns i 

flera värderingsutlåtanden delas av French och Gabrielli (2005) som menar att 

det inte är tillräckligt att analysera ett fåtal olika scenarior där endast ett fåtal 

parametrar förändras. De har utformat ett förslag på hur de tycker att 

osäkerheten bör hanteras vid en fastighetsvärdering. Förslaget innebär att 

värderingsmannen förutom att fastställa det mest sannolika värdet för varje 

parameter dessutom bör fastställa det mest positiva respektive mest negativa 

utfallet av varje parameter. Genom detta tillvägagångssätt har ett intervall 

fastställts mellan det bästa och värsta möjliga scenariot samt det mest troliga 

värdet på varje parameter. När allt detta är fastställt görs en Monte Carlo 

simulering i ett program som då skapar tusentals olika scenarior där olika 

siffror inom det givna intervallet för varje parameter används. 

Värderingsmannen kommer då erhålla det mest troliga värdet i form av en 

specifik siffra samt information om sannolikheten att värdet ligger inom ett 

antal intervaller med olika grad av säkerhet beroende på dess storlek. 

Författarna menar att detta är en relativt okomplicerad process som samtidigt 
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tar stor hänsyn till osäkerhet. French (2011) har i senare publikationer ansett 

att metoden innebär en lämplig hantering av osäkerhet.  

 

3.5. Osäkerhetsintervaller 

Flertalet studier har genomförts med syfte att bedöma den osäkerhet som 

generellt präglar det bedömda värdet på en fastighet. Brown et al. (1998) 

undersökte fastighetsvärderingar mellan åren 1980 och 1995 för att se med 

vilken grad av säkerhet en fastighet kunde värderas. Slutsatsen var att 1 av 10 

fastighetsvärderingar skulle sannolikt ligga inom 5 procent från det faktiska 

marknadsvärdet samt att 1 av 5 skulle ligga inom 10 procent från det faktiska 

marknadsvärdet. De menar dock att denna säkerhet skulle öka om mer 

information var tillgänglig.  

Bretten och Wyatt (2001) har gjort en enkätundersökning riktad till 

värderingsmän, långivare, investerare och finansmäklare som bland annat 

handlade om en acceptabel felmarginal vid värdering av en enskild fastighet. 

Resultatet var att 40 procent av de tillfrågade ansåg att det var rimligt att en 

fastighetsvärdering hade en felmarginal på + 10 procent samtidigt som 25 

procent ansåg att det var rimligt med en felmarginal på + - 5 procent. Av de 

tillfrågade angav 76 procent en acceptabel felmarginal på någonstans mellan + 

5-10 procent. 

Lundström och Gustafsson (2006) har gjort tre undersökningar, år 2000, 2001 

och 2005, där syftet var att se hur olika värderingsmäns bedömda 

marknadsvärde varierar under förutsättning att de har tillgång till samma 

information. Resultatet från undersökning år 2000 visade att endast 11 av 20 

värderingsmän värderade fastigheten till inom + 10 procent av medelvärdet. 

Undersökningarna år 2001 och 2005 innebar dock mindre spridning då 18 av 

18 respektive 15 av 16 värderingsmän värderade fastigheten inom ett intervall 

av + 10 procent av medelvärdet. Anledningen till den stora spridningen i 

beräknade värden år 2000 ansågs vara att marknaden var mycket mer ostabil 

än 2001 och 2005. Detta resulterade i att framförallt bedömningen av 

marknadshyra varierade kraftigt och resulterade i större spridning i beräknade 

marknadsvärde. 

Hager och Lord (1985) studerade hur bedömningen av marknadsvärde skulle 

variera då olika värderingsmän värderade samma fastighet med samma 

förutsättningar. Inför undersökningen var deras uppfattning att värdena skulle 
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variera inom ett intervall av + 5 procent av medelvärdet. I undersökningen 

fick tio värderingsmän i uppdrag att värdera två fastigheter där den ena bestod 

av kontor och den andra av butiker. Samtidigt utfördes en kontrollvärdering av 

en värderingsman med mycket stor erfarenhet samt mycket god kunskap om 

områdena där fastigheterna var belägna. Resultatet av undersökningen avvek 

stort från författarnas tidigare uppfattning om variationen (Hager & Lord 

1985). Skillnaden mellan det högsta och lägsta värdet på kontorsfastigheten var 

24 procent och på butiksfastigheten var skillnaden 45 procent. Vid 

värderingen av kontorsfastigheten låg 4 av 10 värderingsmän inom ett intervall 

av + 5 procent av kontrollvärderingen och 9 av 10 låg inom ett intervall av 

+/- 10 %. För butiksfastigheten hamnade 5 av 10 inom + 5 procent från 

kontrollvärderingen och 8 av 10 låg inom + 10 procent (Crosby 2000). Hager 

och Lord (1985) menar dock att undersökningen innehöll bara ett fåtal 

respondenter och föreslog att mer omfattande undersökningar borde göras på 

ämnet för att se om variationen är så stor generellt eller om det var specifikt 

för deras undersökning.  

Royal Institution of Chartered Surveyors [RICS] (2009) har gjort en 

sammanställning där de jämfört marknadsvärden från värderingsutlåtanden 

med det slutliga transaktionspriset för fastigheten. Värderingsutlåtandena har 

dessutom justerats för att motsvara de marknadsförändringar som ägt rum 

mellan värderingstidpunkten och transaktionstidpunkten. Denna jämförelse 

har genomförts på fastighetstransaktioner i Frankrike, Nederländerna, 

Tyskland och Storbritannien. Resultatet (se tabell 3.5.1) visar att mellan 49-62 

procent av alla värderingar ligger inom ett intervall av + 10 procent av det 

slutliga transaktionspriset beroende på vilket land det gäller. Om intervallet 

ökas till + 20 procent hamnar 77-85 procent av alla värderingar inom det givna 

intervallet. 

 
Tabell 3.5.1 visar spridningen på hur mycket försäljningspriset skiljde sig från värderingen. 

Källa: Royal Institution of Chartered Surveyors [RICS] (2009) 
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En liknande studie har genomförts av Cannon och Cole (2011) som jämfört 

7 214 fastighetsvärderingar uträttade mellan 1984-2010 med det slutgiltiga 

transaktionspriset för fastigheten. Eftersom fastigheterna såldes vid en senare 

tidpunkt än då värderingarna utfördes, anpassades försäljningspriset till 

värderingstidpunkten genom att räkna bort de värdepåverkande faktorer som 

inträffat till följd av förändringar på marknaden. Undersökningen granskade 

dels situationen för enskilda fastigheter där resultatet visade att värderingarna i 

genomsnitt var + 12 procent ifrån det slutliga försäljningspriset. Dessutom 

gjordes en undersökning av hur detta skulle kunna se ut på portföljnivå där 

över- och undervärderingar i slutändan kan ta ut varandra. Resultatet visade 

dock en genomsnittlig skillnad på 4-5 procent mellan värderingarna och det 

slutliga försäljningspriset. Detta indikerar att felaktigheter i värderingar inte tar 

ut varandra i sin helhet på portföljnivå utan bara i viss utsträckning. Detta 

tyder följaktligen på att det finns viss osäkerhet kring marknadsvärdet även på 

en hel portfölj. Slutligen visar dock undersökningen att osäkerheten blir 

mindre på portföljnivå i jämförelse med vid en enskild fastighet. 

Nordlund (2008b) anser att osäkerheten för en enskild fastighet är större än 

för en hel portfölj. Denna åsikt sammanstämmer med resultatet från Cannon 

och Cole (2011) där skillnaden mellan värdering och försäljningspris var större 

vid enskilda fastigheter än vid portföljer. Vidare anser Nordlund (2008b) att + 

5 procent är ett troligt osäkerhetsintervall för en hel fastighetsportfölj. 

 

3.6. Rapportering av osäkerhet 

Då osäkerhet råder redan vid de poster som värderingsresultatet grundar sig på 

innebär det i förlängningen att även resultatet kommer präglas av osäkerhet. I 

nuläget finns ingen standard för hur denna osäkerhet ska presenteras för 

klienten. Resultatet blir att många värderare till följd av detta ignorerar att 

rapportera om osäkerheten trots att denna ofta har en stor inverkan för 

fastighetens värde. Klienterna erhåller värderingsutlåtandet med en exakt siffra 

som bedömt marknadsvärde och utan adekvat information om den osäkerhet 

som råder kring denna siffra (French 2011). 

Syftet med att rapportera om osäkerheten i en fastighetsvärdering är enligt 

RICS (1994) främst att förbättra klientens förståelse för värderingen. French 

(2011) anser att om klienten skulle få förståelse för den osäkerhet som 

värderingen präglas av, skulle det i många fall leda till att klienten kan fatta mer 
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välgrundade beslut. RICS (1994) menar att rapportering av osäkerhet inte 

innebär att värderingsmannen på något sätt avskriver sig ansvar för sin 

värdering utan tvärtom stärker det värderingens trovärdighet och i 

förlängningen hela branschens trovärdighet. Att underlåta att rapportera 

osäkerhet anser French (2011) snarare vara oprofessionellt då osäkerhet 

existerar i alla värderingsutlåtanden trots perfekt marknadsinformation.  

Enligt Joslin’s (2005) undersökning visade det sig att 82 procent av de 

tillfrågade värderingsmännen i någon form rapporterade om osäkerhet till sina 

klienter. Rapportering bestod dock till övervägande del bara av en kort 

kommentar på slutet eller i form av en intervall som endast visade att 

värderingssiffran inte är definitiv utan kunde variera. Denna rapportering gav 

ingen indikation på hur stor sannolikhet värdet tillskrevs utan endast att siffran 

inte var definitiv. En rapportering på detta vis innebär att klienten inte får 

någon förståelse för hur säker det bedömda värdet anses vara. Resultatet 

stämmer bra överens med vad Ekelid et al. (1998) upptäckte i sin granskning. 

Visserligen upptäckte de att efter finanskrisen i början av nittiotalet hade det 

blivit allt mer vanligt att rapportera värdet i form av intervaller. Det gavs dock 

ingen indikation på hur stor sannolikheten var att värdet befann sig inom den 

givna intervallen. Dessutom framstod det som om intervallet inte var specifikt 

framställd för den enskilda fastigheten utan att värderingsmännen istället 

använde sig av en generell intervall för alla fastigheter.   

French (2011) tillfrågade mellan 2005 till 2007 uppemot 2 500 värderingsmän 

om de i sin värdering tog hänsyn till Guidance note 5 i RICS’s (2008) 

Valuation Standrads som handlar om rapportering av osäkerhet i 

värderingsutlåtanden. Endast en handfull värderingsmän påstod sig rapportera 

osäkerhet i enighet med Guidance note 5. Denna undersökning gjordes dock 

när marknaden var på uppgång vilket French tror kan ha bidragit till att det var 

så få som följde dessa rekommendationer. 

Det framgår från dessa undersökningar att en övervägande andel 

värderingsmän underlåter att rapportera osäkerhet på ett adekvat sätt eller i 

många fall inte rapporterar om det överhuvudtaget. Det huvudsakliga syftet 

med rapportering av osäkerhet är enligt French (2011) och RICS (1994) att 

underlätta för klienter att fatta välgrundade beslut. Att endast informera om att 

värdet kan variera utan att ange vilken sannolikhet det bedömda värdet 

tillskrivs uppfyller knappast detta syfte. Klienten får visserligen information 

om att värdet aldrig kan vara absolut säkert men det är just vetskapen om hur 
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sannolikt det är att värdet är på en viss nivå som underlättar för klienten i sitt 

beslutsfattande (Ekelid et al. 1998).  

För att få ordning på denna bristfälliga rapportering av osäkerhet har RICS 

(1994) belyst behovet av en standard gällande hanteringen av osäkerhet vid 

fastighetsvärdering. I en rapport från 1994 skriver RICS att en värdering alltid 

kommer bestå av osäkerhetsmoment. I rapporten står att även om många 

klienter efterfrågar ett värde i form av en exakt siffra så finns det även många 

klienter som vill erhålla information om de bakomliggande osäkerheterna och 

riskerna. Det förslogs därmed i rapporten att RICS ska arbeta med att utveckla 

en standard för hur denna osäkerhet ska rapporteras på ett lämpligt sätt (RICS 

1994). I en rapport från 2002 belystes återigen behovet av en standard om hur 

osäkerhet ska rapporteras till klienterna (RICS 2002). Det saknas dock, trots 

dessa rapporter, fortfarande en etablerad standard på hur denna osäkerhet bör 

uttryckas i värderingsutlåtandet (French 2011). 

När RICS (2008) undersökte behovet av en standard för rapportering av 

osäkerhet bland användare av värderingsresultatet visade det sig dock att 

majoriteten inte ansåg att de hade ett behov av en sådan standard. Enligt 

Joslin’s (2005) undersökning anser ungefär hälften av de 100 tillfrågade 

värderingsmännen att det är nödvändigt att en standard för rapportering av 

osäkerhet etableras. Dessa undersökningar gjordes dock när 

fastighetsmarknaden var på uppgång och French (2011) menar att under 

sådana tider lägger varken värderingsmän eller klienterna någon vikt vid 

osäkerhet. Under den senaste nedgången i marknaden, som var ett resultat av 

finanskraschen, ökade värderingsmännens efterfrågan av råd om hur 

osäkerheten borde rapporteras. Han menar därmed att det är möjligt att 

resultatet av undersökningarna till stor del beror på den stabila marknaden vid 

tidpunkten för undersökningarna.   

RICS’s (2008) undersökning visade dock att även om majoriteten inte 

efterfrågade en standard för rapportering av osäkerhet så var det många 

klienter som ansåg att det var användbart, och i vissa fall ovärderligt, att de 

fick en förståelse för vilken grad av säkerhet värderingsmannen tillskrev det 

rapporterade värdet. Detta belyser vikten av att värderingsmän verkligen 

rapporterar osäkerheten på ett adekvat sätt.  

Även om det idag fortfarande inte finns någon standard för hur 

rapporteringen av osäkerhet bör utformas i värderingsutlåtandet finns det 

riktlinjer från RICS (2008) om att värderingsmän bör rapportera osäkerhet i de 
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fall den kan ha påtaglig effekt på värdet. Enligt dessa riktlinjer kan 

rapportering utformas på tre olika sätt: 

 

 Osäkerheten utrycks i from av en kommentar om hur säkert det rapporterade 
värdet anses vara. 

 Osäkerheten uttrycks genom att rapportera värdet i en intervall alternativt att det 
ges ett antal olika värden baserade på olika antaganden. 

 Osäkerheten uttrycks genom att det görs ett antal känslighetsanalyser och visar 
hur värdet kan variera beroende på hur utfallet blir. 

 

Hur osäkerheten rapporteras är dock upp till värderingsmannen. 

Värderingsmannen ska efter sin yrkeserfarenhet utforma rapporteringen på ett 

sätt som, med hänsyn till klientens syfte med värderingsutlåtandet, underlättar 

användningen av utlåtandet (RICS 2008).  

French och Gabrielli (2005) föreslår (se figur 3.6.1) att rapportering ska ske 

genom att först presentera det, enligt värderingsmannen, mest troliga värdet i 

form av en specifik siffra. Som komplettering till denna specifika siffra 

presenteras intervaller av värden i form av siffror med olika grad av 

sannolikhet. Förslaget är att intervaller med 5, 10, 50 och tillslut 100 procent 

sannolikhet presenteras. Storleken på dessa intervaller kommer bero på vilken 

grad av osäkerhet som råder vid värderingen. Till sist förslås det att 

värderingsmannen redogör för sannolikheten att värdet överstiger respektive 

understiger det som anses vara det mest troliga värdet. De anser att det i 

många fall kan vara mycket viktigt för en klient att få information om det är 

mer sannolikt att värdet överstiger eller understiger det rapporterade 

marknadsvärdet. Denna modell bygger vidare på en modell som Mallinson och 

French (2000) tidigare presenterat men vissa justeringar har gjorts i syfte att 

underlätta rapporteringen till klienterna.  

 
 

Figur 3.6.1 

Källa: (French & Gabrielli 2005, s. 87) 
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Kritik har dock riktats mot hur RICS (2008) och French och Gabrielli (2005) 

föreslår att osäkerheten bör rapporteras. French (2011) anser att det finns 

risker med hur klienten som erhåller värderingen hanterar 

värderingsutlåtanden där ett flertal möjliga värden presenteras. Han menar att 

vid sådan rapportering finns det en risk att den som använder utlåtandet själv 

kan välja det värde som bäst svarar mot dennes intressen. En långivare kan till 

exempel välja att använda sig av den högsta siffran i intervallen för att på så 

sätt ha möjligheten att bevilja ett så stort lån som möjligt och i förlängningen 

öka sina intäkter av det aktuella lånet. Därför är det idag vanligast att i ord 

uttrycka nivån av osäkerhet i värderingen. French menar dock att en 

rapportering av osäkerhet i form av ord inte innebär lika påtaglig information 

om hur sannolikt värdet anses vara som när rapporteringen sker i form av 

sannolikhetsintervaller. Han belyser därmed behovet av att utveckla en metod 

som ger påtaglig information om hur sannolik en värdering är, samtidigt som 

den inte rapporterar ett flertal möjliga värden. 

French (2011) anser att istället för att presentera osäkerheten genom att ange 

ett flertal möjliga värden, bör värderingsutlåtandet bestå av en specifik siffra 

om det bedömda marknadsvärdet i kombination med en graf som visar på hur 

säkert värdet är. På så sätt får klienten påtaglig information om hur säker 

värderingen är men har samtidigt endast ett specifikt marknadsvärde att 

grunda sina beslut på. French fastslår dock att detta bara är ett förslag och att 

vidare arbete är nödvändigt för att utveckla en standardmetod som uttrycker 

osäkerheten på ett konsekvent och användarvänligt sätt. 
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4. Empiri 

Vi har valt att göra telefonintervjuer med 7 fastighetsvärderare med 
olika bakgrund. Samtliga respondenter har kunskap om värdering till 
verkligt värde enligt IFRS. Kapitlet inleds med en presentation av 
vilka respondenterna är. Deras svar kommer att presenterad anonymt 
i form av respondent R1, R2, R3, R4, R5, R6 och R7. 

 

4.1. Intervjurespondenter 

Duncan Sunter, CBRE Sweden AB3 

Duncan Sunter är både arkitekt och auktoriserad värderare. Han är ansvarig 

för värderingsgruppen på CBRE Sweden i Stockholm och Göteborg. Duncan 

är medlem i ASPECT, RIBA och RICS. 

 

Johan Tengen, Värderingsinstitutet Tengen AB4 

Johan Tengen äger och arbetar på Värderingsinstitutet Tengen AB sedan 6 år 

samt undervisar på Malmö Universitet med inriktning mot 

fastighetsförvaltning och fastighetsmäkleri. Johan har kandidatexamen i 

fastighetsföretagande och fastighetsekonomi samt kompletterat med fristående 

kurser som krävs för att bli auktoriserad värderare. Han är medlem i ASPECT 

och VISAM (Värderingsföretag i samverkan). 

 

Karin Zakariasson, Savills Sweden AB5 

Karin Zakariasson har läst till civilingenjör - Lantmäteriprogrammet på KTH 

med inriktning fastighetsekonomi och värdering. Karin är auktoriserad 

värderare av ASPECT. Hennes arbetsuppgifter utgörs av att sälja in jobb, leda 

de anställda, ansvara för utveckling av modeller och se till att de är 

uppdaterade vad gäller värderingsinstruktioner. 

 

                                                 
3
 Telefonintervju den 2 maj 2012 

4
 Telefonintervju den 3 maj 2012 

5
 Telefonintervju den 3 maj 2012 



32 

Patrik Lundström, DTZ6 

Patrik Lundström har läst till civilingenjör - Lantmäteriprogrammet på KTH. 

Han är specialiserad inom bygg och fastighetsekonomi och tog examen 2004. 

Har efter det arbetat som övningslärare på KTH i 3 år. Patrik fick anställning 

på DTZ 2007 och arbetade 3 år inom företagets research avdelningen. Han är 

idag verksam värderare, utför besiktningar, samt hjälper till med research vid 

behov. 

 

Susanne Hörnfeldt, Newsec Advice AB7 

Susanne Hörnfeldt har läst till civilingenjör - Lantmäteriprogrammet på KTH. 

Hon är auktoriserad värderare av ASPECT. Susanne har arbetat med 

fastighetsförvaltning i 10 år och fastighetsvärdering i 10 år. Hennes befattning 

är seniorkonsult och värderare. Hon är även ansvarig för både analys- och 

värderingsuppdrag. De dagliga arbetsuppgifterna är prognoser om 

fastighetsmarknaden, analyser, värdering och utbildning. 

 

PO Skoog, Forum Fastighetsekonomi AB8 

PO Skoog har läst till civilingenjör - Lantmäteriprogrammet på KTH med 

inriktning fastighetsekonomi. Han är auktoriserad värderare av ASPECT. PO 

arbetar idag med fastighetsvärdering till 90 procent. Resterande utgörs av 

utredningar kopplade till fastigheter. Han är ansvarig för fastighetsvärdering på 

Forum Fastighetsekonomi AB. 

 

Jan Tärnell, NAI Svefa9 

Jan Tärnell har läst till civilingenjör - Lantmäteriprogrammet på KTH. Jan är 

auktoriserad värderare av ASPECT. Han har efter examen -93 arbetat inom 

olika fastighetsbolag med värdering och analyser. 2007 började Jan arbeta på 

NAI Svefa och är idag affärschef inom värdering. 

 

                                                 
6
 Telefonintervju den 3 maj 2012 

7
 Telefonintervju den 4 maj 2012 

8
 Telefonintervju den 7 maj 2012 

9
 Telefonintervju den 8 maj 2012 
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4.2. Intervjuresultat 

 

4.2.1.  Respondent 1 

R1 utför i sitt arbete värdering till marknadsvärde, där det bedömda värdet 

skall ligga som grund till verkligt värde i finansiella rapporter upprättade enligt 

IFRS. För att bedöma ett marknadsvärde används en kombination av ortspris 

och kassaflödesanalyser.  

Vid en värdering anser R1 att osäkerheten kan vara mer eller mindre beroende 

på om till exempel ortsprismaterialet är bra eller bristfälligt. Finns tillgång till 

bra material så är det klart att värderingen är mindre osäker. Om det finns 

annan typ av osäkerhet vid en värdering så skriver alltid R1 med det i 

värderingsutlåtandet, som till exempel att det finns få jämförbara köp, 

marknaden är osäker eller att det är svårt med finansiering etc.  

R1 anger inte ett osäkerhetsintervall vid en marknadsvärdering, utan ett 

bedömt värde. De visar däremot för uppdragsgivaren hur värdet påverkas om 

till exempel driftsnettot skulle förändras till det bättre eller sämre samt även 

om direktavkastningskravet skulle vara annorlunda. Det är en form av 

känslighetsmatris som visas för uppdragsgivaren. R1 anser att det ger 

uppdragsgivaren en förståelse för hur känslig en värdering är för förändrade 

parametrar. Matrisen används vid värdering av enskilda fastigheter. Handlar 

det om en portfölj så summeras fastigheterna.  

När det gäller osäkerhetsintervallerna så varierar det beroende på ort och/ 

eller typ av fastighet. På en marknad där det skett mycket transaktioner och vi 

har ett bra ortsprismaterial är värderingen ganska säker och 

osäkerhetsintervallet är då ungefär + 5 procent. Görs däremot en värdering av 

en industrifastighet på en mindre ort och det finns mycket begränsat, 

svåranalyserat och delvis icke jämförbart ortsprismaterial, då är osäkerheten 

mycket större. Vid ett sådant objekt är ett osäkerhetsintervall uppemot + 15-

20 procent rimligt. Generellt anser R1 att osäkerhetsintervallet på en enskild 

fastighet beroende av typ, storlek och läge kan variera mellan ± 0-25 procent.  

Vid värdering av ett större bestånd menar R1 att all historik och uppföljning 

visar att osäkerheten i de enskilda fastigheterna tenderar att slå ut varandra till 

viss del vilket innebär att osäkerheten blir låg. En viktig del med 

fastighetsbestånd är att koppla till konjunktur, där portföljpremie eller en 
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portföljrisk är svår att beakta, eftersom R1 värderar fastigheterna enskilt. 

Vidare säger R1 att om ett fastighetsbestånd summeras ihop till 1 miljard i en 

god konjunktur så är det möjligt att få ut 1,1 miljarder om köparen vill åt ett 

stort bestånd. På samma sätt om det råder lågkonjunktur, då kanske säljaren 

endast får 900 miljoner för samma bestånd. På så sätt uppstår ett problem för 

banken vid en kreditbedömning eftersom R1 värderar enskild och inte 

portföljer. Vid sådana händelser så skriver R1 till banken att om det är en 

sammanhållen portfölj så är värdet 1,1 miljarder, men under förutsättning att 

det säljs som en portfölj i den här marknaden. Det handlar alltså om en 

portföljpremie. R1 anser att på ett helt bestånd så är osäkerhetsintervallet 

mellan 0-10 procent beroende på typ, storlek och läge.   

När det kommer till fastighetsbolagens årsredovisning och hur de redovisar 

osäkerheten, säger R1 att han/ hon har studerat för få årsredovisningar för att 

kunna uttala sig exakt. Men R1 anser att det inte ligger i fastighetsbolagens 

intresse att redovisa osäkerhet utan de vill fokusera på styrkor och möjligheter. 

R1 anser att analytiker/ investerare tycker säkert att riskerna/ osäkerheten kan 

belysas bättre. 

 

4.2.2.  Respondent 2  

R2 värderar fastigheter där syftet är att det bedömda marknadsvärdet ska 

användas som verkligt värde i finansiella rapporter upprättade enligt IFRS. Vi 

kommersiella fastigheter värderar R2 med kassaflödes- och ortsprismetoden. 

De jämför sina bedömningar med pris per kvadratmeter och 

direktavkastningen på marknaden.  

Osäkerheten vid en värdering kan bero på olika faktorer och hänsyn ska till 

detta tas. R2 börjar med att analysera ingångsdata från fastighetsägaren om den 

är bristfällig eller felaktig. Det görs en rimlighetsbedömning av den insamlade 

data från fastighetsägaren. Finns det oklarheter med informationen bes det om 

en förklaring eller bekräftelse. Är informationen felaktig görs en besiktning av 

fastigheten och en eventuell friskrivning att de antar att data från 

fastighetsägaren är rätt och fullständig. 

Om det är en svag delmarknad, med få fastighetstransaktioner, så görs en 

bedömning av vilka avkastningsmöjligheter som finns på kapitalmarknaden för 

att försöka komma fram till ett marknadsvärde. 
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Slutligen så hänvisar R2 till relevanta standarder och riktlinjer som, RICS 

Valuation Standards GN1 ”Valuation Certainty”, RICS Valuation Standards 

VS 6.9 Appendix 6 (s), IVS 103 & IVS C.27, EVS 3.5, 5.3 (III), 6.7 (EVS 6th 

edition) samt IAS 40 par. 46. I sammanfattningen studerar R2  “Specifik Risk” 

och “Systematisk Risk”. 

R2 anser att osäkerheten som bör redovisas till uppdragsgivaren, utöver det 

som nämnts ovan, är hur mycket transaktioner som skett på delmarknaden. 

Detta för att kunna bedöma vilken typ av ”exit risk” som finns. R2 påpekar att 

om det till exempel finns en miljörisk eller någon form av teknisk risk, 

informeras uppdragsgivaren om att det är lämpligt med en utvärdering om 

eventuella miljö-/ tekniska risker. Det kan även finnas en osäkerhet på grund 

av fel vid inskrivningar i FDS-utdrag eller felaktiga uppgifter angående 

taxeringsvärde, tomträttsavgäld, tomtgräns etc. 

R2 angav tidigare ett osäkerhetsintervall vid värdering, men har numera slutat 

göra det. Det gäller både vid värdering av en enskild fastighet som vid 

portföljvärdering. R2 anger ett marknadsvärde och beskriver den risk som är 

knuten till värderingen samt ger kommentarer kring osäkerheten. 

R2 anser att det finns olika osäkerhetsintervaller beroende på ort och/ eller typ 

av fastighet. Här måste det göras en bedömning av systematisk- och specifik 

risk beroende av orten/ läge och typ av fastighet. 

R2 kunde inte ge något ungefärligt osäkerhetsintervall vad gäller värdering av 

enskild fastighet eller ett bestånd. Dock ansåg R2 att osäkerhetsintervallet 

skulle bli mindre på en portfölj än vid värdering av en enskild fastighet. 

Osäkerheten vid värdering av en enskild fastighet är högst beroende av hur 

transparent marknaden är.  

Att ge något exakt plus eller minus osäkerhetsintervall vid marknadsvärdering 

av ett stort bestånd är svårt.  Sett till försäljningen av Kefren IX portföljen 

förra året visade att differensen är mindre vid en portföljförsäljning än vid en 

enskild fastighet. 

Ingen kommentar gavs angående fastighetsbolagens årsredovisningar. 
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4.2.3.  Respondent 3  

R3 värderar fastigheter där syftet är att det bedömda marknadsvärdet ska 

användas som verkligt värde i finansiella rapporter upprättade enligt IFRS. 

Metoder som tillämpas vid värdering är ortsprismetoden och 

avkastningsmetoder. 

R3 tar hänsyn till osäkerheten på flera sätt. Dels i analysen av orten, 

hyresgästens styrka, avtalets längd, fastighetstyp samt vakansrisk. Osäkerheten 

rapporteras till uppdragsgivaren genom ett resonemang i värderingsutlåtandet. 

Något osäkerhetsintervall presenteras inte. 

Enligt R3 så finns olika osäkerhetsintervaller beroende av ort och/ eller typ av 

fastighet. Beroende på typ av fastighet så ligger intervallet någonstans mellan 

strax under 5 upptill 15 procent. I normalfallet är det rimligt med strax under 5 

upp till 7 procent. 

Vid värdering av ett stort bestånd är osäkerheten rent teoretiskt sett mindre. 

Det är dock beroende av vilka typer av fastigheter som ingår i beståndet. 

Jämförs industrifastigheter med hög vakansrisk mot bostadsfastigheter är 

osäkerheten lägre i ett bestånd med bostadsfastigheter. 

När det kommer till redovisning av osäkerhet i fastighetsbolagens 

årsredovisningar, anser R3 att det är fråga om vem som är mottagare av 

rapporterna. R3 menar att bolagen hade kunnat göra en mer sofistikerad 

känslighetsanalys och visa till exempel hur en förändring av hyresstrukturen 

påverkar marknadsvärdet. Det är dock svårt att veta var gränsen skall dras för 

hur mycket som ska redovisas om osäkerheten i årsredovisningarna.  

 

 

4.2.4.  Respondent 4  

R4 värderar sällan fastigheter där syftet är att det bedömda marknadsvärdet 

ska användas som verkligt värde i finansiella rapporter upprättade enligt IFRS. 

Ortsprisanalys, direktavkastningsmetod samt kassaflödesmetod är det som 

ligger till grunden när R4 värderar. Dessa tre metoder lever i symbios och 

appliceras beroende av objektets förutsättningar.  

Hänsynen R4 tar till osäkerhet vid värdering, är beroende av vilken typ av 

objekt värderingen avser. Mycket information innebär högre säkerhet. 
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Osäkerhet kan visa sig i tillfälliga bygglov, detaljplansändringar, stora vakanser, 

orimliga hyresnivåer etc. 

Information om osäkerheten är väldigt viktigt att värderingsmannen redovisar 

till uppdragsgivaren, att beskriva risker och dess förutsättningar som det 

enskilda objektet har. 

R4 anger i princip alltid ett osäkerhetsintervall vid en värdering. Antingen 

skriver R4 i värderingsutlåtandet att det finns ett osäkerhetsintervall eller att 

det bedömda värdet ligger inom en viss nivå. Osäkerhetsintervallet bedöms 

alltid enskild även om det handlar om ett större bestånd. Intervallerna varierar 

beroende på ort och/ eller typ av fastighet. Sett från erfarenheten över flera 

värderingar så ligger osäkerhetsintervallet på en enskild fastighet runt + 5 

procent. Vid bedömning av ett osäkerhetsintervall på ett större 

fastighetsbestånd så har storleken på beståndet ingen betydelse. I slutändan 

beror det på tillgänglig information om de olika fastigheterna i beståndet. 

Då R4 inte utför portföljvärderingar så studeras inte fastighetsbolags 

årsredovisningar. Däremot studerar R4 data baserat på fastighetsbolagens 

årsredovisningar i form av allmänna nyckeltal, genomsnittliga drift och 

underhållskostnader och så vidare. Dessa nivåer redovisas ofta i olika spann 

vilket innebär viss osäkerhet. 

 

4.2.5.  Respondent 5  

R5 värderar fastigheter där syftet är att det bedömda marknadsvärdet ska 

användas som verkligt värde i finansiella rapporter upprättade enligt IFRS. 

Denna typ värdering sker vid varje årsskifte samt en del kvartalsvis. I de flesta 

fall är det 10-20 åriga kassaflödesanalyser som ligger till grunden vid en 

värdering, och i vissa fall även ortsprisanalys. 

Hänsyn till osäkerhet är beroende av hur den visar sig, om det är på 

hyressidan, driftskostnader eller vakanser. Det uppdagas vid 

kassaflödesanalyserna. Skulle det visa sig att en hyra inte är marknadsmässig så 

appliceras en lägre eller högre hyresnivå för att se hur detta påverkar värdet. 

Finns det en osäkerhet generellt så slår det nog mer på avkastningskravet och 

även kalkylräntan. 
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R5 anser att om det råder osäkerhet vid en värdering så bör det redovisas till 

uppdragsgivaren. Om det till exempel är onormalt höga driftskostnader och en 

justering skett så ska det redovisas. Allt som är onormalt ska redovisas. 

R5 anger inte något osäkerhetsintervall vid en marknadsvärdering. R5 vill 

påminna som om att enligt IVSC (internationella värderingsstandarder) så skall 

inte ett intervall anges i bedömningen. R5 anger istället ett känslighetsintervall i 

sina värderingsutlåtanden. Intervallet visar hur värdet påverkas, om en 

justering sker av olika parametrar, som till exempel att driftsnettot minskar 

eller ökar med en viss summa eller att avkastningskravet förändras. Känner R5 

en viss osäkerhet över någon speciell parameter så belyses det i 

värderingsutlåtandet. Det är sedan upp till uppdragsgivaren att avgöra 

huruvida det ska beaktas.  

Hänsyn till osäkerheten tas både vid värdering av en enskild fastighet samt vid 

en portföljvärdering av ett större antal fastigheter. Varje fastighet, oavsett om 

det handlar om en portfölj, bedöms och värderas enskilt. Osäkerheten varierar 

både beroende på ort och typ av fastighet. 

R5 anser inte att det finns något normalt osäkerhetsintervall på marknaden. 

När värdet vid en värdering bedömts med stor säkerhet, anser R5 att 

differensen endast är cirka + 1 procent. I en känslighetsanalys kan värdet 

däremot variera mellan + 10 procent. R5 anger inte i värderingsutlåtande att 

det finns någon specifik procentsats gällande osäkerhetsintervallet. R5 menar 

att alla fastigheter är olika, därav olika osäkerhet. 

Vid en marknadsvärdering av ett större fastighetsbestånd, säger R5 att vid 

värdering av ett bestånd om 100 fastigheter, är träffsäkerheten gällande 

osäkerhetsintervallet bättre än vi bedömning av en enskild fastighet. Vid 

värdering av ett större bestånd så tenderar osäkerheten att ta ut varandra. Vid 

en jämförelse med andra värderare, av det bedömda värdet vid ett bestånd, så 

brukar resultatet vara ganska lika. Däremot vid enskilda fastighetsvärderingar 

brukar värdet skilja mer mellan olika värderare. 

R5 anser sig inte vara speciellt insatt i fastighetsbolagens årsredovisningar, men 

han/ hon tycker att bolagen bör redovisa om det finns någon faktor som är 

väldigt värdepåverkande. Det skulle kunna vara om bolaget har en fastighet 

som är värd väldigt mycket. Men bara har en enda stor hyresgäst i fastigheten 

och kontraktet löper ut om något ett år. Då kan en stor osäkerhet infinna sig. 

Vad händer om hyresgästen skulle lämna fastigheten. 
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4.2.6.  Respondent 6  

R6 värderar fastigheter där syftet är att det bedömda marknadsvärdet ska 

användas som verkligt värde i finansiella rapporter upprättade enligt IFRS. 

Värderingen sker av större börsnoterade bolag halvårs- samt helårsvis. R6 

utför även mycket styckevärderingar i samband med exempelvis förvärv eller 

vid refinansiering. Vid värdering av inkomstproducerande fastigheter använder 

R6 kassaflödesanalyser som sedan stäms av mot en ortsprisanalys. 

Osäkerheten vid en värdering sätts schablonmässigt. Det vanligaste intervallet 

som används är + 5-10 procent. Osäkerhetsintervallet sätts lite på känsla 

beroende av objekt. Är ortsprismaterialet väldigt osäkert sätts ett större 

intervall, upp till + 10-12 procent. Vid värdering av en byggrätt kan intervallet 

vara ända upp till + 25 procent. 

Vid redovisning av osäkerheten till uppdragsgivaren använder sig R6 av en 

standardiserad värderingsmall. I anslutning till den slutliga 

värderingsbedömningen finns ett avsnitt där osäkerheten framgår. Det som 

redovisas i avsnittet är hur en förändring av kalkylräntan samt 

direktavkastningskravet med 0,5-1 procent påverkar marknadsvärdet. 

Beroende av vilka önskemål uppdragsgivaren har så kan R6 välja att redovisa 

hur en förändring av marknadshyran med + 10 procent skulle påverka det 

bedömda värdet. 

Vid en portföljvärdering sätts normalt inget osäkerhetsintervall. Dock lite 

beroende av vilken typ av portfölj det handlar om. Men oftast tar 

osäkerheterna ut varandra. 

R6 anser att osäkerhetsintervallen varierar beroende på ort och/ eller typ av 

fastighet. Låt säga att vi värderar en kontorsfastighet i Stockholms innerstad, 

där det är en ganska likvid marknad med många transaktioner. Ett bedömt 

värde av den fastigheten är ganska säkert i jämförelse med en industrifastighet 

i Norrlands inland där det kanske inte gjorts speciellt många transaktioner 

under flera år. När det handlar om en byggrätt, brukar osäkerheten vara större, 

då dessa fastigheter generellt är svårare att värdera. Även vakansrisk och 

hyreskontraktslängden påverkar osäkerheten vid en värdering. 

När det gäller värdering av en enskild fastighet anser R6, som tidigare nämnts, 

att osäkerhetsintervallet ligger runt + 5-10 procent. Detta gäller vid värdering 

av inkomstproducerande förvaltningsobjekt. 
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Vid en värdering av en portfölj som innehåller ett större antal fastigheter sätter 

R6 inga intervaller. Är det en portfölj med väldigt homogena objekt är 

osäkerheten större än om objekten skiljer sig åt. Är det så att objekten skiljer 

sig åt tenderar felen att ta ut varandra vilket leder till mindre osäkerhet. 

R6 har ingen direkt uppfattning av huruvida fastighetsbolagens årsredovisning 

brister i redovisning av osäkerhet då R6 inte studerar dessa ingående. Han/ 

hon menar att de endast levererar material till fastighetsbolagen, sen hur de 

redovisar det, är upp till dem. R6 tillägger dock att det som står i bolagens 

balansräkning, är om till exempel, fastigheterna stigit med x antal miljoner. 

Men något direkt osäkerhetsintervall redovisas inte. 

 

 

4.2.7.  Respondent 7  

R7 värderar fastigheter där syftet är att det bedömda marknadsvärdet ska 

användas som verkligt värde i finansiella rapporter upprättade enligt IFRS. 

Kassaflödesanalyser är det som ligger till grund för värderingen. 

R7 anser att hänsynen visar sig i sättet att redovisa osäkerheten vid en 

värdering. Finns speciella inslag av osäkerhet, som skiljer sig från det normala 

vid en värdering, så beskrivs det i värderingsutlåtandet att värderingen är 

behäftad med särskild osäkerhet och varför det är så. Det kan i vissa fall 

beskrivas med ett intervall. Principiellt presenterar R7 inte värdet inom ett 

intervall, utan gör en marknadsvärdering.  

R7 anser att osäkerheten bör redovisas för uppdragsgivaren. Den bör 

presenteras om situationen avviker från det normala. Finns osäkerhet vid 

värderingen så kan alternativa värden utifrån andra scenarion presenteras. Det 

är väldigt viktigt att osäkerheten presenteras tydligt och förklaras. 

Osäkerhetsintervallerna varierar enligt R7 beroende på ort och/ eller typ av 

fastighet. Det finns dock ingen tumregel att en viss ort ska ha ett visst intervall. 

Normalt sett så används inte intervaller. Redan i ordet bedömning finns en 

anknytning till att det är ungefärligheter det gäller. Skulle R7 tvingas presentera 

ett intervall för uppdragsgivaren så varierar det beroende av ort och 

fastighetstyp. Intervallet kan ligga mellan -10 och +5 procent. Det handlar 

även om tidpunkten för värderingen, det kan vara en tid som är väldigt osäker 

på marknaden. 
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R7 anger inget normalt osäkerhetsintervall i sina värderingsutlåtanden. R7 tror 

att standarden för företag som arbetar med intervaller ligger antingen mellan + 

5 procent eller + 10 procent. R7 anser att detta är en ren schablon utan 

bakomliggande tanke. Historiskt sett så fanns bara intervallet där. Men frågan 

är vad det ska användas till. Är det så att en värderare ska arbeta med 

intervaller, så bör han/ hon observera vilken marknad som den är inne och 

värderar i. 

Vid ett stort fastighetsbestånd så har osäkerhetsintervallet en tendens att 

krympa. Felen tenderar att ta ut varandra. 

R7 läser en hel del med årsredovisningar. Men anser sig inte vara expert inom 

området. Av egna och andras erfarenheter så anser R7 att bolagen sällan 

presenterar någon osäkerhet. R7 menar att bolagen vill arbeta med ett ”fast” 

marknadsvärde så att revisorer, finanschefer, kreditgivare etc. har en siffra att 

förhålla sig till. Annars skulle detta innebära ännu mer osäkerhet och oklarhet. 

 

 

4.3. Granskning av årsredovisningar 

Vid analys av fastighetsbolagens årsredovisningar valde vi att använda oss av 

ett osäkerhetsintervall på + 5 procent. Detta efter att analyserat de 

vetenskapliga teorier som behandlar ämnet och vägt samman detta med den 

information vi erhållit från de intervjuer vi genomfört. Flera av de vetenskaplig 

artiklar såväl som flertalet intervjurespondenter har uttryckt att ett sannolikt 

osäkerhetsintervall vid en värdering av en enskild fastighet kan vara ungefär + 

10 procent. Såväl teori som intervjurespondenter bekräftar dessutom att 

osäkerheten minskar vid större fastighetsportföljer då osäkerheterna i de 

enskilda fastigheterna tenderar att slå ut varandra. Detta innebär att 

osäkerhetsintervallet vid värdering av en fastighetsportfölj är mindre jämfört 

med en enskild fastighet. Vi har dessutom funnit en del teori samt fått stöd 

från våra intervjuer om att ett rimligt osäkerhetsintervall för en 

fastighetsportfölj är + 5 procent. Detta innebär således att det faktiska 

marknadsvärdet kan vara såväl 5 procent över som under det redovisade 

marknadsvärdet. 
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Tabell 4.3.1 visar hur verkligt värde på förvaltningsfastigheter, räntebärande skulder samt 

belåningsgrad ser ut enligt årsredovisningen 2011 för de 12 analyserade fastighetsbolagen.  

 

Vid beräkning av belåningsgraden fann vi att det var stor variation mellan det 

företag med högst belåningsgrad som var Sagax med 73,2 procent och det 

med lägst som var Hufvudstaden med en belåningsgrad på 19,7 procent. 

Hufvudstaden var dock ovanligt lågt belånat i jämförelse med de övriga bolag 

vi analyserat då Atrium Ljungberg som var det företag som låg närmast hade 

en belåningsgrad på 44,4 procent. Den genomsnittliga belåningsgraden var 

56,7 procent och medianen var 58,15 procent. 

 

Tabell 4.3.2 visar effekterna av att värdet på förvaltningsfastigheterna ökar med 5 % 

gentemot värdet i årsredovisningen.  

 

Fastighetsbolag

 

Verkligt värde 

Förvaltningsfastigheter   

Räntebärande skulder    Belåningsgrad

mkr mkr

Hufvudstaden 22 251 4 375 19,7%

Atrium Ljungberg 21 897 9 721 44,4%

Castellum 33 867 17 160 50,7%

Vasakronan 82 370 46 294 56,2%

Fabege 29 150 16 755 57,5%

Whilborgs 18 046 10 488 58,1%

Wallenstam 26 296 15 293 58,2%

Balder 17 566 10 801 61,5%

Klövern 14 880 9 345 62,8%

Kungsleden 25 199 17 326 68,8%

Diös 11 562 8 000 69,2%

Sagax 8 961 6 557 73,2%

Fastighetsbolag

 

Verkligt värde 

Förvaltningsfastigheter   

Räntebärande skulder

   

Belåningsgrad

mkr mkr

Hufvudstaden 23 364 4 375 18,7%

Atrium Ljungberg 22 992 9 721 42,3%

Castellum 35 560 17 160 48,3%

Vasakronan 86 489 46 294 53,5%

Fabege 30 608 16 755 54,7%

Whilborgs 18 948 10 488 55,4%

Wallenstam 27 611 15 293 55,4%

Balder 18 444 10 801 58,6%

Klövern 15 624 9 345 59,8%

Kungsleden 26 459 17 326 65,5%

Diös 12 140 8 000 65,9%

Sagax 9 409 6 557 69,7%
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Eftersom ökningen av marknadsvärdet inte har någon effekt på de 

räntebärande skulderna innebär det att belåningsgraden kommer att sjunka. 

Resultatet av det ökade marknadsvärdet är att spannet mellan lägsta och 

högsta belåningsgrad istället blir 18,7-69,7 procent. Den genomsnittliga 

belåningsgraden blir nu istället 54 procent och medianen sjunker till 55,4 

procent.  

 
Tabell 4.3.2 visar effekterna av att värdet på förvaltningsfastigheterna minskar med 5 % 

gentemot värdet i årsredovisningen. 

 

Eftersom marknadsvärdet nu blir lägre i förhållande till de räntebärande 

skulderna jämfört med enligt årsredovisningen kommer således 

belåningsgraden bli högre. Minskningen av marknadsvärdet resulterade i att 

den lägsta belåningsgraden ökade till 20,7 procent och den högsta blev 77 

procent. Den genomsnittliga belåningsgraden ökar nu till 59,7 procent 

samtidigt som den nya medianen blir 61,2 procent. 

Vid analysen granskade vi även hur fastighetsbolagen, i sin årsredovisning, 

presenterade information rörande värderingen av förvaltningsfastigheterna. 10 

utav de 12 granskade bolagen angav att fastigheternas värde beräknats med 

tillämpning av kassaflödesmetod. Samtliga redogjorde dessutom i varierande 

utsträckning för de antaganden som låg till grund för värderingen.  Det gavs 

även uttryck för att dessa antaganden inte kunde säkerställas med absolut 

säkerhet vilket därmed innebär att det beräknade marknadsvärdet inte heller är 

helt säkert. Av de analyserade bolagen gav fem uttryck för det 

osäkerhetsintervall som generellt ansågs föreligga vid en värdering av en 

enskild fastighet. 

Fastighetsbolag

 

Verkligt värde 

Förvaltningsfastigheter   

Räntebärande skulder

   

Belåningsgrad

mkr mkr

Hufvudstaden 21 138 4 375 20,7%

Atrium Ljungberg 20 802 9 721 46,7%

Castellum 32 174 17 160 53,3%

Vasakronan 78 252 46 294 59,2%

Fabege 27 693 16 755 60,5%

Whilborgs 17 144 10 488 61,2%

Wallenstam 24 981 15 293 61,2%

Balder 16 688 10 801 64,7%

Klövern 14 136 9 345 66,1%

Kungsleden 23 939 17 326 72,4%

Diös 10 984 8 000 72,8%

Sagax 8 513 6 557 77,0%
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 I syfte att redovisa denna osäkerhet presenterade samtliga bolag någon form 

av känslighetsanalys. Majoriteten av känslighetsanalyserna visade hur en 

förändring av en viss parameter, så som exempelvis hyresintäkter, 

direktavkastningskrav eller vakansgrad, skulle påverka fastigheternas bedömda 

marknadsvärde. Flertalet bolag visade dessutom vad ett förändrat 

fastighetsvärde innebär för företagets resultat eller finansiella styrka. 5 utav de 

12 bolagen visade specifikt hur belåningsgraden ändrades om fastighetsvärdet 

ökade respektive minskade.  

Bolagen redogjorde alltså att en fastighetsvärdering präglas av osäkerhet samt 

visade hur förändringar i parametrarna påverkade värdet. Trots att det 

presenterades olika scenarior som kunde inträffa och hur dessa inverkade på 

marknadsvärdet angavs inte hur stor sannolikheten var att de olika scenariorna 

inträffade. De osäkerhetsintervall som en del fastighetsbolag angav var 

dessutom helt generella och gav ingen specifik information om osäkerheten 

som bedöms föreligga vid de av bolaget ägda fastigheterna. Vid en granskning 

av årsredovisningarna erhålls information om att det redovisade värdet inte är 

absolut säkert men det ges ingen information om hur stor sannolikhet det 

tillskrivs. 
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5. Analys 

I analysen sammankopplar vi resultaten från vår empiriska 
undersökning med den teoretiska referensramen. 

 

5.1. Osäkerhet vid fastighetsvärdering 

Samtliga respondenter ansåg, i likhet med den teori vi använt oss av, att 

osäkerhet är ett påtagligt fenomen vid värdering av fastigheter. Graden av 

osäkerhet anses dock variera beroende på fastighetens specifika förhållanden 

som till exempel geografiskt läge eller typ av fastigheter. Det beror först och 

främst på att det kan finnas brist på jämförbara transaktioner. Anledningen 

kan då vara att det sker få transaktioner på delmarknaden i allmänhet men 

även att fastigheten har väldigt specifika egenskaper som innebär svårigheter 

för jämförelsen med andra objekt.   Källan till osäkerheten varierar från fall till 

fall. Den, enligt våra respondenter, vanligast förekommande källan till 

osäkerhet är framförallt bristen på information från jämförbara transaktioner 

på marknaden. Övriga källor till osäkerhet som nämnts i vår undersökning är 

framförallt förändringar i hyresnivå, förändringar i drift- och 

underhållskostnader, hyresgäststruktur samt den vakansrisk som följer därav.  

 

5.2. Osäkerhetsintervall 

Respondent 1,3,4,6 och 7 angav ett intervall för den osäkerhet de ansåg 

föreligga vid en värdering av en enskild fastighet under normala förhållanden. 

Respondent 1 ansåg att då det finns god tillgång på relevant information kan 

värderingen anses säker och osäkerhetsintervallet är då ungefär ± 5 procent. 

Gäller värderingen mer osäkra objekt såsom en industrifastighet belägen i en 

mindre ort med bristfälligt ortsprismaterial kan osäkerheten vara uppemot ± 

15-20 procent. Respondent 3 menar att vid god tillgång på information kan 

osäkerhetsintervallet vara ungefär ± 5-7 procent men vid sämre tillgång på 

information ökar osäkerheten till ± 5-15 procent. Erfarenhetsmässigt utifrån 

flertalet värderingar anser respondent 4 att osäkerheten vid värdering av en 

enskild fastighet är ungefär ± 5 procent.  

Under normala förhållanden anser respondent 6 att osäkerhetsintervallet är 

inom ± 5-10 procent. Är ortsprismaterialet osäkert blir detta intervall istället 
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ungefär 10-12 procent. Respondent 7 menar att de som arbetar med 

osäkerhetsintervall generellt använder ett osäkerhetsintervall på ± 5-10 

procent. Respondenten menar dock att detta intervall sätts rent 

schablonmässigt och är inte anpassat till den specifika värderingen. Resultaten 

från våra intervjuer, sammanvägt med den granskade teorin, indikerar att ett 

troligt osäkerhetsintervall vid värdering av en enskild fastighet är ungefär ± 5-

10 procent under normala förhållanden. 

Vad gäller osäkerhetsintervallet för ett helt fastighetsbestånd var 

svarsfrekvensen lägre. Endast Respondent 1 angav den bedömda osäkerheten 

vid värdering av ett helt bestånd, vilket denne ansåg vara mellan 0-10 procent. 

Respondent 2,3,5 och 7 angav dock att de ansåg att osäkerheten blev mindre 

på portföljnivå då felen i de enskilda fastigheterna tenderade att ta ut varandra 

i viss utsträckning. Respondent 6 menade att de vanligtvis inte angav någon 

osäkerhet på portföljnivå då osäkerheten i varje enskild fastighet slår ut 

varandra. Det beror dock på fastighetsportföljens struktur då en portfölj 

bestående av samma typ av fastigheter innebär större osäkerhet jämfört med 

en portfölj med olika typer av fastigheter.  

Cannon och Coles (2011) undersökning indikerar dock att osäkerheten i varje 

enskild fastighet endast tar ut varandra till en viss grad men inte helt och hållet. 

Enligt deras undersökning avvek värderingen med i genomsnitt 4-5 procent 

från den slutgiltiga transaktionssumman. Nordlund (2008) menar, likt våra 

respondenter, att osäkerheten vanligtvis är lägre för en fastighetsportfölj 

jämfört med för en enskild fastighet och använder i sin studie ett 

osäkerhetsintervall på ± 5 procent. Med empiriskt stöd för att osäkerheten är 

minskar på portföljnivå, sammanvägt med siffror från Nordlund (2008) och 

Cannon och Cole (2011), anser vi att ett osäkerhetsintervall på ± 5 procent är 

troligt för en fastighetsportfölj.   

5.3. Rapportering av osäkerhet till uppdragsgivare 

Enligt flera respondenter hanteras osäkerheten genom att upptäcka källan som 

orsakar osäkerhet för att sedan analysera vad den kan ha för effekter på 

marknadsvärdet. Vår undersökning visade att rapportering av osäkerhet i form 

av ett intervall var ovanligt. Endast 1 av 7 respondenter redovisade 

osäkerheten på detta vis.  Respondent 7 menade att osäkerhetsintervall inte var 

nödvändiga då det redan i definitionen av marknadsvärde ges uttryck för att 

det är ett bedömt värde de handlar om. Respondenten påpekade dessutom att 

de osäkerhetsintervall som ibland presenteras i värderingsutlåtanden ofta är 
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helt och hållet schabloniserade och finns ingen tanke bakom. Det är endast ett 

osäkerhetsintervall som historiskt ansetts föreligga och är inte anpassat till den 

specifika värderingen. Detta stämmer väl överens med de slutsatser Ekelid et 

al. (1998) drog efter deras granskning av värderingsutlåtanden. Även de ansåg 

att osäkerhetsintervallen som återfanns i de granskade värderingsutlåtandena 

inte var anpassade till den specifika fastigheten utan var endast en schablon 

som applicerades oavsett de aktuella förhållandena.  

Respondent 7 ansåg dessutom att ett värderingsutlåtande som presenterar ett 

intervall kan missbrukas av användaren. Respondenten menade att användaren 

har möjlighet att välja ett värde inom intervallet för att exempelvis kunna öka 

belåningen i förhållande till den specifika siffra som annars presenterats. 

French (2011) kritiserar även han användandet av intervaller vid rapportering 

av osäkerhet till uppdragsgivare. Även om intervallerna utformas specifikt för 

den aktuella värderingen och ger information om sannolikheten att värdet är 

på en viss nivå anser han sådan rapportering är olämplig. Detta då, i enlighet 

med respondent 7, intervallet kan utnyttjas av användaren på så sätt att denne 

kan välja det värde inom intervallet som på bästa sätt uppfyller det personliga 

syftet med värderingen.  

Det framgick i vår undersökning att vanligast var att rapportera om osäkerhet 

genom att beskriva den i text. I denna text beskrivs vilka faktorer som är 

behäftade med osäkerhet och dess omfattning. Dessutom beskrivs vad 

osäkerheten beror på och vad detta kan ha för konsekvenser för det bedömda 

värdet på fastigheterna. Vid sådan rapportering får uppdragsgivaren 

information om den osäkerhet som präglar värdering men presenterar värdet 

som en specifik siffra. Det ges då ingen möjlighet att utnyttja ett intervall för 

att tillgodose specifika behov. French (2011) riktar dock kritik även mot en 

sådan rapportering av osäkerhet och menar att det inte ger lika påtagliga 

information om sannolikheten i värdet som rapportering i form av ett 

välutformat intervall. French (2011) menar vidare att en ny standard bör 

utformas för rapportering av osäkerhet, idag finns dock ingen sådan standard.  

Flera av våra respondenter angav dessutom att de presenterade någon form av 

känslighetsanalys i deras värderingsutlåtanden. Samtliga fastighetsbolag vars 

årsredovisningar vi granskade presenterade även de någon form av 

känslighetsanalys. I denna analys visas hur förändring av en viss parameter så 

som hyresintäkter, drift- och underhållskostnader eller direktavkastningskrav 

påverkar fastighetens bedömda marknadsvärde. Ekelid et al. (1998) menar 

dock att flera av känslighetsanalyserna de påträffat har mycket begränsat 
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informationsvärde. Denna åsikt grundar sig dels i att endast en parameter 

förändras i varje scenario. Dessutom beskrivs inte sannolikheten för att en 

parameter förändras i den givna omfattningen vilket leder till att det endast 

informerar om att det bedömda värdet är känsligt för förändringar men inte 

hur sannolikt det är att det förändras. Detta innebär att även om scenarior 

presenterades där flertalet parametrar förändrats så beskrivs inte sannolikheten 

att scenariot inträffar. Även French och Gabrielli (2005) kritiserar värdet av 

känslighetsanalyser med scenarior där endast ett fåtal parametrar förändrats.  

 

5.4. Rapportering av osäkerhet i årsredovisningar 

Vid vår granskning av fastighetsbolagens årsredovisningar fann vi att samtliga 

presenterade någon form av känslighetsanalys. I dessa fall ändrades antingen 

en eller ett fåtal parametrar i varje scenario samtidigt som de inte informerade 

om sannolikheten varje scenario tillskrevs. Den kritik som riktats mot 

känslighetsanalyser från Ekelid et al. (1998) samt French och Gabrielli (2005) 

gäller alltså i högsta grad för de känslighetsanalyser fastighetsbolagen 

presenterar i sina årsredovisningar. Känslighetsanalyserna visar alltså att det 

redovisade värdet är känsligt för förändringar i de värderingsgrundande 

parametrarna men har bristfälligt värde som information avseende det 

bedömda värdets sannolikhet. Hälften av bolagen presenterade även det 

osäkerhetsintervall som enligt dem generellt ansågs föreligga vid en 

fastighetsvärdering. Osäkerhetsintervallerna var dock inte anpassade till 

värderingen av bolagets egna fastigheter utan generellt för marknaden i stort, 

detta innebär att kritiken mot osäkerhetsintervall från Ekelid et al. (1998) samt 

Respondent 7 gäller även i dessa fall.  

Samtliga respondenter, som svarade på frågor inom ämnet, angav att de inte 

var några experter på innehållet i fastighetsbolagens årsredovisningar. 

Majoriteten var dock av uppfattningen att fastighetsbolagen inte presenterade 

någon omfattande redogörelse om osäkerheten vid fastighetsvärderingen. 

Respondent 5 anser att fastighetsbolagen borde redovisa om det är en specifik 

faktor som har mycket stor påverkan på det bedömda värdet, en förändring av 

den faktorn skulle då innebär ett stort utslag på värdet. Respondent 1 har 

uppfattningen att den mindre omfattande redovisningen av osäkerhet berodde 

på att fastighetsbolagen inte hade intresse av att redovisa osäkerhet då de vill 

fokusera på att presentera bolagets styrka. Respondenten menar dock att ur en 

analytikers eller investerares synvinkel är det intressant att informeras om 
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denna osäkerhet och att de troligen upplever denna information som 

bristfällig.  

Respondent 3 menar att fastighetsbolagen absolut kunde presentera mer 

sofistikerade känslighetsanalyser men belyste problemet med gränsdragning 

för hur mycket information om osäkerhet som fastighetsbolagen behöver 

presentera. Respondent 7 menar att fastighetsbolagen vill presentera ett fast 

marknadsvärde i syfte att användare av årsredovisningen ska ha samma siffra 

att förhålla sig till. Om redovisningen inte sker i form av en fast siffra tror 

respondenten att det endast kommer resultera i oklarhet. 

Trots begränsad teori om hur osäkerheten rörande fastigheternas värde bör 

redovisas i bolagens årsredovisningar har vi funnit mycket teori som behandlar 

hur fastighetsvärderaren bör redovisa denna osäkerhet till uppdragsgivaren. 

Syftet med att rapportera denna osäkerhet till uppdragsgivaren är, enligt RICS 

(1994) och French (2011), att de ska ha bättre förutsättningar för att fatta 

välgrundade beslut. Alltså anses information om osäkerhet ha väsentlig 

betydelse vid beslutsfattande som behandlar fastigheters värde. Om denna 

information är så väsentlig för uppdragsgivaren, i detta fall fastighetsbolag, 

borde den även vara viktig för andra som fattar sådana beslut där 

fastigheternas värde har stor betydelse. Analytiker och investerare som 

granskar fastighetsbolag med utgångspunkt i årsredovisningar tillgår endast 

den information som där presenteras (Nordlund 2008a).  Detta trots att de i 

realiteten kanske är i behov av mer omfattande information rörande 

osäkerheten än vad som i dagsläget redovisas. Den information om osäkerhet 

vi fann i de granskade årsredovisningarna är som nämnts ovan behäftad med 

samma problem som Ekelid et al (1998), French och Gabrielli (2005) samt 

respondent 7 riktar kritik mot i rapporteringen till uppdragsgivare.  

 

5.5. Belåningsgraden 

I vår granskning av de utvalda fastighetsbolagens årsredovisningar fann vi att 

belåningsgraden varierade från 19,7 procent upp till 73,2 procent. Detta kan 

jämföras med den genomsnittliga belåningsgraden för svenska fastighetsbolag 

som för närvarande är 60-65 procent.  

Av de samtliga bolag som studerats var det endast Hufvudstaden som låg 

under det europeiska genomsnittet (ca 40 procent). Resterande 11 bolag låg 

över denna gräns.  
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Gällande det svenska genomsnittet låg 7 av de studerade bolagen under 

genomsnittet, 2 inom och 3 över.  

Vid en applicering av osäkerhetsintervallet om + 5 procent blir utfallet 

annorlunda. 

Vid en ökning av fastigheternas redovisade värde med 5 procent så ligger 9 av 

de studerade bolagen under det svenska genomsnittet. Kungsleden (65,5 

procent), Diös (65,9 procent) samt Sagax (69,7 procent) ligger över snittet. 

Om fastigheternas värde istället skulle vara 5 procent lägre än det redovisade 

värdet innebär det att belåningsgraden ökar för samtliga bolag. För studien 

innebär det att Klövern (66,1 procent), Kungsleden (72,4 procent), Diös (72,8 

procent) samt Sagax (77,0 procent) når över det svenska genomsnittet. 

Resterande bolag når en gräns om 20,7 procent upptill 64,7 procent. 

Vi kan konstatera att efter en minskning av det bedömda verkliga värdet med 

5 procent, ligger 4 av de 12 studerade bolagen under-, 4 av 12 inom samt 4 av 

12 över det svenska genomsnittet.  

För det lite lägre belånade fastighetsbolagen har inte en nedgång av 

fastighetsvärdet med 5 procent någon påtaglig effekt för bolagets bedömda 

styrka då marginalerna fortfarande är goda. För de högre belånade bolagen är 

effekterna dock större och risken är att de kan uppnå en kritisk gräns vad 

gäller belåningsgrad. 
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6. Slutsatser 

I detta kapitel belyser vi de slutsatser vi kommit fram till. Till grund 
för dessa ligger den teoretiska referensramen, empiri samt analys. 

 

Vår uppsats avser att besvara följande frågeställning: 
  

 Vilken grad av osäkerhet bedöms generellt föreligga kring ett fastighetsbolags 
redovisade fastighetsvärde? 

 Hur redovisar fastighetsbolagen den osäkerhet som präglar fastigheternas värde? 

 Hur redovisar värderingsmännen den osäkerhet som föreligger vid värderingen 
till sina uppdragsgivare? 

 Hur påverkas belåningsgraden i fastighetsbolagen om fastigheternas värde 
varierar inom ett givet intervall? 

6.1. Osäkerhetsintervall 

I vår granskning av befintlig litteratur fann vi stöd för att ett 

osäkerhetsintervall om + 5-10 procent anses föreligga vid en värdering av en 

enskild fastighet under normala omständigheter. I våra intervjuer fann vi även 

där stöd från flera av våra respondenter att osäkerheten vid en 

fastighetsvärdering anses vara på denna nivå. Osäkerhetsintervallen ansågs 

variera beroende på förutsättningar såsom geografiskt läge och/eller typ av 

fastigheter. Jämförbarheten för dessa fastigheter med andra transaktioner på 

marknaden kan vara bristfällig vilket leder till ökad osäkerhet. I normalfallet 

med god tillgång på information ansågs dock + 5-10 procent som ett rimligt 

intervall vid en värdering av en enskild fastighet.  

Vad gäller ett helt fastighetsbestånd var det endast ett fåtal respondenter som 

angav ett osäkerhetsintervall. Majoriteten angav dock att osäkerheterna i de 

enskilda fastigheterna tenderar att till viss del slå ut varandra i en hel portfölj 

vilket gör att osäkerheten på portföljnivå är mindre. Vissa av respondenterna 

indikerade att osäkerheten var minimal eller praktiskt taget inte existerade på 

portföljnivå. Undersökningar har dock indikerat att osäkerheten i de enskilda 

fastigheterna tar ut varandra till viss del på portföljnivå, men inte helt och 

hållet. Utifrån den teori som studerats i kombination med information från 

respondenterna att osäkerheten är mindre för en fastighetsportfölj ansåg vi att 

ett rimligt intervall var + 5 procent.  
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6.2. Osäkerhet i fastighetsbolags årsredovisningar 

I våra intervjuer framkom att våra respondenter varken studerade eller ansåg 

sig vara expert när det gäller analys av fastighetsbolags årsredovisningar. Den 

allmänna uppfattningen var dock att osäkerheten inte redovisades i någon 

större omfattning då bolagen fokuserar på att framhäva sina styrkor. I vår 

granskning fann vi att samtliga fastighetsbolag presenterade någon form av 

känslighetsanalys. En del bolag angav dessutom vad som inom branschen 

ansågs vara ett normalt osäkerhetsintervall vid fastighetsvärdering. Det 

framgick alltså i årsredovisningarna att det redovisade värdet inte är absolut 

säkert. Det angavs dock ingen sannolikhet för att värdet faktiskt befann sig på 

den redovisade nivån. Osäkerhetsintervallerna var inte specifika för bolagens 

fastigheter samtidigt som känslighetsanalyserna endast visade hur värdet 

påverkas av förändrade förhållanden där det inte angavs någon sannolikhet för 

att varje scenario inträffade.  

 

6.3. Rapportering av osäkerhet i värderingsutlåtanden 

I vår empiriska undersökning framgick att det var ovanligt att presentera det 

bedömda värdet i ett osäkerhetsintervall. Majoriteten av våra respondenter 

angav att de presenterade en känslighetsanalys där de visade hur värdet 

påverkades av förändringar i de värderingspåverkande parametrarna. Det var 

också vanligt att i text formulera de osäkerhetsmoment som ansågs föreligga 

för fastigheten. Kritik har riktats mot denna form av rapportering då 

informationsvärdet anses bristfälligt och många anser det nödvändigt att en 

standard etableras för hur osäkerheten ska rapporteras. I avsaknad av sådan 

standard får rapportering i form av ett resonemang i text samt 

känslighetsanalyser anses som ett lämpligt sätt att beskriva osäkerheten för 

uppdragsgivaren. 

 

6.4. Osäkerhetens påverkan på belåningsgraden 

Skulle fastighetsbolagens redovisade fastighetsvärden minska med 5 procent 

innebär det att den genomsnittliga belåningsgraden ökar från 56,7 till 59,7 

procent för de granskade bolagen. För de något lägre belånade 

fastighetsbolagen har en minskning av fastighetsvärdena med 5 procent ingen 

avgörande betydelse då de fortfarande ligger inom goda marginaler. För de 
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högt belånade bolagen kan dock den ökade belåningsgraden vara problematisk 

då den kan uppnå en kritisk nivå. Fyra utav de bolag vi granskat översteg, efter 

en minskning av fastighetsvärdet, det svenska genomsnittet på 60-65 procent.  

En för hög belåningsgrad innebär en stor risk för företaget. Vid stora 

nedgångar i fastighetsvärdet kan bolagets egna kapital i stort sett raderas ut och 

kan därmed hamna på obestånd.  När ett fastighetsbolag analyseras kan 

årsredovisningen i vissa fall vara den enda tillgängliga informationskällan. Vid 

beslutsfattande utifrån årsredovisningen kan det därför vara relevant att erhålla 

information om hur sannolikt det redovisade värdet är då detta kan påverka 

nyckeltal såsom belåningsgraden som används vid bedömning av bolagets 

finansiella ställning. Ett minskat fastighetsvärde kan, för högre belånade 

fastighetsbolag, innebära att den bedömda finansiella styrkan är mindre än vad 

årsredovisningen indikerar. 

 

6.5. Kritisk diskussion 

Det är svårt att dra några generella slutsatser utifrån våra intervjuer då antalet 

respondenter är för få. Vår utgångspunkt var att intervjua fler värderare än de 

sju som vi använde oss av. Kravet var dock att respondenterna skulle ha en 

viss typ av erfarenhet inom ämnet, vilket begränsade urvalet. Viss kritik kan 

riktas mot att vi inte använt ett större antal respondenter.  

Vad gäller det tillämpade osäkerhetsintervallet för en fastighetsportfölj har vi 

bristfälligt empiriskt stöd för att det är just + 5 procent. Detta har bestämts 

utifrån den teori och den lilla empiri som indikerar att det kan vara ett lämpligt 

intervall. Ytterligare stöd för detta hämtades från den empiri som menade att 

osäkerheten var lägre för en fastighetsportfölj i jämförelse med en enskild 

fastighet.  

Vad gäller vår undersökning av fastighetsbolagen vet vi att de tolv bolag som 

granskades inte representerar hela den svenska marknaden. De effekter som 

följer av att applicera ett osäkerhetsintervall på bolagens redovisade 

fastighetsvärden anser vi dock vara generella för bolagen. Det innebär att 

effekterna för högre respektive lägre belånade fastighetsbolag anses gälla för 

övriga bolag med liknande belåning.  
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6.6. Förslag till vidare forskning 

Vi anser att det skulle vara intressant att undersöka vad användare av 

fastighetsbolagens årsredovisningar anser om den tillgängliga informationen 

rörande osäkerhet relaterad till fastigheternas värde. Det skulle också vara 

intressant att undersöka kreditgivares åsikter rörande osäkerhet och dess 

påverkan på belåningsgraden. Vidare föreslås undersökning om behovet av en 

mer omfattande standard för hur osäkerheten presenteras i fastighetsbolagens 

årsredovisningar.   



55 

7. Källförteckning 

Alexander, D., Britton, A. & Jorrisen, A. (2009). International 
Financial Reporting and Analysis, fjärde upplagan. London: Cengage 

Learning 

 

Axelman, L., Philips, D. & Wahlquist, O. (2003). IAS/IFRS 2005: en 
jämförelse mellan International Accounting Standards och 
Redovisningsrådets rekommendationer. Stockholm: Ernst & Young 

 

Bengtsson, B. (2008). Redovisningens värderelevans i svenska 
fastighetsbolag före och efter införandet av IAS 40. Åbo: Åbo 

akademins förlag 

 

Bonham, M. (2008). International GAAP 2008: generally accepted 
accounting practice under international reporting standards. 
[Elektronisk] Hoboken, N.J.: Wiley. Tillgänglig: Ebrary 

 

Bretten, J. & Wyatt, P. (2001). Variance in commercial property 

valuations for lending purposes: an empirical study. Journal of 
Property Investment & Finance, 19 (3), 267-282. 

 

Brown, G., Matysiak, G. & Shepherd, M. (1998). Valuation uncertainty 

and the Mallinson Report. Journal of Property Research, 15 (1), 1-13.  

 

Cannon, S. & Cole, R. (2011). How Accurate Are Commercial-Real-
Estate Appraisals? Evidence from 25 Years of NCREIF Sales Data. 
Chicago: The Department of Real Esate, DePaul University. 

 

Crosby, N. (2000). Valuation accuracy, variation and bias in the 

context of standards and expectations. Journal of Property Investment 
& Finance, 18 (2), 130-161. 

 

Denscombe, M. (2009). Forskningshandboken: för småskaliga 
forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. (2. uppl.). Lund: 

Studentlitteratur 

 
Ekelid, M., Lind, H., Lundström, S. & Persson, E. (1998), Treatment of 

uncertainty in appraisals of commercial properties: Some evidence 

from Sweden. Journal of Property Valuation & Investment. 16 (4), 386-

396 

 

European Valuation Standards. (2009). (6.uppl.). London: The 

European Group of Valuers’ Associations. 

 



56 

Europeiska unionen, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 

nr 1606/2002, 19/7 2002 

 

French, N. & Gabrielli, L. (2005). Discounted cash flow: accounting for 

uncertainty, Journal of Property Investment & Finance, 23 (1), 76-89 

 

French, N. (2011) Valuing in the downturn: Understanding 

uncertainty. Journal of Property Investment & Finance, 29 (3), 312-

322.  

 

Hager, D. & Lord, D. (1985). The Property Market, Property 
Valuations and Property Performance Measurement. London: Institute 

of Actuaries. 

 

Höst, M., Regnell, B. & Runesson, P. (2006). Att genomföra 
examensarbete. Lund: Studentlitteratur 

 

IAS 40 (2009). IFRS-volymen, Internationell redovisningsstandard i 
Sverige IFRS/IAS 2009. (6., uppdaterade uppl.). Stockholm: FAR SRS 

förlag.   
 

IASB, Bound Volume. (2010). International Financial Reporting 

Standards. International Accounting Standards Board. London: IASB 

Framework. 

 

 -  IAS 40 

 

Jacobsen, D. I. (2002). Vad, hur och varför?: Om metodval i 
företagsekonomi och andra samhällsvetenskapliga ämnen. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Joslin, A. (2005). An investigation into the expression of uncertainty in 

property valuations, Journal of Property Investment & Finance, 23 (3), 

269-285. 

Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet. (2010). Fastighetsvärdering: 

grundläggande teori och praktisk värdering. Gävle: Lantmäteriverket 

 

Lundström, S. (2001). Uncertainty in market value estimates – 
Implications for property performance measurement. Stockholm: 

Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, Kungliga Tekniska 

Högskolan (KTH). 
 

Lundström, S. & Gustafsson, C. (2006). Valuation variation – Result 

from a repeated experiment. Pacific Rim Real Estate Society (PRRES) 
Conference, Auckland, New Zeeland, 22-25 January 2006 



57 

 

Mallinson, M. & French, N. (2000), Uncertainty in property valuation: 

the nature and relevance of uncertainty and how it might be measured 

and reported, Journal of Property Investment and Finance, 18 (1), 13-

32 
 

Nilsson, H., Isaksson, A. & Martikainen, T. (2002). Företagsvärdering 
med fundamental analys. Lund: Studentlitteratur 

 

Nordlund, B. (2008a). Ekonomisk analys av fastigheter och 

fastighetsföretag. I Fastighetsekonomisk analys och fastighetsrätt: 
Fastighetsnomenklatur. (10. uppl.). Stockholm: Fastighetsnytt. s. 475 - 

501 

 

Nordlund, B. (2008b). Valuation and performance reporting in property 
companies according to IFRS. Stockholm: Avdelningen för Bygg- och 

fastighetsekonomi, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). 

 

Nordlund, B. & Lundström, S. (2011). DEN KOMMERSIELLA 

FASTIGHETSMARKNADEN I SVERIGE: Kommersiella fastigheter och 

finansiell stabilitet. I Riksbankens utredning om risker på den svenska 
bostadsmarknaden. Stockholm: Sveriges Riksbank. s. 365-408 

 

Nordlund, B. & Persson, E. (2003a). Accounting for Investment 
Property at Fair Value According to IAS 40 – Fair value model. 
Stockholm: Avdelningen för Bygg- och fastighetsekonomi, Kungliga 

Tekniska Högskolan (KTH).  
 

Nordlund, B. & Persson, E. (2003b). Redovisning av 

förvaltningsfastigheter enligt IAS 40: Vad händer vid osäkerhet i 

värdebedömningar och cykliska förlopp i ekonomin?. Balans. Nr 4 

 

Persson, E (2008). Fastighetsvärdering. I Fastighetsekonomisk analys 
och fastighetsrätt: fastighetsnomenklatur. (10. uppl.). Stockholm: 

Fastighetsnytt. s 241-296 

 

Rock, B. (1995). Nyckeltalens ABC. Stockholm: Ernst & Young 

 

Royal Institution of Chartered Surveyors (1994). The Mallinson 
Report: Commercial Property Valuations. London: Royal Institution of 

Chartered Surveyors (RICS). 

 

Royal Institution of Chartered Surveyors (2002). The Carsberg Report. 
London: Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS).  

 



58 

Royal Institution of Chartered Surveyors (2008). RICS Valuation 

Standards. London: Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS). 

 

Royal Institution of Chartered Surveyors. (2009). Valuation and sale 
price report 2009. London: Royal Institution of Chartered Surveyors 

(RICS). 

 

Smith, D. (2006). Redovisningens språk, tredje upplagan. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Stukát, S. (2005). Att skriva examensarbete inom 
utbildningsvetenskap. Lund: Studentlitteratur 
 

 

Årsredovisningar 

 
AB Sagax 2011 
Atrium Ljungberg AB 2011 
Fastighets AB Balder 2011 
Castellum AB 2011 
Diös Fastigheter AB 2011 
Fabege AB 2011 
Hufvudstaden AB 2011 
Klövern 2011 
Kungsleden 2011 
Vasakronan AB 2011 
Wallenstam 2011 
Wihlborgs 2011 

 

 

Intervjuer 

 
Duncan Sunter, CBRE Sweden AB 
Johan Tengen, Värderingsinstitutet Tengen AB 
Karin Zakariasson, Savills Sweden AB 
Patrik Lundström, DTZ 
Sussanne Hörnfeldt, Newsec Advice AB 
PO Skoog, Forum Fastighetsekonomi AB 
Jan Tärnell, NAI Svefa 

  



59 

Bilaga 1- Intervjufrågor 

 Vilken bakgrund har du? 

o Vad har du för befattning? 

o Vad är dina arbetsuppgifter? 

o Brukar du värdera fastigheter där syftet är att det bedömda 

marknadsvärdet ska användas som verkligt värde i finansiella 

rapporter upprättade enligt IFRS? 

 

 Vilka värderingsmetoder använder du dig av vid marknadsvärdering av 

fastigheter? 

 

 Hur tar du hänsyn till osäkerheten vid en värdering? 

 

 Vilken information om osäkerheten tycker du man bör redovisa till 

uppdragsgivaren? 

 

 Anger du ett osäkerhetsintervall vid en marknadsvärdering?  

o Oavsett om det är en enskild fastighet eller en hel portfölj som 

består av ett större antal fastigheter? 

 

 Anser du att det finns olika osäkerhetsintervaller beroende på ort 

och/eller typ av fastighet? 

 

 Vad anser du är ett normalt osäkerhetsintervall när det gäller 

marknadsvärdering av en enskild fastighet? 

 

 Vad anser du är ett normalt osäkerhetsintervall när det gäller 

marknadsvärdering av ett stort fastighetsbestånd? 

 

 Tycker du att fastighetsförvaltningsbolagens årsredovisningar är 

tillräckliga när det kommer till redovisning av osäkerhet? 

o Hur hade bolagen kunnat redovisa det annorlunda? 

o Vad tror du generellt att ett osäkerhetsintervall skulle kunna vara 

vid en värdering av ett större bestånd? 

 

 



 

 

 


