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FÖRORD 
 
 
Vårt intresse för problematiken kring fastighetsvärdering och verkliga värden grundar sig i en 
redovisningskurs som hölls på D-nivå, Redovisning och samhälle. Där introducerades vi till 
ämnet redovisning av verkliga värden i balansräkningen och vi uppmärksammande 
svårigheterna som detta aktuella område innebär. Vi har därför valt att skriva vår uppsats om 
värdering av fastigheter till verkligt värde enligt IAS 40 samt undersöka hur 
fastighetsbolagens riskhantering och finansiering av verksamheten ser ut.  
 
Vi vill rikta ett stort tack till våra respondenter som tog sig tid och ställde upp på våra 
intervjuer och därmed gjorde det möjligt för oss att genomföra undersökningen och få djupare 
kunskaper i ämnet. 
 
Vi vill även tacka vår handledare Hans Lindkvist som under arbetets gång har stöttat oss med 
vägledning samt värdefulla kommentarer och synpunkter. Även ett stort tack till övriga 
inblandade som har gjort det möjligt för oss att skriva denna uppsats. 
 
 
Karlstad, juni 2006 
 
 
 
 
Camilla Cederlöf      Eva Särnholm 
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SAMMANFATTNING 
 
 
Den 1 januari 2005 infördes IFRS i svenska noterade företag. IAS 40 är en del av det nya 
regelverket och innebär att förvaltningsfastigheter får värderas till verkligt värde. 
Implementeringen av standarden medför stora förändringar i svensk redovisning. En 
redovisning baserad på verkliga värden kan resultera i stora svängningar vad gäller 
tillgångarnas värden. Vidare kan det vara problematiskt att tilldela den tillämpade 
värderingsmodellens ingående variabler realistiska värden. För att förvärva och äga 
fastigheter krävs finansiering, vilket sker genom upptagande av räntebärande lån och eget 
kapital. Vidare behövs en väl avvägd finansiell strategi som inkluderar delar så som 
riskhantering och antaganden om avkastningskrav. 
 
Syftet med vår uppsats är att undersöka och utreda problematiken kring värdering av 
förvaltningsfastigheter till verkligt värde enligt IAS 40 samt fastighetsbolagens riskhantering 
och finansiering av verksamheten. Uppsatsen bygger på en undersökning av fem noterade 
fastighetsbolag samt intervjuer med respondenter från fastighetsföretagen, revisorer och en 
extern värderare. 
 
För att uppfylla vårt syfte har vi genomfört en kombination av en kvalitativ och kvantitativ 
undersökning. Undersökningens utformning är intensiv med en explorativ problemställning. 
Det finns totalt sett elva noterade renodlade fastighetsbolag i Sverige. Vi har studerat fem av 
dessa vilket resulterar i att vår undersökning baseras på en stor del av populationen (45 %). 
Intervjuer med representanter från två av de undersökta fastighetsbolagen har genomförts. 
Vidare har vi intervjuat en extern värderare. I studien har vi växlat mellan empiri och teori 
och således använt oss av den abduktiva metoden. Vi har utgått från de data som vi har fått 
fram då vi studerat de olika fastighetsbolagen samt respondenternas svar från intervjuerna. 
 
Resultatet från undersökningen påvisar att fastighetsvärdering enligt IAS 40 inte är ett helt lätt 
område. Det framkommer att räntekostnaderna utgör en betydande kostnadspost för 
fastighetsbolagen och att finansieringens fördelning har betydelse för hur stor påverkan en 
förändring av räntan har på räntekostnaden. Vidare påvisas att ränterisken utgör en stor risk 
för bolagen och resultatet kan försämras avsevärt om det inträffar en räntehöjning, trots att 
ränterisken till viss del hanteras genom olika derivatinstrument.  
 
Av avgörande betydelse för det beräknade fastighetsvärdet är avkastningskravet och 
antagandet om den framtida reala tillväxten. Det har således stor betydelse vilka antaganden 
som ligger bakom den tillämpade värderingsmodellens ingående variabler. Det framkommer 
också att det finns ett samband mellan ränteläget och fastighetsbeståndets värde. På lång sikt 
ger en lägre ränta ett högre värde på fastigheterna. 
 
En redovisning som baseras på verkliga värden ger en mer korrekt bild av företagens 
tillgångar. Det verkliga värdet måste anses bidra till att informationen blir mer relevant 
eftersom det är ett aktuellt värde som redovisas. Därmed kan det bättre användas som 
beslutsunderlag.  
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1 INLEDNING 
 
Den 1 januari 2005 infördes IFRS i svenska noterade företag. IAS 40 är en del av det nya 
regelverket och innebär att förvaltningsfastigheter får värderas till verkligt värde. 
Implementeringen av standarden medför stora förändringar i svensk redovisning. En 
redovisning baserad på verkliga värden kan resultera i stora svängningar vad gäller 
tillgångarnas värden. Vidare kan det vara problematiskt att tilldela den tillämpade 
värderingsmodellens ingående variabler realistiska värden. För att förvärva och äga 
fastigheter krävs en väl avvägd finansiell strategi som inkluderar delar så som riskhantering 
och antaganden om avkastningskrav. 

 

1.1 Bakgrund 
 
Från och med den första januari år 2005 redovisar svenska noterade koncernföretag enligt de 
av EU (Europeiska Unionen) antagna internationella standarderna IFRS (International 
Financial Reporting Standards), tidigare benämda IAS (International Accounting Standards). 
IFRS utfärdas av IASB (International Accounting Standards Board), vilken är en 
internationell oberoende expertorganisation. Inflytandet från EU har på senare tid dominerat 
Sverige. EU har som målsättning att skapa underlag för en enhetlig marknad och söker få till 
stånd en öppen och effektiv kapitalmarknad som kan främja tillväxt och sysselsättning. En av 
förutsättningarna för en integrering av medlemsländerna är att redovisningen blir jämförbar, 
vilket sker genom en harmonisering av medlemsländernas redovisningslagstiftning. EU har 
valt att anpassa det nya regelverket efter IASB: s normer. IASB: s uppdrag är att arbeta för en 
internationell harmonisering av de redovisningsprinciper som används i olika länder runt om i 
världen. Tanken är att åstadkomma en mer jämförbar redovisning som ska ge en så 
rättvisande bild av verkligheten som möjligt.1 
 
Den tidigare så vanliga transaktionsorienterade redovisningen håller på att frångås till förmån 
för en redovisning baserad på verkliga värden. Många starka åsikter mot den 
transaktionsbaserade redovisningen har lett till en ökad efterfrågan på en redovisning som 
istället visar alla värden. Detta har, inom redovisningsprofessionen, skapat en internationell 
debatt kring hur lämpligt det är med verkliga värden och marknadsvärdering.2 Diskussionen 
handlar om huruvida värdering till verkligt värde ger en korrekt bild av ett företags 
ekonomiska ställning eller inte.  
 
Historiskt sett har finansiering av verksamheter i Europa skett via bankväsendet, varvid 
försiktighetsprincipen har tillämpats. De nya standarderna utgör en anpassning till amerikansk 
redovisning. Finansieringen sker inom den anglosaxiska traditionen i högre grad genom 
tillskjutande av aktiekapital och redovisningen utformas därför främst för aktieägarna. En 
investerare har rätt att få tillgång till fullständig information om företaget.3  
 
IAS 40 Förvaltningsfastigheter är en del av det nya regelverket och dess implementering i 
svensk redovisning innebär stora förändringar. Tillämpningen av IFRS möjliggör värdering av 
vissa tillgångar och skulder till verkligt värde i balansräkningen. Fastighetsbolagen har två 

                                                 
1 Artsberg, 2003 
2 Barlev och Haddad, 2003, och Combes-Thuelin och Escaffre, 2004 
3 Combes-Thuelin och Escaffre, 2004 
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alternativ att välja mellan vad gäller värdering av förvaltningsfastigheter; värdering till 
verkligt värde eller värdering till anskaffningsvärde. ÅRL (Årsredovisningslagen) har 
omarbetats för att företag i vissa fall ska kunna värdera tillgångar och skulder till verkliga 
värden i balansräkningen.4  
 
En redovisning baserad på verkliga värden kan resultera i stora svängningar vad gäller 
tillgångarnas värden. Det kan utgöra en svårighet att ta fram det värde som en fastighet skulle 
kunna säljas för idag. Vidare kan det vara problematiskt att tilldela den tillämpade 
värderingsmodellens ingående variabler realistiska värden. Marknadsvärden på fastigheter 
uppvisar cykliska förlopp över tiden och följer faktorer som inflation och underliggande 
ekonomisk tillväxt. Om ett företag redovisar sitt fastighetsbestånd till verkligt värde kommer 
en nedgång på marknaden att synas i balansräkningen. Negativa marknadsförändringar, som 
till exempel ökade vakanser, lägre hyror, ökade låneräntor och ökad inflation, leder sannolikt 
till ökade direktavkastningskrav vid fastighetsinvesteringar. Detta medför i sin tur lägre 
marknadsvärden.5  
 
För att förvärva och äga fastigheter krävs en väl avvägd finansiell strategi. Finansieringen 
sker genom eget kapital och upptagande av räntebärande lån. Förhållandet mellan 
finansieringsformerna utgör en avvägning; å ena sidan medför hög belåning högre 
räntekostnader och därmed högre risk, men en hög avkastning på eget kapital, medan en låg 
belåning å andra sidan innebär lägre räntekostnader och risk men också en lägre avkastning på 
eget kapital. Den finansiella strategin inkluderar därmed delar så som riskhantering och 
antaganden om avkastningskrav etc.6  
 
 

1.2 Val av ämnesområde 
 
Redovisningskurserna vid Karlstads universitet har introducerat oss till ett aktuellt ämne. Vi 
menar att det finns behov av att vidare utreda problematiken kring de av EU antagna 
internationella standarder som har implementerats i svensk redovisning, då detta innebär stora 
förändringar. Vi anser att fastighetsbranschen och värdering till verkligt värde är ett område 
av hög aktualitet som vi skulle vilja fördjupa vår kunskap i.  
 
För att utföra undersökningen har vi valt ut ett antal fastighetsbolag, vilka tillämpar IAS 40, 
och studerat deras årsredovisningar. För att komplettera informationen från de finansiella 
rapporterna har vi genomfört intervjuer med såväl revisorer som personer vilka är anställda 
hos de undersökta företagen. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Balans 2005:12, Nyheter inför bokslutet 2005 - vilka regler tillämpas av vilka företag? 
5 Persson och Nordlund, 2003 
6 http://www.castellum.se  
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1.3 Problematisering 
 
Implementeringen av IFRS och tillämpningen av IAS 40 i svenska noterade fastighetsbolag 
medför stora förändringar i redovisningen. För att förvärva och äga fastigheter krävs 
finansiering, vilket sker genom upptagande av räntebärande lån och eget kapital. Vi har i vår 
uppsats ett antal frågor som vi vill utreda med anledning av tillämpningen av IAS 40 och 
företagens finansiering av verksamheten: 

 
• Innebär värdering till verkligt värde enligt IAS 40 några svårigheter? 
 
• Finns det några skillnader, sett ur ett finansiellt perspektiv, efter att företagen börjat 

tillämpa IAS 40 i sin redovisning? 
 

• Vilken betydelse har finansieringsformen för företagens verksamhet? 
 

• Hur hanterar fastighetsbolagen de finansiella riskerna? 
 

• Vilka faktorer kan påverka fastighetsbeståndets värde? 
 

• Finns det något samband mellan ränteläget och fastighetsbeståndets värde? 
 
 

1.4 Syfte 
 
Syftet är att undersöka och utreda problematiken kring värderingen av fastighetsbeståndet till 
verkligt värde enligt IAS 40 samt fastighetsbolagens riskhantering och finansiering av 
verksamheten.  
 
 

1.5 Målgrupp 
 
Magisteruppsatsen riktar sig främst till studenter som läser företagsekonomi vid 
universitet/högskola. Läsaren förutsätts därför ha grundläggande ekonomiska kunskaper.  
 
 

1.6 Fortsatt disposition 
 
Uppsatsens fortsatta disposition ser ut som följer nedan. 
 
 
 
Kapitel 2  Metod 

I kapitlet förklarar vi de vetenskapliga utgångspunkter som utgör 
grunden för vår uppsats. Vi beskriver de metoder som vi har använt oss 
av, och varför, för att uppnå uppsatsens syfte. Vidare innehåller kapitlet 
en beskrivning av vår undersökningsmetod, urval samt datainsamling. 
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Kapitel 3  Teoretisk referensram 

I detta kapitel redogör vi för termer och begrepp som är relevanta för 
uppsatsens undersökningsområde. 

 
 
 
 
 
 
Kapitel 4  Empiriredovisning 

Kapitlet inleds med en beskrivning av de företag som vi har valt att 
studera. Därefter följer en sammanställning av insamlad data. 

 
 
 
 
 
 
Kapitel 5  Analys  

I detta kapitel analyserar vi de intervjuade personernas synpunkter och 
svar på frågorna samt den information som vi har samlat in om de 
undersökta företagen, med anknytning till referensramen. 
 
 

 
 
 
Kapitel 6  Slutsatser 

I kapitlet redovisar vi de slutsatser som vi har kommit fram till. Kapitlet 
innehåller även en diskussion kring studiens tillförlitlighet. Vidare 
presenteras förslag till fortsatt forskning. 

 
 
 

 
 
Kapitel 7  Trovärdighetsdiskussion 

Det avslutande kapitlet innehåller en diskussion kring undersökningens 
trovärdighet med utgångspunkt i begreppen reliabilitet, validitet och 
källkritik. Avslutningsvis presenteras förslag till fortsatt forskning. 

 
 
 
   
 
 
 



10 

2 METOD 
 
Kapitlet innehåller en redogörelse för de vetenskapliga grunder och angreppssätt som en 
undersökning bygger på. Vi presenterar vårt metodval följt av tillvägagångssätt där vi 
redogör för insamling och bearbetning av data samt motiverar vårt urval av respondenter 
och företag. Avslutningsvis redovisar vi de metodproblem som vi ställdes inför under 
undersökningens gång. 

 

2.1 Vetenskapliga utgångspunkter 
 
Det finns ett antal sätt att närma sig ett vetenskapligt problem. Vilket sätt som lämpligen bör 
användas beror på karaktären hos det som ska undersökas. Nedan följer en redogörelse för 
ansatser och förhållningssätt som kan vara aktuella för att undersöka problem inom 
redovisningsområdet. 
 
 

2.1.1 Hermeneutik och positivism 
 
Under den relativt korta tid som redovisningsforskningen har funnits har det positivistiska 
synsättet haft en stor påverkan på området.7 Positivismen är en utveckling av empirismen och 
bygger på naturvetenskapliga ideal. En positivistisk forskare är helt objektiv gentemot sitt 
studieobjekt.8 De centrala tankegångarna hos positivisterna är att det finns en ”sann 
verklighet”. Denna verklighet får vi vetskap om genom att göra iakttagelser av vår omvärld. I 
ett positivistiskt synsätt är påståenden endast meningsfulla om de representerar medförande, 
eller empiriskt styrkta, sanningar. Alla påståenden baserade på värderingar eller icke 
observerbar verklighet är således meningslösa.9  
 
Redovisning är ett komplext område och det finns ingen direkt ”sanning” att tillgå. Inom 
redovisningsområdet handlar det till stor del om att kunna läsa sin omgivning, utvärdera den 
och sedan anpassa sig till rådande omständigheter för att optimera resultatet/effekten. För att 
skapa en förståelse för någonting kan det tolkande, hermeneutiska synsättet användas. Här 
eftersträvas inte några absoluta sanningar eller generella lagar utan det är just förståelsen som 
är det viktiga.10  
 
Ett huvudtema i hermeneutiken är att meningen av en del endast kan förstås i samband med 
helheten. Den information vi får fram då vi studerar delarna hjälper oss att få en bättre 
förståelse för helheten. Detta leder till en cirkel. För att kunna bearbeta informationen 
förvandlar hermeneutiken sedan cirkeln till en spiral. Denna går ut på att vi börjar med en del 
vilken sätts i samband med helheten. Helheten får därmed en ny belysning. Utifrån vår nya 
kunskap går vi sedan tillbaka och tittar på den enskilda delen igen. På detta sätt ”borrar” vi 

                                                 
7 Bengtsson, 2005 
8 Patel och Tebelius, 1987 
9 Ryan, 2002 
10 Alvesson och Sköldberg, 1994 
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oss hela tiden djupare i informationen och får undan för undan en bättre förståelse för både 
helheten och delarna.11  
 
Hermeneutiken är subjektiv, till skillnad från positivismen. Forskaren använder medvetet sina 
värderingar i undersökningsprocessen. Den kunskap och de erfarenheter som han/hon har 
sedan tidigare utgör förförståelsen. Hermeneutikerna menar att utan denna förförståelse kan 
ett material inte tolkas överhuvudtaget.12 Exempel på ett hermeneutiskt synsätt är tolkningen 
av respondenters svar efter en intervju. Svaren tolkas med hjälp av teorier och tidigare 
kunskaper i ämnet. 
 
 

2.1.2 Kvalitativa och kvantitativa metoder  
 
Metod och systematik är kärnan i all vetenskap och är ett planmässigt tillvägagångssätt för att 
samla in och bearbeta information. Syftet är att erhålla en lösning på ett problem eller ett svar 
på en fråga.13 Inom samhällsvetenskapen finns det två grundläggande angreppssätt; kvalitativ 
metod och kvantitativ metod.14 
 
De två begreppen har att göra med hur den insamlade informationen genereras, bearbetas och 
analyseras. Har undersökningen en kvantitativ inriktning är syftet att mäta en företeelse och 
informationen bearbetas och analyseras med stöd av statistiska metoder. Är inriktningen 
istället av kvalitativ art sker datainsamlingen ofta med hjälp av kvalitativa intervjuer. 
Materialet tolkas med stöd av språkliga analysmetoder där vi eftersträvar förståelse för en 
individs upplevelser eller uppfattning. En undersökning är oftast inte rent kvantitativ eller 
kvalitativ utan vanligtvis förekommer inslag av båda metoderna i undersökningen.15 Det som 
avgör var tyngdpunkten kommer att ligga är syftet med undersökningen och vilken typ av 
fenomen som ska undersökas.16 
 
Undersökningens utformning kan vara antingen intensiv eller extensiv. En extensiv 
uppläggning kännetecknas av få variabler men många enheter vilket ger bredd åt 
undersökningen. Intensiva studier har istället många variabler men få enheter vilket ger 
studien djup.17  
 
Kännetecknande för den kvantitativa metoden är att undersökningsenheterna är många och att 
det endast samlas in ringa information om varje enhet. För kvantitativa metoder lämpar sig 
därmed en extensiv uppläggning. De insamlingsmetoder som används är systematiska och 
strukturerade där frågorna har bestämts i förväg. Ofta förekommer det skriftliga enkäter med 
fasta svarsalternativ som ser likadana ut för alla undersökta enheter.18   
 
En problemställning av explorativ natur, dvs. en problemställning som syftar till att fördjupa 
förståelsen för något vi inte vet mycket om, kräver en metod som går in på djupet och är 

                                                 
11 Alvesson och Sköldberg, 1994 
12 Patel och Tebelius, 1987 
13 Rienecker, 2004 
14 Holme och Solvang, 1997 
15 Patel, 2003 
16 Kvale, 1997 
17 Andersen, 1998 
18 Holme och Solvang, 1997 
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öppen för oväntade förhållanden. Detta medför att den intensiva uppläggningen oftast 
används vid kvalitativa studier. Insamlingen av informationen sker ofta på ett mer 
osystematiskt och ostrukturerat sätt i form av djupintervjuer eller med en intervjumall där det 
inte finns några bestämda frågor eller fasta svarsalternativ.19 Här finns en närhet mellan 
forskaren och det som undersöks vilket leder till att det skapas en relation och en ökad 
förståelse mellan parterna. Samtidigt finns en risk att forskaren i allt för hög grad påverkar 
och styr resultatet vilket kan leda till en bristande objektivitet i undersökningen. Jacobsen 
menar dock att det inte helt går att undvika en viss påverkan från den som utför 
undersökningen och att det alltid finns personliga värderingar som inverkar på 
forskningsresultatet.20  
 
Flexibiliteten blir större vid kvalitativa angreppssätt eftersom frågor och problemställningar 
kan ändras under arbetets gång, om det till exempel uppkommer ny kunskap under tiden. En 
nackdel som detta kan medföra är dock att jämförbarheten mellan de olika 
undersökningsenheterna kan komma att minska vid sådana ändringar. Det bör också påpekas 
att en kvalitativ ansats sällan ger generaliserbara slutsatser.21 
 
 

2.1.3 Undersökningsansats 
 
Det finns olika sätt för att få grepp om verkligheten. Enligt Alvesson och Sköldberg22 finns 
det tre olika metoder för att angripa ett problem; deduktiv, induktiv och abduktiv metod. 
Något förenklat kan det sägas att den deduktiva metoden utgår från teorin, den induktiva från 
empirin och den abduktiva är ett slags mellanting av de båda andra.  
 
Den deduktiva metoden kallas ibland för ”bevisandets väg”. Forskaren har här vissa 
förväntningar av hur någonting ser ut och samlar in data för att se om detta stämmer med 
verkligheten. Forskaren har således en teori som han/hon vill bevisa.23  
 
Motsatsen till den deduktiva ansatsen kallas induktiv metod, ”upptäckandets väg”. Vid en 
induktiv ansats görs enskilda observationer som sedan ska leda till en slutsats av allmän 
giltighet. Det induktiva tillvägagångssättet innebär att forskaren närmar sig en verklighet 
förutsättningslöst, utan några klara hypoteser och med en relativt vag och opreciserad 
problemställning. Detta medför en flexibel uppläggning av undersökningen.24 Med en 
renodlad induktiv studie hävdas att det som gäller för ett antal enskilda fall även är generellt 
giltigt.25 Det är dock ett stort steg att påstå att det som gäller i de undersökta fallen också är en 
allmän sanning.  
 
Det har visat sig vara mycket svårt att genomföra en ren induktiv eller en ren deduktiv 
studie.26 En anledning till detta kan vara att de vetenskapliga undersökningsmetoderna från 
början är utformade för naturvetenskaplig forskning och inte för områden så som redovisning. 

                                                 
19 Holme och Solvang, 1997 
20 Jacobsen, 2002 
21 Holme och Solvang, 1997 
22 Alvesson och Sköldberg, 1994 
23 Eneroth, 1984 
24 Ibid 
25 Alvesson och Sköldberg, 1994 
26 Schroeder, 2004 
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Mellantinget mellan induktion och deduktion kallas för den abduktiva metoden; ”den gyllene 
medelvägen”. 
 
 

2.2 Uppsatsens metod 
 
Då redovisning, som nämndes ovan, utgör ett komplext område finns ingen direkt ”sanning” 
att tillgå. Detta medför att positivismen blir svår att applicera på vår undersökning i sin 
renaste form. Redovisning handlar till stor del om att kunna läsa sin omgivning, utvärdera den 
och sedan anpassa sig till rådande omständigheter. För att skapa en förståelse för någonting 
kan istället det tolkande, hermeneutiska synsättet användas. Det är själva förståelsen som är 
det viktiga. Exempel på ett hermeneutiskt synsätt är tolkningen av respondenters svar efter en 
intervju. Svaren tolkas med hjälp av teorier och tidigare kunskaper i ämnet. Det bör dock 
påpekas att forskning inom redovisning har en positivistisk bakgrund då det i många fall 
handlar om att utföra mätningar samt att vara så objektiv som möjligt. Av detta följer att en 
undersökning inom redovisningsområdet oftast inte är enbart hermeneutisk utan även har 
inslag av det positivistiska synsättet. Med utgångspunkt i ovanstående kan vi konstatera att 
vår undersökning genomförs utifrån ett hermeneutiskt perspektiv med positivistiska 
influenser. 
 
Vi har i denna uppsats genomfört en kombination av en kvalitativ och kvantitativ 
undersökning. Undersökningens utformning är intensiv med en explorativ problemställning. 
Syftet med studien är att skaffa en djupare kunskap och ambitionen är att försöka förstå och 
analysera helheten. Det finns totalt sett elva noterade renodlade fastighetsbolag i Sverige. Vi 
har studerat fem av dessa vilket resulterar i att vår undersökning baseras på en stor del av 
populationen (45 %). Detta gör att undersökningen inte kan sägas vara av ren kvalitativ natur.  
 
I studien har vi växlat mellan empiri och teori och således använt oss av den abduktiva 
metoden. Vi har utgått från de data som vi har fått fram då vi studerat de olika 
fastighetsbolagen samt respondenternas svar från intervjuerna. 
 
Vi har använt oss av vår teoretiska förförståelse som inspirationskälla både då vi samlat in 
materialet och då vi analyserat det. Eftersom vi har en viss förkunskap i ämnet redovisning 
kan vi dock inte förhålla oss helt objektiva. Det bör också påpekas att en kvalitativ 
bearbetning präglas av den eller de personer som utför arbetet, vilket medför subjektivitet. 
Resultatet behöver därför inte tolkas som en absolut sanning. Det är således upp till läsaren att 
bedöma undersökningens värde.   
 
 

2.3 Empiriska tekniker 
 
Vid undersökningar kan olika tekniker för att samla in empiri nyttjas, till exempel enkäter och 
intervjuer. Enkäter används oftast i undersökningar där en stor mängd data samlas in från en 
stor population. Enkätmetoden är kostnadseffektiv, men antalet frågor måste dock begränsas 
för att minimera risken att respondenterna inte svarar. Vidare kan insamlingen ta lång tid och 
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svarsfrekvensen tenderar ofta att bli låg. Det är dessutom svårt att ställa följdfrågor.27 Enkäter 
används vanligtvis i undersökningar av kvantitativ art.  
 
Vid kvalitativa undersökningar lämpar sig intervjuer bäst. Genom att använda sig av 
intervjuer har forskaren möjlighet att lyssna till människor som med egna ord berättar hur de 
uppfattar olika fenomen samt vilka deras åsikter och synpunkter är. Samtidigt sker ett 
ömsesidigt utbyte av synpunkter inom det område som diskuteras vilket resulterar i att det 
under samtalets gång skapas och byggs upp kunskap.28  
 
När det är fråga om genomförandet av intervjun gäller det att forskaren har förberett sig väl 
och att det skapas en atmosfär där den intervjuade känner sig trygg och kan tala fritt om 
ämnet. Forskaren bör till exempel informera om undersökningens syfte och hur intervjun 
kommer att genomföras rent praktiskt. Efter att intervjun har avslutats bör en uppföljning 
göras där respondenten får tillfälle att själv ställa frågor om något verkar oklart eller göra 
tillägg till det som sagts. Det finns flera sätt att registrera en intervju på. De vanligaste torde 
vara genom anteckningar eller med hjälp av en bandspelare. Fördelar med det sistnämnda 
alternativet är att hela samtalet registreras och att forskaren kan koncentrera sig på själva 
intervjun.29 Nackdelar med bandspelare är att människor kan reagera negativt på att bli 
inspelade och att intervjuaren kan luras att slappna av. Dessutom riskerar intervjun att bli 
avbruten om det uppstår tekniska problem eller om bandet tar slut.30 Fördelar med att föra 
anteckningar är att intervjuaren tvingas att vara aktiv vilket ger en signal till respondenten att 
det denne säger är intressant.31  
 
 

2.3.1 Undersökningsmetod 
 
Vår undersökning är av intensiv karaktär vilket innebär att vi har studerat ett mindre antal 
fastighetsföretag samt intervjuat ett mindre antal respondenter. Vi har använt ett större antal 
variabler i syfte att få en så nyanserad och detaljerad bild av undersökningsområdet som 
möjligt.  
 
Den optimala datainsamlingsmetoden för vår undersökning är individuella öppna intervjuer 
då vi är intresserade av att lyfta fram enskilda individers åsikter och uppfattningar om 
undersökningsområdet. Respondenterna ges då tillfälle att fritt ge synpunkter samt motivera 
sina svar.32 Den kvalitativa intervjun är uppbyggd av frågetekniker som är av kvalitativ och 
ostrukturerad natur, utan fasta svarskategorier.33 Intervjumallen som ligger till grund för 
intervjuerna är ostrukturerad där frågorna möjliggör stor öppenhet beträffande 
respondenternas svar, vi ser helt enkelt vad vi får.  
 
Frågeformulären till fastighetsföretagen, revisorerna samt till den externa värderaren kan ses i 
bilaga 1, 2 och 3. 
 

                                                 
27 Eriksson och Wiedersheim-Paul, 1999 
28 Kvale, 1997 
29 Ibid 
30 Jacobsen, 2002 
31 Ibid 
32 Andersen, 1998  
33 Ibid 



15 

2.3.2 Urval 
 
Syftet med en kvalitativ undersökning är att skapa en grund för en djupare och mer fullständig 
uppfattning om det ämne som studeras. Detta medför att urvalet av undersökningsfall inte bör 
ske slumpmässigt. Urvalet görs istället systematiskt utifrån vissa medvetna kriterier.34 Vi har 
gjort ett avsiktigt urval eftersom det ger oss en möjlighet att välja de fastighetsföretag och 
respondenter som bäst lämpar sig för vårt undersökningsområde. Vår studie koncentreras på 
ett mindre antal fall, valt med avsikt, för att skapa en djupare förståelse för 
undersökningsämnet samt nå de mål som vi har satt upp. 
 
Vår undersökning har även inslag även av den kvantitativa metoden. Kännetecknande för en 
kvantitativ ansats är att undersökningsenheterna utgör en stor del av den totala populationen, 
vilket är fallet i vår undersökning av företagen, och att det endast samlas in ringa information 
om varje enhet. De insamlingsmetoder som används vid kvantitativa metoder är systematiska 
och strukturerade där frågorna har bestämts i förväg och ser likadana ut för alla undersökta 
enheter.35  
 
När vi valde vilka fastighetsbolag som skulle utgöra fallföretag utgick vi från respektive 
företags årsredovisningar. Urvalet består av fem företag vilka vi valde på grund av att de 
redovisat sina tillämpade värderingsmetoder och riskhantering mer utförligt. Vi ville även 
välja fastighetsbolag av varierande karaktär vad gäller marknad, storlek och inriktning osv. 
Intervjuer med representanter från två av de undersökta fastighetsföretagen genomfördes. 
 
Vad gäller valet av revisorer togs deras kunskaper och erfarenheter inom fastighetsbranschen i 
beaktande för att möjliggöra mer precisa och utförligare svar på våra frågor. En av de två 
intervjuade revisorerna är revisor på ett av de undersökta bolagen vilket medför att personen 
ifråga har god kännedom om problematiken kring undersökningsområdet. Den andra revisorn 
(arbetar numera som redovisningsspecialist men har tidigare varit auktoriserad revisor) valdes 
på grund av rekommendationer från andra revisorer, då denne ansågs ha goda kunskaper och 
erfarenheter i ämnet. 
 
Vi kontaktade även en extern värderare för att få dennes synpunkter kring området 
fastighetsvärdering och verkligt värde. Personen som vi pratade med är anställd hos 
värderingsinstitutet SVEFA i Stockholm. Företaget utför externa värderingsuppdrag åt bland 
annat ett av företagen som vi i denna uppsats har undersökt.  
 
 

2.3.3 Datainsamling 
 
Det finns två olika typer av datakällor; primär- och sekundärdata. Data som samlas in av 
forskaren själv eller dennes medhjälpare för att lösa ett specifikt problem kallas primärdata.36 
Fördelarna med primärdata är att informationen är aktuell och anpassad till det problem som 
ska undersökas. Nackdelarna är att insamlingen är tidskrävande, dyr och kräver viss 
kompetens av den som samlar in informationen.37 Sekundärdata kallas den information som 

                                                 
34 Saunders, m.fl., 2003  
35 Holme och Solvang, 1997 
36 Andersen, 1998  
37 Christensen, m.fl., 2001 
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samlas in av andra personer än av forskaren själv.38 I början av undersökningen kan det vara 
lämpligt att använda sig av sekundärdata för att få en grundkunskap och en förståelse om 
problemet. Fördelarna med sekundärdata är att insamlingen är såväl kostnads- som 
tidseffektiv samt att det finns ett stort urval av källor. Nackdelarna är att det kan vara svårt att 
finna användbar data och att informationen kan vara inaktuell.39 
 
De sekundärdatakällor som vi har använt oss av består av litteratur, artiklar och tidskrifter, 
lagar och rekommendationer samt olika Internetkällor. Information om de företag som vi har 
studerat har vi hämtat från respektive företags hemsida samt från årsredovisningar för 
räkenskapsåret 2005. Primärdatakällorna utgörs av den empiri som vi har fått fram via 
intervjuer.  
 
Kontakten med våra respondenter skedde huvudsakligen via telefon. Då några av de 
tillfrågade personerna var svåra att få tag i använde vi e-mail för att kontakta dessa. Innan 
intervjuerna genomfördes skickade vi frågeformuläret till respektive respondent för att ge 
denne en möjlighet att förbereda sig och sätta sig in i problematiken kring ämnet. Risken med 
detta tillvägagångssätt kan dock vara att respondenterna hinner tänka för länge på svaren och 
därmed tendera att svara mindre ärligt än om intervjun hade genomförts spontant. 
 
Samtliga intervjuer skedde via telefon. Då vi inte hade möjlighet att spela in svaren förde vi 
anteckningar under intervjuns gång. Vi är medvetna om att detta kan vara en nackdel då det är 
lätt att missa viktig information. Dock skickade vi, efter avslutade intervjuer, det 
sammanställda materialet till respondenterna för att de skulle kunna granska innehållet samt 
få möjlighet att upptäcka eventuella missuppfattningar från vår sida. Detta ger 
undersökningen ökad trovärdighet. 
 
 

2.3.3 Databearbetning 
 
Bearbetning av kvalitativa data innebär oftast att vi arbetar med ett textmaterial, i vårt fall 
intervjuer och insamlad information om fastighetsföretagen, som sedan sammanställs och 
analyseras. Det är en fördel, inför slutbearbetningen av en kvalitativ undersökning, att löpande 
göra analyser under arbetets gång vilket ökar möjligheten att upptäcka ny och oväntad 
information. En kvalitativ bearbetning resulterar ofta i en text med citat från intervjuerna. Det 
är av betydelse att läsa igenom textmassan flera gånger för att på så sätt urskilja eventuella 
mönster, teman och kategorier. Utifrån tolkningar av de olika kategorierna kan sedan 
slutsatser dras.40 
 
Då vi är intresserade av att lyfta fram enskilda individers åsikter och uppfattningar om 
undersökningsområdet gäller databearbetningen främst att analysera och tolka respektive 
respondents synpunkter individuellt. Vi har därmed inte för avsikt att generalisera resultatet. 
Dock sökte vi, under bearbetningen av svaren från intervjuerna, finna gemensamma 
ståndpunkter för att sedan utifrån dessa dra slutsatser med anknytning till vår referensram och 
de företag vars årsredovisningar vi har studerat. Vid undersökningen av de utvalda företagen 
studerade vi, förutom balans- och resultaträkning, även förvaltningsberättelse och noter för att 
där utläsa de antaganden och beräkningar som utgör grunden för bedömningen av 
                                                 
38 Andersen, 1998 
39 Christensen, 2001 
40 Davidson, 2003 
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fastigheternas verkliga värde. I årsredovisningarna studerade vi även företagens finansiella 
strategier. Vid bearbetningen av den insamlade informationen tittade vi särskilt på respektive 
bolags risk- och räntehantering, finansieringsform och de antaganden som den tillämpade 
värderingsmodellen bygger på. 
 
 

2.4 Metodproblem 
 
Ett problem var att få tag på lämpliga respondenter till våra intervjuer. Då våren utgör en 
hektisk arbetsperiod för såväl revisorer som personer i ledande positioner på fastighetsbolagen 
var det svårt att hitta respondenter som hade tid att ställa upp och låta sig intervjuas. Flera av 
de tillfrågade personerna från företagen var ovilliga att ställa upp på intervju. Vi kan tolka det 
som att en del av frågorna kan vara känsliga att uttala sig om och besvara. Vidare är IAS 40 
en ny standard vilket gör att företagen kanske inte anser sig besitta tillräckligt djup kunskap 
eller har tillräcklig erfarenhet inom området för att kunna svara på frågorna. 
 
Vid genomförandet av intervjuer kan den så kallade intervjuareffekten utgöra ett problem. Då 
det alltid uppstår ett samspel mellan intervjuare och respondent kan resultatet påverkas på ett 
icke önskvärt sätt. Vidare kan det hända att respondenterna inte vill ge riktiga och utförliga 
svar vilket medför att intervjuernas tillförlighet riskerar att minska. För att minimera risken att 
få ofullständiga svar gav vi varje respondent valmöjligheten att vara helt anonym. Det bör 
dock poängteras att undersökningens trovärdighet påverkas negativt i de fall respondenterna 
är anonyma. Det blir svårare för läsaren att kontrollera respondentens svar och uttalanden.  
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3 TEORETISK REFERENSRAM 
 
Kapitlet inleds med en tillbakablick över redovisningens harmonisering och vilka motiv som 
ligger bakom övergången från försiktighetsprincipen till redovisningsprincipen rättvisande 
bild, där redovisning till verkligt värde står i fokus. Därefter följer en redogörelse för 
redovisningens kvalitativa egenskaper vilka utgör grunden för de finansiella rapporternas 
utformning. Sedan redovisas IAS 40, dess innebörd och tillämpning samt de 
värderingsmetoder som standarden möjliggör. Avslutningsvis redogörs för de finansiella 
strategier och alternativa finansieringsmöjligheter som står till buds för fastighetsbolagen 
när det gäller verksamheten att förvärva och äga fastigheter. Vidare presenteras den 
riskhantering samt de antaganden som ligger till grund för att tillämpa IAS 40 och värdera 
förvaltningsfastigheter till verkligt värde. 

 

3.1 Redovisningens harmonisering 
 
I Europa pågår en harmonisering av redovisningen. År 1995 då Sverige blev medlem i EU 
uppkom en skyldighet att, förutom sina egna regler, även följa de gemensamma lagar och 
bestämmelser som EU beslutar om. Den 19 juli 2002 fastslog Europaparlamentet i samråd 
med Rådet att börsnoterade företag inom hela unionen ska anpassa sin koncernredovisning till 
IASB: s redovisningsstandarder IAS/IFRS.41 Många hävdar att IAS/IFRS ger en bättre 
värdering då det utifrån dessa regler uppvisas ett ”verkligare värde”. Åsikterna går dock isär 
vad gäller frågan om huruvida det verkliga värdet visar en bättre bild av ett företags 
ekonomiska ställning. Några menar att redovisningen ger en mer rättvis bild eftersom det 
faktiska värdet visas för marknaden, som får vetskap om ett företags faktiska ställning och om 
det exempelvis finns risk för konkurs. Det finns dock de som är kritiska till införandet av de 
internationella standarderna i Sverige. Kristina Artsberg42 menar att syftet med redovisning 
faktiskt inte är att ge ett så verkligt värde som möjligt, utan att ge information som kan 
användas av många skilda intressegrupper. I Sverige används finansiella rapporter av en större 
del av samhället än i många andra länder. Rapporterna inverkar här även på faktorer som 
beskattning, ägarkontroll och kreditvärdighet hos företag.  
 
Från och med räkenskapsåret 2005 ska alla börsnoterade företag upprätta sina 
årsredovisningar i enlighet med de standarder som har antagits av EU. IAS 40 är en del av 
detta nya internationella regelverk.43 
 
 
3.1.1 En övergång från försiktighetsprincipen till rättvisande bild  
 
Försiktighetsprincipen har länge haft en framträdande roll inom svensk redovisning, vilket 
förklaras utifrån den starka kopplingen som finns mellan redovisning och beskattning.44 
Principen innebär att tillgångar ska värderas lågt samt att en undervärdering får göras men 
inte en övervärdering. Skulder ska däremot värderas högt. Vidare innebär principen att icke-

                                                 
41 EG Förordning nr 1606/2002 
42 Artsberg, 2004 
43 Internationell redovisningsstandard i Sverige - IFRS/IAS 2006 
44 Artsberg, 2003 
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realiserade intäkter inte ska redovisas och i det fall flera möjliga utfall finns ska det sämsta 
alternativet redovisas.45  
 
Att försiktighetsprincipen har varit så inflytelserik i svensk redovisning beror på att Sverige, i 
egenskap av ett litet land, i hög grad påverkas av internationella tendenser. 
Försiktighetsprincipen har varit av central betydelse då redovisningen under 1900-talets första 
decennier i första hand ansågs vara till för att få fram ett resultat och att övervärdering skulle 
undvikas för att skydda borgenärerna. Undervärdering sågs även som något positivt då 
företagen kunde få ett jämnare resultat genom att skapa reserver under goda år, vilka sedan 
kunde lösas upp under sämre år. På det sättet verkade redovisningen konjunkturutjämnande 
vilket också ansågs vara förenligt med redovisningens starka samband med beskattningen. De 
reserver som skapades redovisades först inte öppet men under 1940-talet fick aktieägarna en 
mer framträdande roll och det krävdes upplysningar om värderingens påverkan på resultat- 
och balansräkning.46  
 
Det var dock inte förrän mitten av 1970-talet som en mer utförlig redovisning av reserverna 
krävdes. Fram till denna tidpunkt var försiktighetsprincipen den mest framträdande basen för 
värdering och den avsiktliga undervärderingen började ifrågasättas. Nu förespråkades istället 
en rimlig försiktighet vid värderingen. Detta anses delvis bero på att svensk redovisning blev 
allt mer påverkad från amerikanskt håll på bekostnad av det tyska inflytandet, vilket var en 
följd av att engelskan blev det första utländska språket efter krigen. Därmed fick amerikansk 
redovisningslitteratur allt större utrymme inom området. I USA finns inget samband mellan 
redovisning och beskattning och då aktiemarknaden har en mycket stor betydelse är det 
viktigt att redovisningen ger korrekta upplysningar. Konsekvenser av den stora börskraschen 
1929, som redovisarna i hög grad fick skulden för, är att aktieägarna ska förses med all 
information samt att undervärderingar inte är tillåtna. För svensk del fick denna inställning en 
stor betydelse när utländskt kapital blev en viktig finansieringskälla och då svenska företag 
sökte notering på den amerikanska börsen.47 
 
Principen rättvisande bild utgör den anglosaxiska traditionens kärna.  Enligt denna princip 
kommer innebörd före form med syftet att avbilda en rättvisande syn. Redovisningens 
informativa egenskaper står i fokus. Enligt ett direktiv från EU skall årsredovisningen ge en 
rättvisande bild av företagets resultat och ställning. Direktivet har översatts på olika sätt i 
olika länder inom unionen.48 I Engelsk redovisningslitteratur är begreppet en så kallad 
”overridingprincip” vilket innebär att i det fall redovisningen, i enlighet med de normer som 
finns, inte ger en rättvisande bild ska normerna frångås så att en rättvisande bild ges. I länder 
som Tyskland och Sverige har begreppet däremot inte samma betydelse. I Sverige anses det 
vara fel att en redovisare som följt de gällande lagarna inte ska kunna känna sig säker på att 
redovisningen är upprättad på ett korrekt sätt. Det skulle skapa en viss rättsosäkerhet om 
företagen kände sig tvingade att frångå lagstiftade bestämmelser för att de inte ger en rättvis 
bild av verksamheten.49 
 
 
 

                                                 
45 Falkman, 2001 
46 Artsberg, 2003 
47 Ibid 
48 Thorell, 2003 
49 Artsberg, 2003 
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3.1.2 Debatt om redovisning till verkligt värde 
 
Redovisning till verkligt värde är på väg att ersätta den transaktionsorienterade redovisningen. 
Det finns många starka åsikter mot den transaktionsbaserade redovisningen vilket har medfört 
en ökad efterfrågan på en redovisning som istället visar alla värden. Inom 
redovisningsprofessionen har en internationell debatt, som handlar om hur lämpligt det är med 
verkliga värden och marknadsvärdering, skapats.50 Diskussionen handlar om huruvida 
värdering till verkligt värde ger en korrekt bild av ett företags ekonomiska ställning eller inte.  
 
Barlev och Haddad51 menar att redovisning till verkligt värde är ett mer relevant mått än 
historiska kostnader, då det visar det aktuella värdet på en tillgång. Aktieägarna ges med det 
verkliga värdet ständigt information om värdet på sina aktier och således också om 
förändringar och svängningar i värdet på sitt kapital. När det verkliga värdet används tas inte 
bara konstaterade vinster och förluster, utan även orealiserade sådana, med i beräkningen. 
Combes-Thuelin och Escaffre52 uttrycker, till skillnad från Barlev och Haddad, kritik mot att 
redovisa orealiserade vinster och förluster. De menar att verkligt värde skapar en volatilitet 
för någonting som egentligen inte har hänt eftersom ingen transaktion har ägt rum. Vidare 
anser de även att det kan bli svårt att urskilja vad eventuella fluktuationer i ett företags resultat 
kan bero på. Svängningarna kan resultera från såväl förändringar på marknaden som från 
faktorer som exempelvis ledningens kompetens. 
 
Redovisningsorganen är också inblandade i debatten. De arbetar för att få en så relevant 
redovisningsinformation som möjligt. För att informationen ska få ett meningsfullt innehåll 
behöver mer hänsyn tas till användarnas behov. Företag ska visa sådan information som är 
användbar för intressenterna då diverse beslut ska tas. I USA uttryckte år 1990 Douglas 
Breeden, dåvarande ordförande i SEC (Security Exchange Commission), en åsikt om att det 
verkliga värdet var det enda relevanta måttet och föreslog att finansiella institutioner skulle 
vara tvungna att rapportera alla sina finansiella investeringar till marknadsvärden. SEC har 
därefter beslutat att all information som kan påverka ett beslut angående investeringar måste 
lämnas i ett företags redovisning. Genom detta beslut visade SEC att de nu inte längre 
kommer att tolerera att företag döljer vissa av sina tillgångar eller skulder. En investerare har 
rätt till, och måste kunna få, fullständig information om företaget.53 Efter detta har det 
förekommit många diskussioner i USA om huruvida redovisning med utgångspunkt från 
historiska kostnader, eller till verkligt värde är det bästa. IASB har till stor del arbetat från 
samma utgångspunkter som amerikanska FASB (Financial Accounting Standards Board) och 
verkar därför också mot en redovisning till verkligt värde.54 Det faktum att dessa två 
standardsättare utvecklar och implementerar liknande standarder gör att stora delar av världen 
i framtiden kommer att vara tvungna att följa dessa regler. 
 
 
 
 
 

                                                 
50 Barlev och Haddad, 2003, och Combes-Thuelin och Escaffre, 2004 
51 Barlev och Haddad, 2003 
52 Combes-Thuelin och Escaffre, 2004 
53 Ibid 
54 Artsberg, 2003 
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3.2 IASB: s referensram 
 
De standarder som IASB sammanställer benämns IFRS, tidigare kallade IAS. IAS-
standarderna har sin grund i den föreställningsram som publicerades av IASC 1989. På 
svenska benämns denna ”Föreställningsram för utformning av finansiella rapporter”. 
Referensramen innehåller begrepp och grundprinciper vilka utgör basen för de finansiella 
rapporternas utformning. Till exempel anges de finansiella rapporternas syfte. Vidare 
definieras begrepp så som tillgångar, skulder, eget kapital samt intäkter och kostnader. Syftet 
med föreställningsramen är bland annat att vara vägledande för IASC i deras arbete med att 
utveckla internationella redovisningsstandarder och att verka för en harmonisering av 
företagens finansiella rapporter.55 
 
 

3.2.1 Redovisningens kvalitativa egenskaper 
 
I föreställningsramen anges den finansiella informationens kvalitativa egenskaper som gör att 
användarna kan tillgodogöra sig informationen.56 De egenskaper som anses vara viktigast är 
begriplighet, relevans, tillförlitlighet och jämförbarhet, vilka förklaras nedan. 
 
Begriplighet 
Den kvalitativa egenskapen som säger att redovisningen ska vara begriplig innebär att 
användaren ska kunna förstå den finansiella informationen som företagen lämnar. En 
förutsättning är att användaren har kunskaper inom ekonomi, redovisning och 
affärsverksamhet. Dock får inte relevant information utelämnas på grund av att den anses vara 
för svår att förstå för en del användare.57  
 
Relevans 
En annan kvalitativ egenskap är att informationen ska vara relevant och kunna användas som 
beslutsunderlag. Detta innebär att den ska underlätta användarnas bedömning av redan 
inträffade, aktuella och framtida händelser. Informationen ska även kunna bekräfta eller rätta 
bedömningar som har gjorts tidigare. Det finns ett samband mellan dessa framåtriktade och 
bekräftande funktioner. Information om företagets nuvarande ställning och resultat har 
betydelse för bedömningar om dessa variabler i framtiden och även möjligheter till bland 
annat utdelning och löneutbetalningar i framtiden bedöms utefter tidigare prestationer.58 
 
Tillförlitlighet 
Informationen måste även vara tillförlitlig och inte vara vinklad eller innehålla felaktigheter. 
Tillförlitligheten härrör från redovisningens förmåga att avbilda företagets ekonomiska 
verklighet samt huruvida rätt aspekter avbildas.59  
 
Information angående transaktioner och andra händelser ska återges på ett sätt som visar en 
korrekt bild av företagets tillgångar, skulder och eget kapital i balansräkningen.60 Vidare ska 
informationen vara neutral och verkligheten ska avbildas så som den uppfattas vilket innebär 
                                                 
55 Internationell redovisningsstandard i Sverige - IFRS/IAS 2006 
56 Ibid 
57 Ibid 
58 Ibid 
59 Ibid 
60 Ibid 
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att en förskönad bild inte får lämnas, för att exempelvis få ett bättre resultat.61 Här hänvisas 
även till försiktighetsprincipen, vilken innebär att tillgångar och intäkter inte får övervärderas 
samt att skulder och kostnader inte får undervärderas. Detta betyder dock inte att 
undervärderingar av tillgångar och intäkter respektive övervärderingar av skulder och 
kostnader skulle vara tillåtet för att inte strida mot kraven på neutralitet och tillförlitlighet. 
Informationen bör dessutom vara fullständig så att den inte vilseleder eller är oriktig på grund 
av att information har utelämnats.62 
 
Jämförbarhet   
Egenskapen jämförbarhet handlar dels om jämförbarhet mellan företag och dels om 
jämförbarhet över tiden för ett och samma företag. Jämförbarheten innebär att lika händelser 
och tillstånd ska redovisas på samma sätt. Det är däremot inte sagt att de olika måtten måste 
beräknas på samma sätt. Kravet på jämförbarhet har en koppling till relevans och underlättar 
för investerare, kreditgivare och andra intressenter som använder redovisningen som 
beslutsunderlag.63 
 
 

3.3 IAS 40 - Förvaltningsfastigheter 
 
Denna standard tillämpas för räkenskapsår som börjar den 1 januari 2005 eller senare och 
ersätter IAS 40 Förvaltningsfastigheter från år 2000. Syftet med standarden är att ange hur 
förvaltningsfastigheter ska behandlas i redovisningen samt vilka upplysningar som krävs. 
Företagen har två alternativ vad gäller valet av redovisningsprincip; att använda 
anskaffningsvärde eller verkligt värde.64  
 
Förvaltningsfastigheter är fastigheter (byggnader och mark) som ägs eller leasas genom ett 
finansiellt leasingavtal i syfte att skapa hyresintäkter eller värdeökningar. 
Förvaltningsfastigheter ska redovisas som tillgångar i balansräkningen när det är sannolikt att 
de ekonomiska fördelar, som förknippas med tillgången, tillfaller företaget samt när 
anskaffningsvärdet kan fastställas på ett tillförlitligt sätt.65  
 
 

3.3.1 Verkligt värde enligt IAS 40 
 
Enligt ekonomisk teori utgörs en kapitaltillgångs värde av det diskonterade värdet av de 
framtida betalningsflöden som ett företags ägare förväntas få genom sitt ägande.66 IAS 40 tar 
sikte på det belopp som en tillgång skulle kunna överlåtas till. Verkligt värde innebär enligt 
denna standard att en tillgång ska kunna överlåtas mellan kunniga parter, vilka är oberoende 
av varandra men som har ett intresse av att transaktionen genomförs. Överlåtelsen ska ske till 
det mest sannolika pris som rimligtvis kan erhållas på marknaden på balansdagen. Det 
verkliga värdet på förvaltningsfastigheter ska således baseras på balansdagens aktuella 
marknadsläge och inte på vad som har gällt tidigare eller kan förväntas gälla senare. 
                                                 
61 Smith, 2000 
62 Internationell redovisningsstandard i Sverige - IFRS/IAS 2006, och Smith, 2000 
63 Internationell redovisningsstandard i Sverige - IFRS/IAS 2006 
64 Ibid 
65 Ibid 
66 Bengtsson, 2005 
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Vanligtvis utgörs det verkliga värdet på en förvaltningsfastighet av fastighetens 
marknadsvärde, dvs. det pris till vilket fastigheten skulle kunna säljas på balansdagen.67 
 
 

3.3.2 Tillämpning av IAS 40 
 
Förvaltningsfastigheter värderas till verkligt värde i balansräkningen med orealiserade 
värdeförändringar i resultaträkningen. Detta får till följd att av- och nedskrivningar försvinner 
samt att begreppet vinster från fastighetsförsäljningar förändras. Vinsterna utgörs istället av 
skillnaden mellan försäljningspris och senast officiellt rapporterade verkliga värde, dvs. en 
realiserad värdeförändring. För att bestämma en förvaltningsfastighets verkliga värde används 
olika värderingsmodeller.68 En sådan modell kan till exempel bygga på en långsiktig 
avkastningsvärdering utifrån nuvärdet av framtida betalningsströmmar med olika 
avkastningskrav. 
 
Initialt redovisas förvaltningsfastigheter till anskaffningsvärdet. Hänförliga utgifter som 
uppkommer efter förvärvet ska öka tillgångens redovisade värde, om det är sannolikt att de 
framtida ekonomiska fördelarna till följd av utgiften blir högre än vad som ursprungligen 
uppskattats vid förvärvet. I annat fall ska utgiften redovisas som en kostnad. En vinst eller 
förlust som hänför sig till en värdeförändring ska redovisas i resultaträkningen under den 
period då förändringen uppstår. Det verkliga värdet ska återspegla de förhållanden som gäller 
vid bokslutstidpunkten. Huvudregeln är, som nämndes tidigare, att förvaltningsfastighetens 
verkliga värde utgörs av dess marknadsvärde. Om så är fallet att det inte finns något 
marknadsvärde att jämföra med på den plats där fastigheten är belägen kan man istället ha en 
annan fastighet – av annat slag, i annat skick eller i annat läge – som jämförelseobjekt vid 
beräkningen av värdet på den egna fastigheten. Om inte heller detta förfarande kan 
genomföras på rimligt vis finns möjligheten att beräkna fastighetens värde med hjälp av 
nuvärdet av uppskattade framtida betalningsströmmar. Det senaste alternativet anges 
emellertid endast som en andrahandsmöjlighet i brist på information om det pris som kan 
erhållas för en tillgång på balansdagen.69  
 
Om ett företag istället väljer att använda anskaffningsvärdet som redovisningsprincip ska 
förvaltningsfastigheterna värderas enligt de krav som återfinns i IAS 16 Materiella 
anläggningstillgångar. Vid användning av anskaffningsvärde som värderingsmetod ska 
komponentavskrivningar genomföras, dvs. för varje byggnad ska det redovisade värdet delas 
upp i huvudbeståndsdelar (komponenter) vilka skrivs av var för sig. Till exempel måste tak, 
fasad och stomme skrivas av var för sig.70 Värdering till anskaffningsvärde skiljer sig därmed 
från det svenska anskaffningsvärdebegreppet. 
 
 
 
 
 

                                                 
67 Internationell redovisningsstandard i Sverige - IFRS/IAS 2006 
68 Ibid 
69 Bengtsson, 2005 
70 Internationell redovisningsstandard i Sverige - IFRS/IAS 2006 
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3.4 Verkligt värde i balansräkningen 
 
Tidigare skulle anläggningstillgångar, enligt traditionell redovisningsteori, värderas till det 
ursprungliga anskaffningsvärdet justerat med avskrivningar samt möjliga upp- och 
nedskrivningar. Denna värderingsmetod tar sitt ursprung i försiktighetsprincipen, där skulder 
värderas högt och tillgångar värderas lågt (för att skydda det egna kapitalet och 
bankväsendet).71 Värdering till verkligt värde innebär ett avsteg från den kontinentala 
traditionens fokus på god redovisningssed och försiktighetsprincipen. Vi närmar oss istället 
den anglosaxiska traditionens synsätt där rättvisande bild utgör ledstjärnan. Enligt denna 
redovisningskultur kommer innebörd före form med syftet att avbilda en rättvisande syn. 
Redovisning till verkligt värde i balansräkningen innebär en övergång från redovisning till 
historiska anskaffningskostnader. Utvecklingen går mot fokus på framtiden istället för 
historien. Balansräkningen utgjorde tidigare en uppställning för vad som fanns kvar i företaget 
vid en viss tidpunkt. I och med redovisning till verkligt värde blir balansräkningen istället en 
prognos över framtida kassaflöden. Det handlar således om en redovisning som baseras på 
förväntningar om framtida kassaflöden.72  
 
De etablerade metoderna vid värdering av fastigheter till marknadsvärde kan delas in i två 
grupper; ortspris- och avkastningskalkylbaserade metoder. Värderingsmodeller som baseras 
på direktavkastning respektive diskontering av kassaflöden utgör de huvudsakliga 
avkastningskalkylbaserade metoderna.73  
 
Nedan följer en redogörelse för respektive värderingsmetod. 
 
 

3.4.5 Ortsprismetoden 
 
Enligt ortsprismetoderna görs en jämförelse mellan priser på liknande fastigheter inom ett 
bestämt område. Metoderna kan delas in i två grupper. Den första metoden går ut på att 
priserna på olika fastigheter görs jämförbara genom en omräkning. Priset sätts då i relation till 
arean, driftnettot, hyran eller taxeringsvärdet. Den andra metoden baseras istället på generella 
nyckeltal som är erfarenhetsbaserade.74  
 
 

3.4.6 Direktavkastningsmetoden 
 
När direktavkastningsmetoden används utförs värderingen genom att ett driftnetto för ett 
basår beräknas för fastigheten. Driftnettot fås fram genom att från bruttoinbetalningarna, i 
form av exempelvis hyror, dra av drifts- och underhållskostnader inklusive fastighetsskatt och 
tomträttsavgäld. Kostnader för investeringar och stämpelskatt ska inte räknas in i det belopp 
som dras av. Av det framräknade beloppet görs sedan en ”evighetskapitalisering” för att 
kunna fastställa fastighetens värde.75  
 
                                                 
71 Artsberg, 2003 
72 Bengtsson, 2005 
73 Nordlund, 2004 
74 Ibid 
75 Ibid 
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Marknadsvärdet (V) kan uppskattas genom att driftnettot (dn) divideras med 
avkastningskravet (da). Avkastningskravet beräknas med hjälp av en kalkylränta (p) och en 
årlig avkastningsförändring eller värdeförändring (g). Värdet på fastigheten beräknas på 
följande sätt enligt Gordons formel:76  
 
V= Dn/da  
V= Dn/p-g 
 
Det beräknade driftnettot sätts i relation till priser på marknaden vilket gör det möjligt att få 
fram de direktavkastningskrav som ställs på marknaden för investeringar i liknande 
fastigheter.77 
 
Det finns vissa svårigheter vid beräkningen av de parametrar som ingår i driftnettot. 
Intäkterna kan bedömas brutto eller netto efter avdrag för marknadsmässig vakans. Sedan 
bedöms de marknadsmässiga intäkterna mot vad som anses vara en normal intäktsnivå för 
denna typ av fastighet. I modellen görs det alltså en skillnad mellan den marknadsmässiga 
intäkten och vad som anses vara den normala intäkten för ett liknande objekt. Vid bedömning 
av underhållskostnader gäller det att skilja mellan kostnader för underhåll och vad som utgör 
investeringar. Gränsdragningen mellan dessa kostnader är något oklar och bedömningen kan 
variera från företag till företag.78  
 
Klassificeringen påverkas även av skattemässiga skäl. Exempelvis medges aldrig direktavdrag 
för ny-, till-, eller ombyggnad vid inkomsttaxeringen vilket gör att företagen troligtvis 
redovisar sådana utgifter som investeringar. Dessutom varierar bedömningen om vad som är 
investering respektive kostnad beroende på vart i landet fastigheten är belägen.79  
 
 

3.4.7 Kassaflödesmetoden 
 
Kassaflödet utgörs av det belopp som finns kvar efter det att företaget har fullgjort sina 
åtaganden och genomfört nödvändiga investeringar. En tillgångs värde utgörs enligt 
vedertagen teori av det diskonterade nuvärdet av de framtida kassaflöden som tillgången 
förväntas generera. Genom en nuvärdesberäkning för varje enskild fastighet kan den 
förväntade framtida intjäningsförmågan uppskattas. Driftöverskottet (kassaflödet) utgör sedan 
en grund för beräkningen av fastighetsbeståndets värde. 80 Vid diskonteringen används den 
räntesats (kalkylränta) som bäst speglar marknadens bedömning.81 
 
De delar som i modellen tas i beaktande är grundinvestering, löpande ut- och inbetalningar, 
restvärde, kalkylperiod och kalkylränta.82 När en kassaflödesbaserad metod används 
prognostiseras de löpande in- och utbetalningarna under kalkylperioden, till skillnad från 
direktavkastningsmetoden där driftnettot är detsamma över hela perioden.83 

                                                 
76 Nordlund, 2004 
77 Ibid 
78 Ibid 
79 Ibid 
80 Bengtsson, 2005 
81 Lindkvist, 2005 
82 LMV-rapport 2004:3 
83 Ibid 
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Kassaflödesmetoden ger därmed en bättre bild av verkligheten och även 
likviditetsförhållandena över tiden speglas mer realistiskt. Ytterligare en fördel är att metoden 
är flexibel, vilket medför att ändrade förhållanden under kalkylperioden kan visas i 
modellen.84  
 
Nuvärdet av de framtida förväntade in- och utbetalningarna kan beräknas enligt följande 
formel. Ränta och kapital beaktas inte i modellen.85  
 
         n      (H-D-U-F-T-I)t                Rn 
V=∑         +  
       t=1          (1 + p)t                 (1 + p)n  
 

 
  

Där:  V = nuvärde T = tomträttsavgäld 
H = hyra I = investeringar i fastigheten 
D = drift R = restvärde 
U = underhåll t = tidsvariabel 
F = fastighetsskatt p = kalkylränta på totalt kapital 

 
 
Vid bedömningen av framtida kassaflöden gör konjunktursvängningar att det blir svårt att 
göra prognoser. Konjunkturerna påverkar företeelser som hyresnivåer och vakanser och 
därmed nivån på inbetalningarna. En åsikt är att framtida kassaflöden bör göras med flera 
möjliga scenariers som utgångspunkt. Istället för att göra en enda prognos om framtiden kan 
beräkningar om framtida kassaflöden göras utifrån både optimistiska, sannolika och 
pessimistiska framtidsbilder. Ju längre tidsperiod som en modell omfattar desto större 
osäkerhet.86  
 
 

3.4.6 Osäkerhetsmoment i värderingsprocessen 
 
Att redovisa till verkliga värden kan medföra stora svängningar vad gäller tillgångarnas 
värden. Det kan vara svårt att ta fram det värde som en fastighet skulle kunna säljas för idag. 
Vidare kan det utgöra en svårighet att tilldela den tillämpade värderingsmodellens ingående 
variabler realistiska värden. Vid värdering till verkligt värde är det därför inte ovanligt med en 
osäkerhet/varians på +/- 10 %. Signalerna till företagets intressenter om bolagets ekonomiska 
situation kan därmed tendera att bli något förvirrande. Det är således av vikt att värderingarna 
utförs med samma värderingsmetoder och värderingsbegrepp hos de olika fastighetsbolagen.87  
 
 
 

                                                 
84 Nordlund, 2004 
85 Ibid 
86 Ibid 
87 Bengtsson, 2005 
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3.5 Antaganden om avkastningskrav och diskonteringsränta 
 
Enligt alternativregeln i IAS 40 har fastighetsbolagen möjlighet att beräkna 
fastighetsbeståndets värde med hjälp av nuvärdet av uppskattade framtida 
betalningsströmmar.88 Av avgörande betydelse för det beräknade värdet är avkastningskravet 
och antagandet om den framtida reala tillväxten. Avkastningskravet utgörs av den vägda 
kostnaden för lånat respektive eget kapital.89 Diskonteringsräntan utgörs av den räntesats som 
bäst speglar marknadens bedömning och som används vid nuvärdesberäkningen av förväntade 
framtida kassaflöden.90 Nedan följer en närmare redogörelse för de båda begreppen. 
 
 

3.5.1 Diskonteringsfaktorn 
 
De nya redovisningsreglerna, för redovisning inom EU för börsnoterade företag, har medfört 
att kalkylräntan (diskonteringsfaktorn) har ökat i betydelse. Kalkylräntan intar en huvudroll i 
olika värderingsmoment och används för att ta hänsyn till tidsdimensionen. Den kan delas upp 
i tre komponenter:  
 

- Kompensation för risk 
- Kompensation för förlorad köpkraft 
- Kompensation för väntan91 

 
Kalkylräntan kan definieras olika beroende på i vilket sammanhang den används; en 
definition är alternativkostnaden för kapital, en annan är avkastningskravet för en 
investering.92  
 
Ett användningsområde där kalkylräntan spelar en central roll är vid företagsvärdering och 
värdering av ett företags tillgångar. I och med implementeringen av IFRS ersätts 
försiktighetsprincipen till förmån för principen att ge en rättvisande bild av tillgångarnas 
värde. De rekommenderade värderingsreglerna överensstämmer i större grad med de 
beräkningsmetoder som används vid företagsvärdering och investeringskalkylering.93 
Övergången till en redovisning som syftar till att ge en rättvisande bild innebär att vissa 
tillgångar, däribland förvaltningsfastigheter, får redovisas till marknadsvärden. Om aktuella 
marknadspriser saknas ska nuvärdet av framtida betalningsströmmar uppskattas och 
diskonteras till nuvärde. Den diskonteringsränta som används utgörs av den räntesats som bäst 
återspeglar marknadens bedömning av osäkerheten vad gäller de framtida betalningarnas 
storlek och tidpunkt. Ränteförändringar, på grund av konjunktur och inflation etc., kommer 
därmed att påverka diskonteringsräntans storlek.94 
 
 
 

                                                 
88 Internationell redovisningsstandard i Sverige - IFRS/IAS 2006 
89 http://www.castellum.se 
90 Lindkvist, 2005 
91 Ibid 
92 Ibid 
93 Ibid 
94 Axelman, Phillips och Wahlquist, 2003 
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3.5.2 Avkastningskravet 
 
Företagens verksamhet finansieras av en kombination av eget och lånat kapital. Kostnaden för 
lånat kapital utgörs av realränta och inflation. Ägarnas avkastningskrav (kostnaden för eget 
kapital) beräknas ofta med hjälp av CAPM (Capital Asset Pricing Model). Alla investerare 
som placerar kapital i ett företag kräver, förutom avkastningen, också en premie för den risk 
som de tar vid investeringen.95  
 
För att avkastningskravet ska kunna beräknas görs en sammanvägning av kostnaden för 
respektive finansieringskälla. Vägningen baseras på den målsatta soliditeten, vilken beräknas 
genom att det egna kapitalet divideras med totalt kapital. Om soliditeten till exempel är 0,3 
betyder det att det upplånade kapitalet i det här fallet ska motsvara 70 % av bokfört totalt 
kapital. Efter vägningen uppvärderas det egna, dyrare, kapitalet med utgångspunkt i det pris 
som marknaden är beredd att betala, dvs. aktiekursen. Denna metod att beräkna den vägda 
kapitalkostnaden, och därmed det grundläggande avkastningskravet, kallas WACC (Weighted 
Average Cost of Capital).96 
 
 

3.6 Fastighetsmarknaden 
 
Fastighetsmarknaden har genom tiden uppvisat en svängande värdeutveckling. 
Marknadsvärden på fastigheter uppvisar cykliska förlopp över tiden och följer faktorer som 
inflation och underliggande ekonomisk tillväxt. Om ett företag redovisar sina fastigheter till 
verkligt värde kommer en nedgång på marknaden att synas i balansräkningen. Negativa 
marknadsförändringar, som till exempel ökade vakanser, lägre hyror, ökade låneräntor och 
ökad inflation, leder sannolikt till ökade direktavkastningskrav vid fastighetsinvesteringar. 
Detta medför i sin tur lägre marknadsvärden.97  
 
Marknaden för att sälja och köpa fastigheter intar en alltmer internationell karaktär med 
många transaktioner över landgränserna. Fastighetspriserna är främst beroende på dels 
respektive fastighets driftsöverskott och dels köparens avkastningskrav. Trots de senaste årens 
relativt stabila driftsöverskott har priserna på fastigheter varit stigande. Orsakerna till detta är 
bland andra en stor efterfrågan från både inhemska och utländska investerare, begränsat utbud 
samt sänkta avkastningskrav.98  
 
 

3.7 Finansiell strategi och finansiella risker 
 
För att förvärva och äga fastigheter krävs finansiering, vilket sker genom upptagande av 
räntebärande lån och eget kapital. Förhållandet mellan finansieringsformerna utgör en 
avvägning; å ena sidan medför hög belåning högre räntekostnader och därmed högre risk, 

                                                 
95 Brealey, Myers och Marcus, 2004 
96 Ibid 
97 Persson och Nordlund, 2003 
98 http://www.castellum.se  
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men en hög avkastning på eget kapital, medan en låg belåning å andra sidan innebär lägre 
räntekostnader och risk men också en lägre avkastning på eget kapital.99  
 
Ett företags finanspolicy innebär bland annat att begränsa bolagets finansiella risker. Dessa 
utgörs huvudsakligen av ränterisk, refinansieringsrisk och likviditetsrisk. Refinansieringsrisk 
innebär att ett företag inte kan erhålla finansiering eller att finansiering endast kan ske till 
avsevärt ökade kostnader. I syfte att minska refinansieringsrisken bör lånens förfallotider 
fördelas jämnt över tiden. Således minskar även risken att en stor andel lån omsätts vid en och 
samma tidpunkt.100 Att sakna nödvändig finansiering anges av fastighetsbolaget Castellum 
vara den enskilt största finansiella risken.101 Olika riskkällor kan identifieras genom 
känslighetsanalyser, där förutsättningarna varieras i olika avseenden.102  
 
I de avsnitt som följer nedan har vi hämtat en del information från källor som Castellum och 
Finansvärlden. Vi är dock medvetna om att dessa källor ej utgör vetenskapligt material. Då 
informationen från källorna innehåller bra referat av den teori som vi vill använda har vi valt 
att bortse från detta. 
 
 

3.7.1 Ränta, ränterisk och räntekostnad 
 
Övergången från redovisning baserad på historiska värden till marknadsvärderedovisning har 
ofta medfört större svängningar i den rapporterade avkastningen, vilket i sin tur har lett till ett 
ökat behov av att följa rörligheten i den underliggande marknaden. Drivkrafterna bakom den 
ökade fokuseringen på risker och utvecklingen av riskmätning är nya regleringar och direktiv, 
förändrade redovisningsprinciper, handelns globalisering, nya finansiella instrument, behov 
av internkontroll och informationsteknologins utveckling.103  
 
Ränterisken utgörs av variablernas känslighet för förändringar i ränteläget och kan exempelvis 
uppstå i det fall tillgångar och skulder inte har samma räntebindningsvillkor eller på grund av 
att förhållandet mellan olika referensräntor varierar. Hanteringen av ränterisker syftar till att 
säkerställa höga och stabila nivåer på målvariabler som räntenetto (direktavkastning) och 
nettomarknadsvärde (totalavkastning). Ränteförändringars kortsiktiga effekter kan 
åskådliggöras genom räntenettot, vilket utgör en viktig komponent i rörelseresultatet och dess 
utveckling avgör det egna kapitalets värde. Marknadsvärdet utgör en indikator på den 
långsiktiga intjäningsförmågan och representerar en nuvärdesberäkning av alla framtida 
kassaflöden.104 
 
Risker för förändringar i räntenivån är en realitet. Riskerna kan dock hanteras för att minimera 
negativa effekter av eventuella ränteförändringar. Till exempel får en förändrad lutning på 
avkastningskurvan olika konsekvenser, för räntekostnaderna och ränteintäkterna, med olika 
räntebindningstider.105  
 

                                                 
99 http://www.castellum.se 
100 http://www.finansvarden.se  
101 http://www.castellum.se 
102 Söderlind, 2001 
103 Ibid 
104 Ibid 
105 Ibid 
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Stigande marknadsränta anses vanligtvis bero på ekonomisk tillväxt och stigande inflation. 
Detta antas i sin tur leda till ökad efterfrågan på kommersiella lokaler med efterföljande 
hyresökningar och/eller minskade vakanser. I en högkonjunktur möts de ökade finansiella 
kostnaderna över tiden av högre hyresintäkter, vilket medför att affärsrisken därmed kan 
hållas på en stabil nivå.106 För att kunna hantera förändringar i räntenivån är det viktigt att ha 
ett resultat som med marginal täcker räntekostnaden.107 En höjning av räntenivån påverkar 
vanligtvis hyresintäkterna, vilka med viss fördröjning höjs.108  
 
Räntekostnaden är en av de största enskilda kostnadsposterna för ett fastighetsbolag och 
marknadsräntans nivå kan ändras snabbt. För att få en stabil räntekostnadsutveckling är det 
viktigt att ha en lång räntebindningstid samtidigt som det är av vikt att ha en kort 
räntebindningstid, för att få så låg räntekostnad som möjligt. Fördelningen av lån med olika 
räntebindningstider påverkar finansieringsrisken. Fördelningen har också betydelse för hur 
stor påverkan en förändring av räntan har på räntekostnaden.109 För att undersöka hur 
eventuella ränteförändringar skulle kunna påverka kostnadsnivån kan olika 
känslighetsanalyser upprättas, där olika antaganden om räntans utveckling ställs upp samt 
dess påverkan på kostnadsbilden.110  
 
Ränteswapavtal kan användas för att förändra räntebindningstiden på nettoskulden i önskvärd 
riktning samt för att minimera inverkan på räntefluktuationer. Genom ränteswappar kan 
exempelvis lån med rörlig ränta omvandlas till lån med fast ränta och företaget kan därmed 
uppnå en önskad räntebindningsstruktur.111 
 
 

3.7.2 Kapital- och lånestruktur 
 
Kostnaden för lånat kapital utgör en av de största kostnadsposterna. Det egna kapitalets andel 
i förhållande till räntebärande lån avgörs dels av den valda finansiella risknivån, dels av den 
andel eget kapital som krävs för att erhålla lån i till exempel bank. Genom att ställa upp mål 
för kapitalstrukturen definieras fördelningen mellan eget kapital och räntebärande lån. Vidare 
fastställs den finansiella risken för att bland annat tillgodose avkastning på eget kapital, 
säkerställa utrymme för investeringar och för att erhålla nödvändig finansiering.112  
 
Den finansiella risken kan exempelvis mätas genom soliditetsmåttet. Soliditeten anger hur 
mycket av verksamheten som finansieras med eget kapital, dvs. hur förmöget företaget är.113 
Företagens val av soliditetsnivå påverkas till stor del av rörelserisken (volatiliteten i 
rörelseresultatet, eller räntabiliteten på sysselsatt kapital).114   
 
 
 
 
                                                 
106 http://www.castellum.se 
107 Söderlind, 2001 
108 http://www.castellum.se 
109 Ibid 
110 Söderlind, 2001 
111 Ibid 
112 http://www.castellum.se 
113 http://sv.wikipedia.org/wiki/Soliditet 
114 Söderlind, 2001 
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4 EMPIRIREDOVISNING 
 
Kapitlets första del inleds med en kort beskrivning av de företag som vi har studerat. Därefter 
följer en redogörelse för de bedömningar och värderingsmodeller som ligger till grund för 
respektive företags beräkning av fastighetsbeståndets värde. Vidare redogörs för 
fastighetsbolagens finansiella strategier och riskhantering. I den andra delen av kapitlet 
presenteras de intervjuade personerna. Avslutningsvis redovisas de respondenternas åsikter 
och kommentarer. 

 

4.1 Företagsbeskrivningar 
 
Nedan följer en kort beskrivning av de företag som vi har studerat. 
 
 

4.1.1 Brinova 
 
Brinovas verksamhet består i att aktivt delta i ett fastighetsinnehavs alla faser, det vill säga 
köp, förädling, förvaltning och försäljning av fastigheter. Företaget startades år 2003 och har 
varit börsnoterat sedan 2004. Brinova äger även aktier i andra framgångsrika fastighetsbolag 
och deltar i utvecklingen av nya fastighetsföretag. Beståndet av fastigheter är fördelat på fyra 
affärsområden: projekt, logistik, bostäder och kommersiellt.115 
 
Brinovas fastighetsbestånd bestod per den 31/12 2005 av 59 fastigheter belägna i främst södra 
och mellersta Sverige. Det totala bokförda värdet för bolagets förvaltningsfastigheter uppgick 
vid samma tidpunkt till drygt 2,2 miljarder kr. Hyresintäkterna uppgick till 212,4 Mkr. Det 
egna kapitalet redovisades till ett värde av 1,6 miljarder kr.116 
 
 

4.1.2 Castellum 
 
Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige och verksamheten 
bedrivs i sex dotterbolag. Koncernens fastighetsbestånd finns i fem svenska tillväxtregioner; 
Storgöteborg, Storstockholm, Mälardalen, Västra Småland och Öresundsområdet. I företagets 
strategi för tillväxt ingår investeringar i syfte att förbättra kassaflödet och därigenom öka 
fastigheternas värde. Castellums produktportfölj innehåller en god riskspridning med många 
projekt på flera orter.117 
 
Bolagets bestånd av förvaltningsfastigheter uppgick vid utgången av 2005 till drygt 21 
miljarder kr. Dessa redovisades till verkligt värde. Hyresintäkterna uppgick vid samma 

                                                 
115 http://www.brinova.se  
116 Brinova årsredovisning 2005 
117 http://www.castellum.se  
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tidpunkt till ca 1,9 miljarder kr. Det egna kapitalet redovisades till ett värde av 8,9 miljarder 
kr.118 
 
 

4.1.3 Home Properties 
 
Home Properties (tidigare Capona) är ett nordiskt hotellfastighetsbolag som äger 
hotellfastigheter i Sverige och Norge. Företaget äger och förvaltar 21 fastigheter varav 20 
utgörs av hotellfastigheter. En av grundpelarna i bolagets affärsidé är att äga hotellfastigheter 
som är belägna på långsiktigt uthålliga marknader i Norden. Majoriteten av fastigheterna finns 
i storstadsregioner och regionstäder. Home Properties skiljer sig från traditionella 
fastighetsföretag i flera avseenden. Bland annat har företaget endast en fastighetstyp, en 
hyresgäst (hotelloperatören), långa och omsättningsbaserade hyresavtal och inga vakanser.119 
 
Fastigheternas totala bokförda värde uppgick per den 31 december 2005 till drygt 2,2 
miljarder kr. Vid samma tidpunkt redovisades det egna kapitalet till ca 2,8 miljarder kr. 
Rörelsens nettoomsättning uppgick till 344 Mkr, varav 312 Mkr utgjordes av hyresintäkter.120 
 
 

4.1.4 Hufvudstaden 
 
Hufvudstaden är ett specialiserat fastighetsbolag vars affärsidé är att ”… i egna fastigheter i 
centrala Stockholm och centrala Göteborg erbjuda framgångsrika företag högkvalitativa 
kontors- och butikslokaler på attraktiva marknadsplatser”.121 
  
Vid utgången av räkenskapsåret 2005 ägde företaget 30 förvaltningsfastigheter vilka 
redovisades till ca 16 miljarder kr. Omsättningen för hyror uppgick vid samma tidpunkt till 
drygt 1,2 miljarder kr och det egna kapitalet till cirka 5,5 miljarder kr.122 
 
 

4.1.5 Wallenstam 
 
Wallenstam är ett renodlat fastighetsbolag med cirka 300 fastigheter i de tre 
storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Helsingborg. 89 % av verksamheten är 
koncentrerad till Stockholm och Göteborg.123  
 
Omsättningen för hyror uppgick vid utgången av räkenskapsåret 2005 till cirka 1,2 miljarder 
kr. Förvaltningsfastigheterna redovisades vid samma tidpunkt till drygt 16 miljarder kr. Det 
egna kapitalet uppgick till 5,9 miljarder kr.124 
 

                                                 
118 Castellum årsredovisning 2005 
119 http://www.homeproperties.se  
120 Home Properties (Capona) årsredovisning 2005 
121 http://www.hufvudstaden.se  
122 Hufvudstaden årsredovisning 2005 
123 http://www.wallenstam.se  
124 Wallenstam årsredovisning 2005 
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4.2 Värdering av fastighetsbestånd 
 
I följande avsnitt presenteras de bedömningar och värderingsmodeller som beräkningen av 
fastighetsbeståndets värde baseras på. Uppgifterna är hämtade från respektive företags 
årsredovisning för 2005. 
 
 
4.2.1 Brinova 
 
Brinova redovisar sina förvaltningsfastigheter i enlighet med IFRS från och med 
räkenskapsåret 2005. Fastigheterna redovisas till verkligt värde enligt IAS 40. Värderingen 
baseras på en 6-årig kassaflödesmodell för varje enskild fastighet där faktiska intäkter och 
kostnader utgör grunden. Intäkterna och kostnaderna justeras för en normaliserad framtida 
intjäningsförmåga där hänsyn tas till förväntade förändringar i hyresnivå, uthyrningsnivå och 
fastighetskostnader. En kassaflödesanalys upprättas sedan för varje fastighet för att få fram 
avkastningsvärdet. Detta värde utgörs av de fem kommande årens förväntade 
betalningsströmmar samt nuvärdet av fastighetens bedömda värde om fem år. En 
externvärdering har också, under räkenskapsåret 2005, genomförts på 28 fastigheter. 
 
 

4.2.2 Castellum 
 
I årsredovisningen för 2005 anger Castellum att de bedömningar som ligger till grund för 
värderingen av förvaltningsfastigheter kan medföra en betydande påverkan på koncernens 
resultat och finansiella ställning. Förvaltningsfastigheter redovisas vid förvärvet till 
anskaffningskostnad men upptas därefter till verkligt värde, med värdeförändringar i 
resultaträkningen. Till exempel aktiveras tillkommande utgifter som är värdehöjande.  
 
Det verkliga värdet fastställs genom en intern 10-årig kassaflödesbaserad värderingsmodell, 
vilken bygger på en långsiktig avkastningsvärdering utifrån nuvärdet av framtida 
betalningsströmmar med differentierade avkastningskrav. Utgångspunkten vid värderingen är 
en individuell bedömning av dels varje fastighets framtida intjäningsförmåga och dels 
avkastningskravet. Vid bedömningen av den framtida intjäningsförmågan har hänsyn tagits 
till eventuella förändringar i hyresnivån, förändring i uthyrningsgrad samt övriga 
fastighetskostnader. Vidare har ett inflationsantagande om 1,5 % tagits.  
 
Avkastningskravet och antagandet gällande den framtida reala tillväxten är av väsentlig 
betydelse för fastighetsbeståndets beräknade värde. Avkastningskravet beräknas för totalt 
kapital, vilket utgörs av ett vägt avkastningskrav mellan eget och lånat kapital, och används 
för att diskontera det bedömda framtida tioåriga kassaflödet. Avkastningskravet på eget 
kapital utgår från varje individuell fastighet och baseras på antaganden om realränta, inflation 
samt riskpremie. Kostnaden för det lånade kapitalet utgörs av realränta och inflation. Vidare 
ingår antaganden om olika soliditetsnivåer. 
 
Externa värderingar utförs på en del av fastighetsbeståndet för att säkerställa den interna 
värderingen. I årsredovisningen för 2005 anges att drygt 100 fastigheter, motsvarande 53 % 
av fastighetsbeståndets totala värde, har värderats av Svefa AB. Värderingen av de utvalda 
fastigheterna uppgick till 11 532 Mkr (inom ett osäkerhetsintervall om +/-5-10 %). 
Castellums interna värdering av samma urval uppgick till 11 379 Mkr. 
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4.2.3 Home Properties 
 
Home Properties internvärderar årligen samtliga förvaltningsfastigheter till verkligt värde 
samtidigt som ca 20 % av fastigheterna externvärderas per år. Detta betyder att hela 
fastighetsbeståndet inom en femårsperiod kommer att vara externt värderat någon gång. 
 
Underlaget för värderingen för respektive delmarknad baseras på uppgifter om fastighetsdata, 
hotellbeläggning, genomsnittliga rumspriser och konkurrentanalys etc. Värdebedömningen 
grundas på kassaflödesanalyser, vilka baseras på prognoser över framtida betalningsströmmar, 
samt på jämförelser och analys av genomförda köp inom respektive delmarknad. 
Fastighetsvärdet beräknas som summan av nuvärdet av driftsöverskotten samt nuvärdet av 
fastighetens bedömda restvärde vid den 10-åriga kalkylperiodens slut. Vad gäller 
bedömningen av restvärdet har dagens marknadsmässiga direktavkastningskrav använts. 
 
Värderingen grundar sig på ett årligt inflationsantagande på 2,0 % och den kalkylränta som 
används varierar mellan 7,0 och 10,0 %. I årsredovisningen för 2005 anges att en förändring 
av kalkylräntan med +/- 1 % - enhet påverkar det verkliga värdet med +/- 238 Mkr.  
 
 

4.2.4 Hufvudstaden 
 
Hufvudstaden redovisar sina förvaltningsfastigheter till verkligt värde i 
koncernredovisningen. För att få fram det verkliga värdet har en intern värdering av 
fastigheterna genomförts. Varje fastighet har bedömts enskilt och värderingen har gjorts enligt 
direktavkastningsmetoden. Externa värderare har också anlitats för att få en korrekt värdering. 
Det som har legat till grund för värderingen är fastigheternas intjäningsförmåga och 
marknadens avkastningskrav. Vid värderingen har en bedömning av varje fastighets 
marknadsvärde utförts. Driftsöverskottet grundas på hyresintäkter vilka har minskats med en 
beräknad hyresvakansgrad på ca 6 %. Kostnader för drift och underhåll har beräknats 
schablonmässigt.  
 
Avkastningskraven som används är grundade på de krav på förräntning som marknaden 
ställer vid köp och försäljning av liknande fastigheter. Avkastningskraven varierar mellan 
olika regioner och har i genomsnitt beräknats till 5,7 %.   
 
Den externa värderingen görs genom ett urval på fem fastigheter, vilket motsvarar 30 % av 
den internt gjorda värderingen. En jämförelse visar att Hufvudstadens värdering av de utvalda 
fastigheterna understiger den externa värderingen något men att det ligger inom det intervall 
som har angivits av de externa värderingsföretagen.  
 
 

4.2.5 Wallenstam 
 
Wallenstam anger i årsredovisningen för 2005 att fastigheterna redovisas till verkligt värde i 
balansräkningen enligt IFRS. Dock understryks att en fastighets verkliga värde är en realitet 
först då den säljs, vilket betyder att en värdering alltid i grund och botten är en bedömning. 
Företaget har i bedömningen av fastigheternas värde använt differentierade avkastningskrav 
för olika typer av fastigheter och områden. Värderingen utförs som en avkastningsvärdering 
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vilket innebär att varje enskild fastighets driftnetto divideras med direktavkastningskravet för 
den aktuella fastigheten. Avkastningsvärdet på fastigheterna skiljer sig därmed för olika 
marknader och olika typer av fastigheter. Det framräknade värdet jämförs sedan med aktuell 
prisstatistik för liknande objekt. I samband med varje delårsrapport görs en genomgång och 
justeringar av värderingen där väsentliga förändringar beaktas. 
 
I årsredovisningen för 2005 anger Wallenstam att de har gjort en försiktig bedömning av 
hyresutvecklingen för 2006, vilket påverkar fastighetsvärdena negativt. Wallenstams 
genomsnittliga avkastningskrav uppgår per den 31 december 2005 till 5,14 %. 
 
 

4.3 Finansiella strategier och riskhantering 
 
Finansieringsrisken påverkas av fördelningen av lån (med olika räntebindningstider). 
Fördelningen har också betydelse för hur stor påverkan en förändring av räntan har på 
räntekostnaden. Ränterisken uppstår på grund av att marknadsräntorna förändras vilket 
påverkar finansnettot.125 
 
Nedan presenteras företagens finansiella strategier samt hantering av risker, så som till 
exempel ränterisker. Uppgifterna är hämtade från respektive företags årsredovisning för 2005. 
 
 

4.3.1 Brinova 
 
Koncernen finansierar sin verksamhet med eget kapital och skulder och soliditeten uppgår till 
ca 35 %. Större delen av skulderna är räntebärande där den genomsnittliga räntan är 3,5 % 
och den genomsnittliga räntebindningstiden är två år. Räntekostnaderna utgör den enskilt 
största kostnaden och koncernens resultat påverkas därför i hög grad av ränteförändringar. Ett 
mål är att begränsa lånefinansieringen och istället finansiera fastigheterna med riskkapital 
genom att emittera fastighetsobligationer och därigenom skapa en obligationsmarknad. 
Brinovas finansförvaltning ska bland annat säkerställa tillförseln av kapital och likviditet samt 
se till att koncernens riskexponering är i linje med finanspolicyn. Lånen har en 
lånebindningstid mellan ett och tio år där hyreskontraktens längd och typ av fastighet 
påverkar tiden.  
 
De finansiella risker som Brinova utsätts för är finansieringsrisk, ränterisk och kreditrisk. 
Finansieringsrisken innebär en risk att upplåningskostnaderna ökar vid nya lån så att resultatet 
påverkas negativt. Genom att förfallotiderna för lånen varierar minskas denna risk. 
Ränterisken hanteras genom att lån till rörlig ränta är säkrade via ränteswappar och via avtal 
om räntetak. Brinova anger att det endast finns en mycket liten kreditrisk i 
finansverksamheten då motparterna har en hög kreditvärdighet.  
 
 
 

                                                 
125 http://www.castellum.se  
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4.3.2 Castellum 
 
Att sakna nödvändig finansiering anges av Castellum vara den enskilt största finansiella 
risken. I företagets finanspolicy anges att målen bland annat är att säkerställa behovet av 
likviditet och långfristig finansiering samt uppnå ett lågt och stabilt räntenetto. 
 
Upplåningen av kapital sker genom upptagande av kortfristiga lån under långfristiga låneavtal 
i bank, eller genom emission av företagscertifikat på den svenska penningmarknaden. Genom 
detta förfarande kan de utestående lånen under de långfristiga låneavtalen såväl minskas som 
ökas, vilket innebär att den räntebärande upplåningen därmed kan minimeras. Företaget 
uppger att de kan hantera ränterisken kostnadseffektivt med hjälp av räntederivat. Detta är ett 
sätt att optimera räntekostnaderna och innebär en ökad flexibilitet att strukturera 
skuldportföljen utan att behöva förändra underliggande lån. Räntederivat skapar därmed 
förutsättningar för att minska företagets räntekostnader samt skapar en ökad riskmedvetenhet. 
Castellum använder sig av kontosystem i bank för att möjliggöra nettohantering av 
betalningsflöden, vilket minskar behovet av likviditet. 
 
Castellum anger i årsredovisningen för 2005 att valet av ränteförfallostruktur under 2006 
innebär låg exponering av marknadsräntan vilket betyder att en ränteförändring på kort sikt 
inte får någon större påverkan på företagets räntekostnader. 
 
 

4.3.3 Home Properties 
 
Home Properties anger att deras finanspolicy innebär att säkerställa det långsiktiga 
finansieringsbehovet och att uppnå lägsta möjliga finansieringskostnad samtidigt som de 
finansiella riskerna kontrolleras och hanteras i enlighet med finanspolicyn. 
 
Räntekostnader utgör normalt sett en betydande del av företagets totala kostnader. I samband 
med avyttringen av två fastighetsportföljer, om 14 respektive 16 fastigheter, amorterades 
samtliga räntebärande lån och samtliga ränteswapavtal stängdes. Detta betyder att Home 
Properties i dagsläget inte har någon ränterisk. 
 
 

4.3.4 Hufvudstaden 
 
Hufvudstaden finansierar sin verksamhet med egna medel men också i hög grad genom 
upplåning från kreditinstitut. Detta gör att företaget är utsatt för finansierings- och ränterisker. 
Finansieringsrisken består i att det kan vara svårt att få finansiering vid en bestämd tidpunkt 
och företaget måste därför ha lånelöften som gör att behovet av rörelsekrediter tillgodoses. 
Koncernen strävar efter att minimera kostnaden för upplåning. 
 
För att hantera ränterisken har Hufvudstaden utvecklat en finanspolicy där ett viktigt mål är 
att ta hänsyn till hyresavtalens förfallostruktur vid fastställandet av räntebindningstiden. Det 
ska även finnas en avvägning mellan upplåningens beräknade löpande kostnad och risken för 
att resultatet ska påverkas mycket negativt vid en betydande ränteförändring. 
Derivatinstrument används för att få den önskade räntebindningstiden. Om räntenivån ökar 
eller minskar med 1 % - enhet skulle Hufvudstadens räntekostnad förändras med 10 miljoner 
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kr, om lånevolymen och räntebindningstiden antas vara desamma. För att minska 
ränteriskerna använder koncernen derivat av finansiella instrument. Genom ränteswappar kan 
exempelvis lån med rörlig ränta omvandlas till lån med fast ränta och koncernen kan därmed 
uppnå en önskad räntebindningsstruktur. 
 
 

4.3.5 Wallenstam 
 
Wallenstams finanspolicy innebär att begränsa bolagets finansiella risker. Målen för 
finansverksamheten är att säkerställa bolagets kort- och långsiktiga kapitalförsörjning, uppnå 
en långsiktigt stabil kapitalstruktur och att aktivt arbeta för att nå en låg refinansieringsrisk 
samt hög flexibilitet gällande räntebindning och säkerheter. 
 
Kostnaden för lånat kapital utgör en av de största kostnadsposterna. Wallenstam anger att 
deras lånestock normalt utgörs till hälften av lån med rörlig ränta och till hälften av lån med 
bunden ränta. Terminer, swappar och andra derivatinstrument används i syfte att åstadkomma 
flexibilitet och minimera riskerna. Wallenstam arbetar med att minska ränterisken genom att 
ha en jämn förfallo- och räntebindningsstruktur. Låneportföljen ska utgöras av en avvägning 
av kort räntebindning, för att på lång sikt sänka räntekostnaden, och lång räntebindning för 
stabilitet i räntekostnaderna. Denna avvägning bestäms med utgångspunkt i ränteläget på 
marknaden samt företagets finansiella styrka. 
 
Bolaget anger i årsredovisningen för 2005 att, med den fördelning av räntebindningstider som 
gäller vid ingången av 2006, en förändring av ränteläget med 1 % skulle påverka kostnaderna 
med cirka 33 Mkr. Vidare räknar Wallenstam med att styrräntan kommer att stiga under de 
närmaste två åren. Under 2006 förväntar de sig en höjning om maximalt 1 %. Wallenstam 
arbetar kontinuerligt med att följa upp bolagets räntekänslighet. 
 
 

4.4 Räntelägets påverkan på fastighetsbolagen 
 
I en artikel i Dagens Industri den 3 mars 2006, där olika fastighetsbolag uttalar sig om hur de 
hanterar riskerna för ränteförändringar, framkommer att bolagen har lagt om sina 
kreditportföljer för att möta nya räntehöjningar. Castellums vd Håkan Hellström tonar ned 
effekterna av den räntehöjning som kom i början av 2006 och menar att räntan bör sättas i sitt 
rätta sammanhang. Vidare säger Hellström att ”… skulle Riksbanken tvingas genomföra 
några fler räntehöjningar så beror det på att den svenska ekonomin kommit igång lite mer”. 
Vid ingången av 2006 var halva Castellums låneportfölj placerad i rörliga räntor. Vid samma 
tidpunkt uppgick kreditportföljens bindningstid till 2,7 år. Angående reaktioner inför 
eventuella räntehöjningar svarar Hellström; ”… vi följer förstås utvecklingen noga, men vi har 
inte behövt ta några nya positioner”. Inte heller Wallenstams finansdirektör Ulf Ek oroar sig 
för Riksbankens räntehöjningar: ”… vi fortsätter att jobba efter den ränteportfölj vi har och 
även om den rörliga räntan har stigit i år så kommer inte vår genomsnittsränta att stiga”. 
Wallenstam räknar med att styrräntan kommer att fortsätta att stiga de kommande två åren 
och Ulf Ek tror att höjningen blir maximalt 1 %, inklusive höjningen på 0,25 % som 
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genomfördes i början av 2006. Wallenstams kreditportfölj består av drygt en tredjedel rörliga 
lån, men den totala räntebindningstiden ligger på fyra år.126  
 
 

4.5 Beskrivning av respondenterna i undersökningen 
 
I detta avsnitt följer en kort presentation av de respondenter som har intervjuats i vår 
undersökning. En del av respondenterna ville vara anonyma. 
 
 

4.5.1 Respondenter från fastighetsföretagen 
 
Respondent från bolag A, chef för ekonomi 
Respondenten är civilekonom och ingår i företagsledningen. 
 
Respondent från bolag B, ekonomidirektör  
Respondenten är civilekonom och ingår i företagsledningen. 
 
 

4.5.2 Revisorerna 
 
Bo Nordlund 
Nordlund arbetar inte längre som auktoriserad revisor. Numera arbetar han som 
redovisningsspecialist och arbetar med frågor som berör implementeringen av internationella 
standarder. Bo Nordlunds specialområden är internationella standarder så som IAS 40 och 
IAS 16. Nordlund har även publicerat ett flertal artiklar. 
 
Ingemar Rindstig 
Rindstig arbetar som auktoriserad revisor hos Ernst & Young samt är chef för Ernst & Young 
Real Estate. Han är revisor i ett av bolagen som vi har undersökt. 
 
 

4.5.3 Extern värderare 
 
Jonas Åkerberg 
Åkerberg är anställd hos värderingsinstitutet SVEFA i Stockholm. De utför externa 
värderingsuppdrag åt bland annat ett av de i uppsatsen undersökta företagen.  
 
 
 
 
 
 

                                                 
126 http://www.di.se  
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4.6 Respondenternas åsikter och kommentarer 
 
I avsnittet redogör vi för respondenternas viktigaste och mest relevanta åsikter och 
kommentarer.  
 
 

4.6.1 Respondenter från fastighetsföretagen 
 
Respondenten från fastighetsbolag A uppger att de har upplevt svårigheter i samband med 
implementeringen av IAS 40. Problematiken handlade om vad som skulle aktiveras respektive 
kostnadsföras, dvs. gränsdragningen mellan investering och underhållskostnad. Vägledningen 
angående detta har varit snåriga, komplicerade och svåra att tolka anser bolag A. ”Även om 
det är första gången som IAS 40 tillämpas borde sådant fungera från första början” uttrycker 
den intervjuade personen. Värderingen har även medfört stora värdeförändringar vilka hittills 
har varit positiva, men det kan vända och resultera i negativa värden. Respondenten från 
bolag B uppger däremot att de inte har upplevt några som helst problem med 
implementeringen av IAS 40 eftersom bolaget tidigare har redovisat det verkliga värdet i not. 
IAS 40 har egentligen enbart inneburit en förflyttning av redovisningen av fastigheternas 
verkliga värde från noterna till balans- och resultaträkningen.  
 
Bolag B använder sig av en kassaflödesmodell för att beräkna det verkliga värdet. De nio 
närmaste årens beräknade kassaflöde, och restvärdet år tio, diskonteras till nuvärde. Bolag A 
använder sig av direktavkastningsmetoden. Där iakttas först avslut som har gjorts i närheten 
på liknande fastigheter. Sedan görs en beräkning av fastighetens framtida intäkter, kostnader 
och direktavkastningskrav. Denna modell används för att det enligt respondent A är ”… en 
enkel och rättvisande modell som ger en bra överblick”. Om alltför komplicerade modeller 
används är det lätt att det blir fel i beräkningarna menar bolaget. 
 
När det gäller den finansiella strategin anger bolag A att deras mål är att ha en soliditet på 
minst 40 %. För år 2005 uppnåddes detta mål med marginal eftersom soliditeten uppgick till 
drygt 50 %. Företaget genomförde även en extrautredning angående kapitalstrukturen. Bolag 
B har ett soliditetsmål på 35-45 % och målet för räntetäckningsgraden har satts till 200 %. 
Båda målen har uppnåtts under år 2005 då soliditeten uppgick till 42 % och 
räntetäckningsgraden till 315 %. Dessa mått visar hur kapitalstrukturen ser ut. Vidare anger 
företag B i sin finanspolicy hur de finansiella riskerna hanteras. Den genomsnittliga 
räntebindningen är 1,5-3 år och den maximala tillåtna andelen ränteförfall inom 12 månader 
är 60 %. 
 
På frågan om vilken som är den största finansiella risken anser bolag A att ränterisken är den 
största. Företaget hanterar denna risk genom räntebindning med hjälp av derivat. På så vis 
drabbas de inte så hårt vid en eventuell räntehöjning eftersom räntan binds vid en viss nivå. 
Även bolag B använder sig av derivatinstrument, vilket ger flexibilitet. Företag B uppger att 
den enskilt största finansiella risken är att sakna nödvändig finansiering. Vad avser 
räntekostnaden utgör den dock den enskilt största kostnadsposten, vilket medför att man vill 
hantera ränterisken på ett kostnadseffektivt sätt. Finansieringsrisken hanteras genom att 
företaget inte har alla lån hos samma motpart utan istället sprider risken (den så kallade 
motpartsrisken) samt att inte alla låneavtal förfaller samtidigt utan är spridda över tiden 
(upplåningsrisk). Motparterna ska vara kreditinstitut med hög rating, lägst investment grade. 
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Båda respondenterna anser att IAS 40 inte har haft någon inverkan på bolagens hantering av 
ränterisken. Bolag A menar dock att en annan standard, IAS 39, har haft betydelse för 
riskhanteringen. Företagen påpekar att den finansiella strategin inte påverkas av ränteläget. 
Respondenten från bolag A uttrycker att det ”… rent taktiskt görs olika saker vid olika 
räntelägen”. Bolag B uttrycker att ”… en strategi ska gälla över tiden och vara utformad så 
att möjlighet ges att hantera ränteförändringar. Vi ändrar inte vår strategi enbart för att 
räntan ändras, då skulle vi ändra strategi varje dag.” Respondenten uppger vidare att bolaget 
upptar lån under långfristiga låneavtal. Den ränterisk som därmed uppstår hanteras med hjälp 
av räntederivat, vilket är ett kostnadseffektivt sätt. 
 
På frågan om bolagen har kunnat urskilja något samband mellan fastigheternas värde och 
räntans utveckling går meningarna isär. Respondent A menar att det finns ett samband och att 
en högre ränta ger ett högre avkastningskrav. Sambandet är dock inte direkt men 
avkastningskravet är en funktion av ränteläget. Direktavkastningskravet består av en riskfri 
avkastning som bland annat beror på konkurrensen; hur många intresserade köpare det finns. 
Det görs även ett generellt riskpåslag. Respondent B kan inte ge ett direkt svar på om det 
finns något samband mellan ränteutvecklingen och fastighetsbeståndets värde. Respondenten 
uttrycker att ”… vad som påverkar värdet är förändringar i realräntan. Avkastningskravet 
sjönk förra året. Det kan ha berott på realräntan, vilket kan förklaras av att t.ex. köpvilliga 
investerare från flera länder har sänkt sitt realräntekrav.” 
 
Av intresse vid fastighetsvärdering är hur diskonteringsräntan beräknas (i de fall där 
kassaflödesmodellen används som värderingsmodell). Bolag B använder den 
kassaflödesbaserade modellen och beräknar nuvärdet av kassaflödet de närmaste nio åren 
samt restvärdet år tio. Avkastningskravet bestäms av den vägda kostnaden för lånat och eget 
kapital. Respondent B uppger att ”… beräkningen grundar sig på antaganden om dels 
avkastningskravet, dels kassaflödet och hur det har tagits fram. Kassaflödet utgår från vilka 
hyreskontrakt som finns eftersom dessa bestämmer intäkterna. När sedan ett kontrakt förfaller 
tittar man på om nytt, likadant, kontrakt kommer att kunna tecknas och om intäkterna kommer 
att kunna bibehållas.” Vidare berättar respondenten ”… man tittar även på framtida 
hyresnivåer, vi har många tomma ytor och går det att få dessa uthyrda påverkar det också 
intäkterna i framtiden. Vi tittar även på kostnaderna och driftskostnaderna för att bedöma hur 
de kommer att se ut.” 
 
Bolag A använder inte någon diskonteringsränta eftersom direktavkastningsmetoden tillämpas 
och därmed används istället ett direktavkastningskrav. Direktavkastningen tas fram genom att 
man lyssnar på marknaden och ser vilken direktavkastning som en köpare kräver för den 
aktuella fastighetstypen. 
 
Båda respondenterna menar att inget har förändrats i och med tillämpningen av IAS 40, sett ur 
ett finansiellt perspektiv. Respondent A anger att den enda skillnaden är att redovisningen av 
det verkliga värdet har flyttats från noterna till balans- och resultaträkningen. Respondenten 
från företag B uttrycker att det ”… endast är det redovisningstekniska som har ändrats men 
att olika måltal, som exempelvis soliditeten, är högre. Sättet att agera har dock inte 
förändrats och ränterisken lever sitt eget liv och påverkas inte. Kassaflödet är exakt 
detsamma. Vi tjänar inte en krona mer eller mindre för att IAS 40 har införts. Resultatmässigt 
uppstår värdeförändringar på fastigheter, vilka kan uppstå av bland annat 
realränteförändringar.”  
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Slutligen påpekar respondent A att ”det hade varit bättre om värdeförändringarna uteslutits 
ur resultaträkningen och endast redovisats i balansräkningen. Det borde även ha funnits mer 
vägledning om vad som ska kostnadsföras respektive aktiveras.” Enligt respondent B är det 
bara att anpassa sig efter reglerna. Respondenten uttrycker att ”… fokus är fortfarande på 
kassaflödet och det gäller att fortsätta att vara kassaflödesfokuserade och inte värdedrivande. 
Kassaflödet ger pengar i plånboken och ju högre kassaflödet är desto mer finns tillgängligt 
för utdelning. Värdeförändringarna är bara på pappret, verksamheten är fortfarande 
densamma även efter införandet av IAS 40. Förvaltningsresultatet och värdeförändringarna 
redovisas separat i resultaträkningen för att hålla isär de båda. Det gäller att ha i åtanke att 
det kan bli en värdenedgång i fastigheterna och att det är troligt att avkastningskravet ökar 
vilket i så fall kan bero på en ränteökning. Egentligen har ingenting hänt eftersom 
upplysningarna tidigare fanns i not.” 
 
 

4.6.2 Revisorerna 
 
På frågan om IAS 40 och dess tillämpning medför några svårigheter svarar Bo Nordlund att 
marknadsvärdering enligt ”fair value-model” är en komplicerad process. Ett problem är de 
nya synsätt som gäller när det handlar om att avgöra var gränsen ska dras för vad som är 
underhållskostnad och investering. Denna gränsdragning överensstämmer inte med hur 
svenska bolag har gjort tidigare. Sverige blir allt mer påverkat från internationellt håll med 
resultatet att svenska bolag måste anpassa sig och följa internationella regler. Det nya 
regelverket är mer komplext vilket får till följd att det blir svårare att följa.  
 
Även Ingemar Rindstig menar att tillämpningen av IAS 40 inte är ett lätt område. Han 
uttrycker att det gäller att avgöra om man ska ha en extern eller intern värdering. Rindstig 
poängterar att ”…i  IAS 40 finns inget krav på extern värdering”. Vidare menar han att ”… 
det går inte att säga att extern värdering är bättre än intern värdering men trovärdigheten 
blir bättre. Man har dock mer information inom företaget och en del bolag gör en total intern 
värdering. Det som är bäst är att en intern värdering görs om kompetensen finns, och att det 
även görs en extern värdering som jämförs med den interna.” Rindstig pekar också på att 
många bolag fortfarande redovisar efter försiktighetsprincipen och gör en försiktig värdering. 
Nu ska emellertid det mest rättvisande värdet redovisas.  
 
Ingemar Rindstig påvisar ytterligare ett problem som kan uppkomma i och med tillämpningen 
av IAS 40. Det finns både realiserade och orealiserade värdeförändringar. Frågan uppkommer 
hur en värdeförändring ska redovisas. Rindstig belyser problemet med ett exempel: ”… om en 
fastighet redovisas till ett värde i bokslutet 2004 och sedan säljs för ett annat värde i juni 
2005 uppstår en realiserad värdeförändring. Förr jämfördes anskaffningsvärdet med 
försäljningsvärdet. Frågan är vad man ska jämföra med nu. En värdering görs den 31/12 
2004 och det upprättas även obligatoriska kvartalsbokslut där värderingar görs. Här är det 
oklart om den realiserade värdeförändringen ska mätas från bokslutet 2004 eller från det 
senaste kvartalsbokslutet. Det mest rimliga är en jämförelse med senaste kvartalsvärdering.” 
 
Bo Nordlund påpekar att det finns skillnader mellan de värderingsmodeller som företagen 
tillämpar då bolagen har olika redovisningsprinciper. De flesta använder sig dock av 
kassaflöden och en del tillämpar direktavkastningsmetoden. Vissa använder sig också av en 
kombination av ortspris- och avkastningsmetoden. Vidare uttrycker Nordlund att ”all 
fastighetsvärdering är dock en form av ortssprismetod”. Ingemar Rindstig ser däremot inte 
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några egentliga skillnader mellan olika fastighetsföretag vad gäller de värderingsmodeller 
som tillämpas. Han berättar att ”… jag är revisor för 6-7 bolag som redovisar till verkligt 
värde och jag ser inga större skillnader metodmässigt. Kassaflödesmetoden används av de 
flesta bolag. Ortsprismetoden förespråkas i IAS 40 men då det sällan finns tillräckligt med 
relevanta försäljningar i närheten hamnar man mest i kassaflödesmodeller.” 
 
Bo Nordlund menar att det är svårt att uttala sig om fastighetsbolagens tillvägagångssätt när 
det gäller att beräkna diskonteringsräntans storlek eftersom bolagen ibland bara anger att en 
viss diskonteringsränta används och inte varför den används. Företagen tittar mycket på 
varandra. Ingemar Rindstig anser att en del bolag möjligen är mer precisa medan andra är mer 
schablonartade. Han påpekar dessutom att ”… diskonteringsräntan ska vara individuell för 
varje fastighet och bedömningen görs utifrån fastighetens typ, användning, läge, ålder, 
livslängd, skick och hyresgäststruktur etc.  Även om diskonteringsräntan ska vara individuell 
är en del bolag mer eller mindre noga med detta. De är dock medvetna om att det ska vara så. 
Bolagen ska beskriva vilket spann de har i direktavkastning och kalkylränta, t.ex. 8,5-10 %. 
Ju mer information bolaget kan släppa ut desto bättre för läsaren.”   
 
Den finansiella strategin handlar om hur verksamheten ska finansieras; eget eller lånat kapital 
och kort eller lång räntebindning. Ingemar Rindstig framhåller att fastighetsbolagen lever med 
räntan varje dag och frågan är vilka risker bolagen vill ta och vilken policyn är. Han menar att 
om bolaget vill chansa väljs en kort bindningstid och är man mer försiktig väljs en lång 
bindningstid. Vidare uppger han att ”… de senaste åren har dock en rullande ränta varit 
bättre i och med de räntesänkningar som har varit”. Bo Nordlund uttrycker att 
”fastighetsbolagen lånar upp allt till rörlig ränta och swappar till sig en fast ränta”. Vad 
gäller räntans bindningstid menar han att den ”… bestäms med styrelsens policy som 
utgångspunkt. … I genomsnitt har man två års bindningstid. … Företagen byter rörligt 
ränteflöde mot fast, på t.ex. 2 år, via bank. Man byter med någon som vill ha rörlig ränta.” 
Strategin syftar till att företagen måste kunna redovisa ett bra resultat. Bolagen skulle kunna 
säkra och binda räntan men ju längre bindning desto högre ränta. Bindningstiden är kopplad 
till räntemarknaden och hanteringen av ränterisker har efter införandet av IAS 40, enligt Bo 
Nordlund, inte förändrats. Ränteförändringar påverkar strategin och stor hänsyn tas till hur 
räntan ser ut nu samt hur man tror att räntan kommer att utvecklas. Inte heller Ingemar 
Rindstig anser att hanteringen av ränterisker har förändrats. Han uttrycker att ”… 
ränteriskerna har däremot påverkats av IAS 39 som handlar om swapavtal m.m. vilket kan ha 
haft en viss effekt”. Vidare menar Rindstig att risker i finansieringen och räntebedömningar 
inte är en fråga som har med IAS 40 att göra utan snarare berör IAS 39.  
 
Båda respondenterna anger, när det gäller den finansiella strategin, att soliditeten har 
påverkats. Ingemar Rindstig uppger att det gamla soliditetsmåttet baserades på historiska 
anskaffningskostnader och låg runt 30 %. Han berättar vidare att ”… nu baseras 
soliditetsmåttet på verkliga värden och det blir högre procentsatser som mål, kanske 35-45 %. 
Man har ett spann nu och det svänger mer i verkliga värdet. Måttet soliditet har 
omformulerats.” 
 
Vilken den största finansiella risken är beror på hur den definieras. Enligt Nordlund utgörs 
den finansiella risken av relationen mellan eget respektive lånat kapital och utvecklingen av 
det egna kapitalet är beroende av värdet på fastigheterna. Han uttrycker vidare att ”… om 
företaget har hög soliditet kan det få bättre lånevillkor. Har man hög belåning kan det egna 
kapitalet utraderas. Den största finansiella risken är hur värdet på fastigheterna rör sig. Man 
får högre räntor om det egna kapitalet är lågt eftersom det är större risk att låna ut till ett 
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sådant företag. Andelen eget kapital är viktigt; det egna kapitalet är beroende av värdet på 
fastigheterna och ger villkoren för lån.”  
 
På lång sikt ger en lägre ränta ett högre värde på fastigheterna. Nordlund uttrycker att ”… det 
är inte perfekt korrelerat men förra året uppvärderades fastigheterna på grund av att räntan 
sjönk, eftersom direktavkastningskravet sänks. Det behöver inte alltid vara så på kort sikt, 
men på längre sikt går fastighetspriserna upp vid lägre ränta. En lägre ränta får fart på 
ekonomin. Efterfrågan ökar, vi sparar mindre, konsumerar mer, men framför allt blir 
räntekostnaderna lägre. Direktavkastningskravet kan därmed sänkas” Även Ingemar 
Rindstig uppger att det finns ett samband mellan fastighetsbeståndets värde och 
ränteutvecklingen. Han uttrycker att ”… ränteläget påverkar avkastningskravet man har på 
en investering. Är räntan 2 % kräver man kanske 5 % i avkastningskravet som har direkt 
betydelse för fastighetens värde. En lägre ränta ger ett högre värde. Ränteläget har en stor 
betydelse, oavsett redovisningsregler.” 
 
Den största förändringen efter att företagen börjat tillämpa IAS 40, sett ur ett finansiellt 
perspektiv, anges av Bo Nordlund vara att ”… börsbolagen har tillämpat fair value. 
Soliditeten har ökat från 30 % till 40 %. Värdeförändringarna går över resultaträkningen när 
fastighetspriserna går upp vilket slår stort på resultatet. Förändringen är 80 % av 
hyresintäkterna, om hyran är 100 blir förändringen 80. Ur ett finansiellt perspektiv har 
bolagen en bättre balansräkning, bolagen är starkare finansiellt sett.” Nordlund menar att 
värdering till verkligt värde är positivt; ”… det är bra med ett aktuellt värde, annat är inte 
relevant i ekonomiskt beslutsfattande.” Vidare påpekar han att då värdeförändringen blir en 
betydande post i resultaträkningen ”… flyttas fokus från kassaflöden och det finns en risk att 
bolagen inte ser till det långa perspektivet utan fokuserar på prisförändringar på kort sikt.” 
 
IAS 40 har, enligt Rindstig, i hög grad påverkat granskningen. Han berättar att ”… tidigare 
granskades anskaffningsvärde och avskrivningar, det var enkelt. Köpekontraktet togs fram 
och kontrollerades. Nu ska värderingen granskas, vi måste ha värderingsexpertis.” Detta 
påpekas även av Bo Nordlund. Enligt honom blir det allt fler parametrar som en revisor ska ta 
hänsyn till. Nordlund menar att revisorerna måste bli allt duktigare på fastighetsvärdering och 
logiken som ligger bakom. Alternativet är att anlita experter, men revisorerna måste ändå 
kunna bedöma experterna som utför värderingen.  
 
Avslutningsvis uppger Ingemar Rindstig att han är positiv till verkligt värde. Enligt honom är 
det en bättre redovisning; ”… vilket värde har en redovisning som bara visar till vilket pris en 
fastighet köptes till för flera år sedan?” Rindstig påpekar dock att det innebär en större 
osäkerhet och värden som går upp och ned. Han uttrycker också att ”… antingen har man i 
redovisningen ett relevant värde, marknadsvärdet, som innehåller viss osäkerhet eller så har 
man ett säkert och exakt, men helt irrelevant värde, anskaffningskostnaden för länge sedan. 
Naturligtvis är det bättre med ett relevant värde så det är en stor förbättring. Glädjande är 
att alla redovisar till verkligt värde trots att det finns en valmöjlighet i IAS 40. I England och 
Holland är det marknadsvärdet som gäller sedan länge. I Frankrike är det ungefär lika stor 
del som använder marknadsvärde och anskaffningsvärde medan det i Tyskland är 
anskaffningsvärdet som gäller, hittills.” 
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4.6.3 Extern värderare 
 
Jonas Åkerberg berättar att han inte upplever några direkta problem när det gäller värdering 
av fastigheter till verkligt värde. Han uttrycker att ”… vi i branschen har jobbat med det här 
med verkliga värden sedan tidigare så för oss är det ingen större skillnad. Det är mest 
”redovisningsfolk” som har fört in begreppet verkligt värde, men i princip är det redan så 
som vi har arbetat tidigare.”  
 
På frågan om vilka värderingsmetoder som bäst kan anses spegla det verkliga värdet svarar 
Åkerberg att det gäller att ”… i en given situation spegla hur marknadens aktörer tänker; hur 
den mest sannolika köparen tänker. Som vid all typ av värdering gäller det att bedöma alla 
parametrar.” Han påpekar dessutom att det vid värderingen alltid finns ett 
avkastningsperspektiv samt att ortsprismetoder används i stor utsträckning och att man 
hänvisar till gjorda affärer. Enligt Åkerberg är ”… fastighetens läge och hyran mest 
avgörande faktorn. Störst inverkan har hyran och direktavkastningen.” 
 
Värdering till verkligt värde får stora konsekvenser för resultatet. Jonas Åkerberg berättar att 
”… vissa bolag som aldrig tidigare har värderat till marknadsvärde kan få så mycket som 
150 - 200 % påverkan på resultatet. Det har inte skett någon förändring av verksamheten, det 
är bara det att det tidigare fanns dolda värden som nu istället förs över resultaträkningen.”  
 
Vidare berättar Åkerberg att ”de bolag som vi arbetar för levererar information som vanligt, 
eventuellt har de mer synpunkter på värdet på grund av att resultatet varierar mer.” Han 
uttrycker också att ”det finns en risk att företagen i större utsträckning vill påverka oss 
värderare mer än tidigare just på grund av den stora påverkan på resultatet som värderingen 
till verkligt värde får.” Jonas Åkerberg påpekar också att vissa av fastighetsbolagen som 
värderingsfirman arbetar för använder deras värden rakt av medan andra bolag använder sina 
egna värden och mest vill ha råd och synpunkter. 
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5 ANALYS  
 
I kapitlet analyserar vi de intervjuade personernas synpunkter och svar på frågorna samt den 
information som vi har samlat in om de undersökta företagen, med anknytning till 
referensramen. 

 

5.1 Värdering av fastigheter till verkligt värde  
 
Noterade svenska företag har möjlighet att värdera sina förvaltningsfastigheter till verkligt 
värde enligt den nya standarden IAS 40. Tillämpningen av standarden medför stora 
förändringar i redovisningen. Verkligt värde innebär enligt IAS 40 att en tillgång ska kunna 
överlåtas mellan kunniga parter, vilka är oberoende av varandra men som har ett intresse av 
att transaktionen genomförs. Överlåtelsen ska ske till det mest sannolika pris som rimligtvis 
kan erhållas på marknaden på balansdagen. Förvaltningsfastigheter värderas till verkligt värde 
i balansräkningen med orealiserade värdeförändringar i resultaträkningen.  
 
Även anskaffningskostnadsprincipen som värderingsmetod tillåts enligt IAS 40. Denna 
princip tillämpas dock inte av de i denna uppsats undersökta företagen. Samtliga bolag anger i 
sina årsredovisningar för räkenskapsåret 2005 att de redovisar sina förvaltningsfastigheter till 
verkligt värde. En redovisning baserad på verkliga värden medför större svängningar vad 
gäller värdet på tillgångarna. Det kan dessutom vara svårt att ta fram det värde som en 
fastighet skulle kunna säljas för idag. Värdering av fastigheter till verkligt värde innebär, för 
många aktörer inom fastighetsbranschen, ingen nyhet. Skillnaden är att det verkliga värdet 
tidigare redovisades i noterna medan det nu ska redovisas i balans- och resultaträkning. 
 
I följande avsnitt sammankopplar vi empirin med utgångspunkt i referensramen. Analysens 
uppställning följer problemformulerings frågeställningar. 
 
 

5.1.1 Innebär värdering till verkligt värde enligt IAS 40 några svårigheter? 
 
Det finns både för- och nackdelar med värdering till verkligt värde enligt IAS 40. En fördel är 
att det ger en mer rättvis bild av företagets ställning. Bolagets värde går att utläsa direkt i 
balansräkningen vilket gör det enklare för intressenterna att tolka årsredovisningen. Det är 
bättre med ett aktuellt värde än ett anskaffningsvärde från till exempel 1960-talet, vilket 
nämndes av revisorerna. En av nackdelarna är bland annat att det blir krångligare att beräkna 
värdet samt att det även blir svårare att kontrollerna om det är ett korrekt värde som redovisas. 
Osäkerheten blir därmed större. Det kan också förekomma större fluktuationer i företagens 
resultat om värdet varierar över tiden. En lösning som nämndes av en respondent är att 
värdeförändringarna inte redovisas i resultaträkningen utan direkt över eget kapital. På så vis 
blir resultatet av själva verksamheten och hur den sköts mer synligt i redovisningen. 
Värdeförändringarna på fastigheterna är ju endast orealiserade och har inte så mycket med 
själva uthyrningsverksamheten att göra. Att förvärva fastigheter för att försöka höja värdet på 
dem kan dock utgöra en del av verksamheten.  
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En annan nackdel med verkligt värde är att fokus kan flyttas från den löpande verksamhetens 
kassaflöde till att försöka driva upp värdet på fastigheten (för att uppnå en resultatförbättring). 
Både Bo Nordlund och Jonas Åkerberg anser att just detta är en risk, när IAS 40 tillämpas, 
vilket är oroväckande. Ett bolag menar dock att det fortfarande är själva verksamheten och att 
generera ett högt kassaflöde som är det viktigaste. Båda dessa synpunkter är relevanta. Det 
kan finnas en risk att fokus flyttas men eftersom värdeförändringarna oftast redovisas separat i 
resultaträkningen skulle en insatt läsare reagera om ett bolag, utan en tillförlitlig förklaring, 
höjer fastigheternas värde. Kanske kan det vara så att risken för att övervärdera fastigheterna 
är större om verksamheten går sämre och värderingen används som en resultatförbättrande 
åtgärd. Det finns även risk för att bolagen undviker att skriva ned fastigheternas värde då de 
inte vill ha ett försämrat resultat.  
 
Revisorerna fyller i sammanhanget en viktig roll. Även om det är svårt att kontrollera en 
fastighets verkliga värde måste en revisor reagera om ett bolag exempelvis obefogat höjer 
fastighetsbeståndets värde. Som både Bo Nordlund och Ingemar Rindstig nämnde måste 
revisorerna bli bättre på fastighetsvärdering. I och med tillämpningen av IAS 40 finns det 
många fler parametrar att ta hänsyn till jämfört med tidigare. Värderingen av fastigheter till 
verkligt värde bygger på bedömningar och antaganden av olika slag. Nu ska värderingen och 
bedömningarna granskas vilket utgör ett komplicerat moment. Värderingen innehåller 
troligtvis subjektiva inslag då bolagen har möjlighet att till viss del styra värderingsprocessen 
och de antaganden som utgör grunden för det verkliga värdet. Det är också oroväckande att 
fastighetsvärderaren, Jonas Åkerberg, anser att det finns en risk att de blir påverkade av 
bolagen att öka fastigheternas värde. 
 
Ett annat problem, som nämndes av Ingemar Rindstig, är att många bolag fortfarande 
redovisar efter försiktighetsprincipen och gör en försiktig värdering trots att det mest 
rättvisande värdet nu ska redovisas. Övergången från en redovisning som baserades på 
försiktighetsprincipen till förmån för en redovisning som ska ge en så rättvisande bild som 
möjligt grundar sig i tanken att skapa en mer tillförlitlig och jämförbar redovisning. Att lyfta 
fram det verkliga värdet är ett steg i denna riktning. Det verkliga värdet måste anses bidra till 
att informationen blir mer relevant eftersom det är ett aktuellt värde som redovisas. Ett 
verkligt värde ger en mer korrekt bild av företagets tillgångar. Därmed kan det bättre 
användas som beslutsunderlag. Ett anskaffningsvärde som är flera år gammalt kan ge en 
direkt felaktig bild av tillgångarna. Det finns emellertid större möjligheter att vinkla 
informationen till bolagets fördel med ett verkligt värde. Att informationen blir mer jämförbar 
är tydligt. Nu görs inte längre några avskrivningar utan värdet prövas löpande vilket borde 
underlätta jämförbarheten både över tid och mellan företag. Att flertalet bolag fortfarande 
tillämpar försiktighetsprincipen, och inte redovisar enligt principen rättvisande bild, strider 
därmed mot grundtanken med IASB: s referensram och syftet med harmoniseringsarbetet. 
 
Ett av de undersökta företagen uppger att de upplever gränsdragningen mellan investering och 
underhållskostnad som ett problem, vilket kan vara tecken på att det finns brister i 
vägledningen och att denna borde förbättras. Även Bo Nordlund utpekade detta som 
problematiskt och att det är allvarligt om det inte finns klara och tydliga riktlinjer som 
bolagen kan använda sig av. Reglerna tenderar då att tolkas på olika sätt vilket kan medföra 
att syftet med IAS 40, att skapa en mer jämförbar och rättvisande redovisning mellan olika 
bolag, inte uppfylls. Det verkar som om situationen upplevs olika av företagen, vilket kan ha 
flera orsaker. Det är möjligt att de intervjuade personerna är olika insatta i ämnet. Dock har 
båda respondenterna en ledande position i företagsledningen på bolagen vilket gör att de 
troligen är väl insatta i problematiken kring redovisning till verkligt värde. Då IAS 40 inte har 
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tillämpas tidigare kommer arbetet säkerligen att bli enklare när vanan och erfarenheten finns 
där och rutinerna fungerar. En av respondenterna uppger att de inte har upplevt några som 
helst problem med implementeringen av IAS 40 eftersom bolaget tidigare har redovisat det 
verkliga värdet i not. Respondenten uttrycker att ”… IAS 40 har egentligen enbart inneburit 
en förflyttning av redovisningen av fastigheternas verkliga värde från noterna till balans- och 
resultaträkningen”. Även om det verkliga värdet tidigare redovisades i not ställs det numera 
nya krav, enligt IAS 40, när det gäller gränsdragningen mellan investering och 
underhållskostnad. 
 
 

5.1.2 Finns det några skillnader, sett ur ett finansiellt perspektiv, efter att företagen 
börjat tillämpa IAS 40 i sin redovisning? 
 
En följd av att IAS 40 har börjat tillämpas är att bolagen har blivit starkare finansiellt sett. 
Fastighetsbolagen uppger att soliditeten har ökat på grund av fastigheternas värdeökning. Det 
gamla soliditetsmåttet baserades på historiska anskaffningskostnader och låg runt 30 %. Nu 
baseras det på verkliga värden vilket får till följd att det blir högre procentsatser som mål, 
kanske 35-45 %. Att måttet soliditet anges med ett spann beror på att det svänger mer i det 
verkliga värdet. Enligt Ingemar Rindstig har soliditetsmåttet omformulerats. En fördel med en 
hög soliditet uppges av Bo Nordlund vara att företagen kan få billigare lån. Eftersom det dock 
inte är någon verklig värdeökning som har skett kan man ställa sig frågan om bolagen 
egentligen har påverkats i någon större omfattning. Soliditeten har blivit högre men 
exempelvis kreditgivare är antagligen insatta i vilka effekterna av det verkliga värdet blir i 
företagens årsredovisningar. Vissa företag, som till exempel Hufvudstaden, har dessutom 
tidigare år redovisat en justerad soliditet där fastigheternas verkliga värde redovisades. 
 
 

5.1.3 Vilken betydelse har finansieringsformen för företagens verksamhet? 
 
För att förvärva och äga fastigheter krävs finansiering. Två centrala frågor är huruvida 
finansieringen ska ske med eget eller lånat kapital samt om räntebindningstiden ska vara kort 
eller lång. Räntekostnaderna utgör en betydande kostnadspost för företagen vilket gör att det 
är av stor betydelse hur den finansiella strategin utformas och hur verksamheten finansieras. 
För företagens del handlar det om att försöka minimera ränterisken och hantera 
ränteportföljen på ett sätt som inte äventyrar företagets finansiella situation. Förhållandet 
mellan finansieringsformerna utgör en avvägning; å ena sidan medför hög belåning högre 
räntekostnader och därmed högre risk, men en hög avkastning på eget kapital, medan en låg 
belåning å andra sidan innebär lägre räntekostnader och risk men också en lägre avkastning på 
eget kapital. Fastighetsbolagen får göra en avvägning mellan korta och långa 
räntebindningstider då det gäller att få en stabil räntekostnadsutveckling. Företagen skulle 
kunna säkra och binda räntan men ju längre bindning desto högre räntekostnad. Fördelningen 
av lån med olika räntebindningstider påverkar finansieringsrisken. Fördelningen har också 
betydelse för hur stor påverkan en förändring av räntan har på räntekostnaden. Det gäller att i 
slutändan kunna redovisa ett bra resultat. Införandet och tillämpningen av IAS 40 har enligt 
Bo Nordlund inte ändrat på företagens strategier vad gäller bindningstiden på räntan. Han 
menar att man snarare ser till hur räntemarknaden utvecklas. 
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5.1.4 Hur hanterar fastighetsbolagen de finansiella riskerna? 
 
Ränterisken utgör en stor risk för fastighetsbolagen. Ett företag anger att det är den största 
risken. Den innebär att finansnettot kan försämras på grund av en räntehöjning. Eftersom 
fastighetsbolag ofta har stora lån kan resultatet försämras avsevärt om det inträffar en 
räntehöjning, trots att företagen till viss del hanterar detta genom olika derivatinstrument. Den 
största finansiella risken anges av Bo Nordlund vara hur värdet på fastigheterna rör sig. 
 
Genom att använda olika finansiella instrument så som räntederivat, ränteswappar och 
räntetak kan ränterisken hanteras. Castellum anger i årsredovisningen för 2005 att de 
använder sig av räntederivat, då detta är ett sätt att optimera räntekostnaderna och innebär en 
ökad flexibilitet att strukturera skuldportföljen. Räntederivat skapar därmed förutsättningar 
för att minska räntekostnaderna samt skapar en ökad riskmedvetenhet. Även Brinova, 
Hufvudstaden och Wallenstam använder sig av räntetak och ränteswappar i syfte att 
åstadkomma flexibilitet och söka minimera ränterisken. 
 
Räntekostnaden uppges av flera företag vara den enskilt största kostnadsposten. Hufvudstaden 
anger i årsredovisningen för 2005 att företagets räntekostnad skulle förändras med 10 Mkr om 
räntenivån ökar eller minskar med 1 % - enhet, om lånevolymen och räntebindningstiden 
antas vara desamma. Wallenstam uppger att, med den fördelning av räntebindningstider som 
gäller vid ingången av 2006, en förändring av ränteläget med 1 % skulle påverka kostnaderna 
med cirka 33 Mkr. Under år 2005 amorterade Home Properties samtliga räntebärande lån och 
samtliga ränteswapavtal stängdes. Detta innebär att företaget eliminerar ränterisken vilket får 
till följd att den finansiella situationen stabiliseras. Genom att inte ha några räntebärande lån 
behöver man inte betala räntekostnader av betydande storlek. Den förändring som skulle få 
störst effekt anges i bolagets känslighetsanalys vara beläggningsgraden. En förändring av 
denna med +/- 1 % skulle medföra en förändring av resultatet före skatt på +/- 3,1 Mkr. 
 
 

5.1.5 Vilka faktorer kan påverka fastighetsbeståndets värde? 
 
Av avgörande betydelse för det beräknade fastighetsvärdet är avkastningskravet och 
antagandet om den framtida reala tillväxten. Alla fem företag som vi har studerat tillämpar 
avkastningskalkylbaserade värderingsmetoder för att beräkna fastigheternas verkliga värde. 
Hufvudstaden och Wallenstam använder sig av direktavkastningsmetoden medan övriga bolag 
tillämpar kassaflödesmetoden. Skillnaden mellan modellerna är att de löpande in- och 
utbetalningarna i den kassaflödesbaserade metoden prognostiseras under kalkylperioden, 
medan driftnettot i direktavkastningsmetoden är detsamma över hela perioden. Till följd därav 
ger kassaflödesmetoden en bättre bild av verkligheten och även likviditetsförhållandena över 
tiden speglas mer realistiskt. Ytterligare en fördel är metodens flexibilitet vilket medför att 
ändrade förhållanden under kalkylperioden kan visas i modellen. Det är dock av vikt att den 
tillämpade värderingsmetoden och de ingående variablerna används på samma sätt inom 
koncernen. I ett noterat fastighetsbolag var exempelvis klassificeringen av de parametrar som 
ingår i driftnettot olika i moderföretaget och i koncernen. Driftöverskottet kommer då att 
variera och därmed påverkas värderingen. 
 
Konjunktursvängningar resulterar i att det, vid bedömningen av framtida kassaflöden, blir 
svårt att göra prognoser. Konjunkturerna påverkar företeelser så som till exempel hyresnivåer 
och vakanser vilket därmed även påverkar nivån på inbetalningarna. För att ta olika 
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förhållanden i beaktande kan framtida kassaflöden göras med flera möjliga scenariers som 
utgångspunkt. Istället för att göra en enda prognos om framtiden kan beräkningar om framtida 
kassaflöden göras utifrån både optimistiska, sannolika och pessimistiska framtidsbilder. Ju 
längre tidsperiod som en modell omfattar desto större osäkerhet. Castellum och Home 
Properties använder tioåriga kalkylperioder i sina kassaflödesmodeller medan Brinovas 
kalkylperiod omfattar sex år. Det kan därmed finnas större osäkerhet inbyggd i de modeller 
som Castellum och Home Properties tillämpar. Det är dock inte säkert att skillnaden, vad 
gäller osäkerheten, i realiteten blir särskilt stor. 
 
Det finns dock vissa svårigheter förknippade med tillämpningen av kassaflödesbaserade 
modeller. Till exempel kan det vara svårt att tilldela den tillämpade värderingsmodellens 
ingående variabler realistiska värden. Detta kan åskådliggöras i företagens 
känslighetsanalyser där olika osäkerhetsintervall specificeras. I den av Brinova upprättade 
känslighetsanalysen framgår att de eventuella förändringar som får störst resultateffekt är 
värdeförändring av förvaltningsfastigheter (en förändring med +/- 1,0 % ger en resultateffekt 
på +/- 22,8 Mkr) och räntenivån för räntebärande skulder (en förändring med +/- 0,5 % ger en 
resultateffekt på +/- 11,8 Mkr). En förändring av hyresintäkterna med +/- 1,0 % skulle endast 
medföra en resultateffekt på +/- 2,5 Mkr. Det har således stor betydelse hur företagen hanterar 
sina ränteportföljer och vilka antaganden som ligger bakom värderingsmodellens ingående 
variabler.  
 
Värdet på fastigheterna har även betydelse för utvecklingen av det egna kapitalet. Om ett 
företag har hög soliditet kan det, som nämndes ovan, få bättre lånevillkor. Ett företag med ett 
lågt eget kapital får högre räntor eftersom det innebär ett större risktagande att låna ut till ett 
sådant bolag. Andelen eget kapital är viktigt då det egna kapitalet är beroende av 
fastigheternas värde och ger villkoren för lån. 
 
 

5.1.6 Finns det något samband mellan ränteläget och fastighetsbeståndets värde? 
 
Det finns ett samband mellan räntans läge och värdet på fastigheterna. Ränteläget och 
fastighetsbeståndets värde är inte perfekt korrelerat men på lång sikt bör en lägre ränta ge ett 
högre värde på fastigheterna. En av respondenterna från fastighetsbolagen påpekar att det som 
påverkar fastighetsbeståndets värde är förändringar i realräntan. Vidare sänks 
direktavkastningskravet vid lägre räntor. Avkastningskravet har direkt betydelse för 
fastighetens värde. Direktavkastningskravet består av en riskfri avkastning som bland annat 
beror på konkurrensen; hur många intresserade köpare det finns. Det görs även ett generellt 
riskpåslag. En lägre ränta får dessutom fart på ekonomin vilket leder till en ökad efterfrågan, 
ökad konsumtion, mindre sparande och framför allt lägre räntekostnader. Vidare borde 
exempelvis uthyrningsgraden öka. Fastighetsbeståndets värde tenderar därmed att fluktuera 
och är beroende av räntelägets utveckling på längre sikt. Det bör dock påpekas att ränteläget 
har betydelse i sammanhanget, oavsett redovisningsregler. 
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6 SLUTSATSER 
 
I detta kapitel redovisar vi de slutsatser som vi i undersökningen har kommit fram till. Vi 
utgår från analysen och problemformuleringens frågeställningar för att uppfylla syftet med 
uppsatsen. 

 
Undersökningens syfte är att undersöka och utreda problematiken kring värdering av 
fastighetsbeståndet till verkligt värde enligt IAS 40 samt fastighetsbolagens riskhantering och 
finansiering av verksamheten. Uppsatsen bygger på en undersökning av fem noterade 
fastighetsbolag samt intervjuer med respondenter från fastighetsföretagen, revisorer och en 
extern värderare.  
 
Värdering till verkligt värde enligt IAS 40 möjliggör ett antal olika värderingsmodeller. Det 
finns således ett visst utrymme för företagen att styra värderingen och de antaganden som 
utgör grunden för det verkliga värdet. Detta innebär att bolagen har möjlighet att till viss mån 
påverka värdet på fastigheterna vilket resulterar i att värderingen kan få subjektiva inslag. 
 
En redovisning baserad på verkliga värden medför större svängningar vad gäller värdet på 
tillgångarna. Det kan dessutom vara svårt att ta fram det värde som en fastighet skulle kunna 
säljas för idag. Det blir även svårare att kontrollera om det är ett korrekt värde som redovisas. 
Osäkerheten blir därmed större. Det kan också förekomma större fluktuationer i företagens 
resultat om värdet varierar över tiden. Värdering av fastigheter till verkligt värde innebär, för 
många aktörer inom fastighetsbranschen, ingen nyhet. Skillnaden är att det verkliga värdet 
tidigare redovisades i not medan det nu ska redovisas i balans- och resultaträkning. 
 
Bolagen har finansiellt sett blivit starkare som en följd av att IAS 40 har börjat tillämpas. 
Soliditeten har ökat på grund av fastigheternas värdeökning. Man bör dock ställa sig frågan 
om bolagen egentligen har påverkats i någon större omfattning då det inte är någon verklig 
värdeökning som har skett. Andelen eget kapital är av betydelse då det egna kapitalet är 
beroende av fastigheternas värde samt ger villkoren för lån. Om ett företag har hög soliditet 
kan det få bättre lånevillkor. Ett företag med ett lågt eget kapital får högre räntor eftersom det 
innebär ett större risktagande att låna ut till ett sådant bolag. I sammanhanget bör det dock 
påpekas att IAS 40 gäller koncerner och att en koncern som sådan inte lånar några pengar. Det 
är de enskilda bolagen som tar lån och dessa tillämpar ju inte IAS 40 i sin redovisning. 
 
Hur verksamheten finansieras har betydelse för bolagens verksamhet. Två centrala frågor är 
huruvida finansieringen ska ske med eget eller lånat kapital samt om räntebindningstiden ska 
vara kort eller lång. Förhållandet mellan finansieringsformerna utgör en avvägning; å ena 
sidan medför hög belåning högre räntekostnader och därmed högre risk, men en hög 
avkastning på eget kapital, medan en låg belåning å andra sidan innebär lägre räntekostnader 
och risk men också en lägre avkastning på eget kapital. Då räntekostnaderna utgör en 
betydande kostnadspost har finansieringens fördelning också betydelse för hur stor påverkan 
en förändring av räntan har på räntekostnaden. Det gäller att företagen arbetar för att 
minimera ränterisken och att de hanterar ränteportföljen på ett sätt som inte äventyrar den 
finansiella situationen. Införandet och tillämpningen av IAS 40 har dock inte ändrat på 
bolagens strategier vad gäller hanteringen av ränterisker och bindningstiden på räntan.  
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Ränterisken utgör en stor risk för fastighetsbolagen och kan hanteras genom att olika 
finansiella instrument, så som räntederivat, ränteswappar och räntetak, används. Dock kan 
resultatet försämras avsevärt om det inträffar en räntehöjning, trots att ränterisken till viss del 
hanteras genom olika derivatinstrument, eftersom fastighetsbolagen ofta har stora lån.  
 
Av avgörande betydelse för det beräknade fastighetsvärdet är avkastningskravet och 
antagandet om den framtida reala tillväxten. Det har således stor betydelse vilka antaganden 
som ligger bakom den tillämpade värderingsmodellens ingående variabler. För att ta olika 
förhållanden i beaktande kan flera möjliga scenariers ställas upp. Istället för att göra en enda 
prognos om framtiden kan beräkningar göras utifrån både optimistiska, sannolika och 
pessimistiska framtidsbilder. Det kan vara svårt att tilldela variablerna realistiska värden. För 
att observera denna osäkerhet kan känslighetsanalyser upprättas där olika osäkerhetsintervall 
specificeras. 
 
Det finns ett samband mellan ränteläget och fastighetsbeståndets värde. På lång sikt bör en 
lägre ränta ge ett högre värde på fastigheterna. Vidare sänks direktavkastningskravet vid lägre 
räntor. Avkastningskravet har direkt betydelse för fastighetens värde. En lägre ränta får 
dessutom fart på ekonomin vilket leder till en ökad efterfrågan, ökad konsumtion, mindre 
sparande och framför allt lägre räntekostnader. Fastighetsbeståndets värde tenderar härmed att 
fluktuera och är beroende av räntelägets utveckling på längre sikt. Det bör dock påpekas att 
ränteläget har betydelse i sammanhanget, oavsett redovisningsregler. 
 
Avslutningsvis kan vi konstatera att en redovisning som baseras på verkliga värden ger en 
mer korrekt bild av förvaltningsfastighetsbolagens tillgångar. Det verkliga värdet måste anses 
bidra till att informationen blir mer relevant eftersom det är ett aktuellt värde som redovisas. 
Därmed kan det bättre användas som beslutsunderlag. Sammanfattningsvis kan sägas att 
redovisningens kvalitativa egenskaper bättre uppnås med en redovisning där verkligt värde 
ingår.  
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7 TROVÄRDIGHETSDISKUSSION 
 
I det avslutande kapitlet diskuterar vi uppsatsens tillförlitlighet med utgångspunkt i 
begreppen reliabilitet och validitet samt källkritik. Vidare presenteras förslag till fortsatt 
forskning. 

 

7.1 Studiens tillförlitlighet 
 
En studies tillförlitlighet diskuteras ofta utifrån begreppen reliabilitet och validitet. Vid en 
kvalitativ undersökning är det av vikt att den granskas kritiskt när den ska bedömas om 
slutsatserna är giltiga. När det gäller att kritiskt bedöma reliabiliteten och validiteten handlar 
det om att försöka hålla sig kritisk till kvaliteten på de data som har samlats in.127 
 
Nedan följer en diskussion kring undersökningens trovärdighet med utgångspunkt i begreppen 
reliabilitet, validitet samt källkritik. 
 
 

7.1.1 Reliabilitet 
 
Reliabiliteten, eller pålitligheten, bestäms av hur mätningarna utförs och hur noggrant 
informationen bearbetas. En undersökning har hög reliabilitet om olika och oberoende 
mätningar genererar samma resultat. Fel kan uppstå under insamling och bearbetning av 
information och det är upp till forskaren att försöka minimera felen. Låg reliabilitet kan 
exempelvis härstamma från situationer där respondenterna missuppfattar någon av frågorna. 
För att uppnå hög reliabilitet är det av avgörande betydelse att vara så noggrann och 
uppmärksam som möjligt under hela forskningsprocessen.128 
 
Besöksintervjuer ger utöver respondentens uttalade svar även värdefull information i form av 
dennes kroppsspråk och reaktioner. Det medför också större möjligheter till diskussion och 
följdfrågor. Vidare är det lättare att reda ut eventuella oklarheter så att inga missförstånd 
uppstår, vilket bidrar till ökad tillförlitlighet. Vi hade dock ingen möjlighet att genomföra 
besöksintervjuer, dels beroende på att fastighetsföretagen har sina säten i Stockholm och 
Göteborg och dels på att det i Karlstad med omnejd inte finns några revisorer som har god 
kunskap om och erfarenhet från revidering av noterade bolag (det är endast noterade företag 
som tillämpar IAS 40). 
 
Även under en telefonintervju finns tillfälle att ställa följdfrågor och skapa utrymme för en 
diskussion. En telefonintervju kan i och med sin mer anonyma form minska den så kallade 
intervjuareffekten, vilken innebär att intervjuaren genom sin närvaro kan påverka 
respondentens uppträdande. Dock finns inte möjligheten att observera intervjuobjektets 
uppträdande vilket kan vara ett hot mot tillförlitligheten.129 
 

                                                 
127 Jacobsen, 2002 
128 Holme och Solvang, 1997 
129 Jacobsen, 2002 
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Det bör också poängteras att undersökningens trovärdighet påverkas negativt i de fall 
respondenterna är anonyma. Det blir svårare för läsaren att kontrollera respondentens svar och 
uttalanden. Två av respondenterna i undersökningen ville vara anonyma. Vi är medvetna om 
att reliabiliteten därmed minskar. För att få respondenterna att ställa upp och låta sig 
intervjuas valde vi att bortse från detta. 
 
 

7.1.2 Validitet 
 
Informationens reliabilitet är en förutsättning för validiteten. Finns inte reliabilitet finns inte 
heller validitet. Undersökningens giltighet beskrivs av validiteten och talar om i vilken 
utsträckning vi mäter det vi har för avsikt att mäta. Insamlad information kan ha hög 
reliabilitet men om den inte mäter det som vi avser att mäta finns ingen validitet (och inte 
heller relevanta data).130  
 
Syftet med de genomförda intervjuerna är att lyfta fram enskilda individers åsikter och 
uppfattningar om undersökningsområdet. Därmed är individuella öppna intervjuer den 
optimala datainsamlingsmetoden för vår uppsats. Detta ger oss individuella synpunkter och 
tolkningar, vilka dock inte kan generaliseras. Vi har emellertid inte för avsikt att generalisera 
resultatet.  
 
Validiteten i vår undersökning bestäms utifrån huruvida intervjufrågorna täcker upp 
undersökningsområdet och problemställningarna. För att kunna mäta det som avses är det 
viktigt att formulera intervjufrågor vilkas svar kan ge tillräcklig information för ändamålet, 
dvs. att kunna besvara frågeställningarna. Vidare är det av stor betydelse att urvalet av 
respondenter består av individer som är kunniga och kompetenta inom undersökningsområdet. 
 
 

7.1.3 Källkritik 
 
En del av det material som vi har använt oss av har publicerats av personer som i huvudsak 
ägnar sig åt redovisningsfrågor. Olika individer kan ha olika förhållningssätt och åsikter, 
vilket medför subjektivitet. Det gäller att ha i åtanke att det ofta finns flera olika synsätt och 
perspektiv att ta hänsyn till. Debatten inom redovisningsområdet och de internationella 
standardernas inverkan på redovisningen är ett exempel på detta (jämför t.ex. de i denna 
uppsats skilda uppfattningar om hur IAS 40 påverkar redovisningen i de undersökta 
företagen).  
 
Vår avsikt var att intervjua en representant från varje fastighetsbolag som vi studerade. Vi fick 
nöja oss med två intervjuer då övriga tillfrågade inte ville eller hade möjlighet att ställa upp. 
Då antalet noterade fastighetsbolag i Sverige endast uppgår till elva stycken utgör ändå vårt 
urval en betydande del av populationen. Vi har intervjuat 18 % samt undersökt 45 % av den 
totala populationen.  
 
Vid telefonintervjuer finns det alltid en risk att respondenterna uppfattar frågorna på olika sätt 
och därmed avger svar från olika perspektiv. Det finns även en risk för missuppfattningar från 

                                                 
130 Holme och Solvang, 1997 
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intervjuarens sida vilket kan vara svårare att reda ut än vid en besöksintervju. Vi har beaktat 
detta och har efter avslutade intervjuer skickat det sammanställda materialet till respektive 
respondent för att denne ska kunna upptäcka och rätta till eventuella felaktigheter. Detta ger 
undersökningen ökad tillförlitlighet. 
 
Vi finner att vår studie baseras på välgrundad empirisk kunskap. Det bör påpekas att en 
kvalitativ bearbetning präglas av den eller de personer som utför arbetet, vilket medför 
subjektivitet. Våra egna värderingar kan ha påverkat resultatet även om vi har strävat efter att 
vara så objektiva och tillförlitliga som möjligt. Resultatet behöver därför inte tolkas som en 
absolut sanning. Det är således upp till läsaren att bedöma undersökningens värde.   
 
 

7.2 Förslag till fortsatt forskning 
 
Det nya regelsystemet är fortfarande så pass nytt vilket gör att det kan vara svårt att påvisa 
dess fulla effekter på redovisningen. Det innebär en del spekulationer. Vidare kommer med all 
sannolikhet såväl företagsledare som revisorer att få djupare kunskaper och erfarenheter inom 
ämnet när standarderna har tillämpats en tid. 
 
Vi kan komma på ett flertal aspekter som kan vara intressanta att undersöka efter en tid, när 
reglerna har hunnit sätta sig.  
 
Förslag till fortsatt forskning: 
 

• Undersöka hur hanteringen av ränterisker påverkas av IAS 39  
 

• Närmare utreda problematiken kring hur redovisningen av värdeförändringar ska ske  
 

• Utreda hur revisorns roll utvecklas – leder de nya reglerna till ökad specialisering och 
behov av expertkunskap? 
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BILAGOR 
 

Bilaga 1 

Frågeformulär till respondenterna från fastighetsföretagen angående IAS 
40, finansiella strategier och hantering av ränterisker 
 
 

1. Har Ni stött på några problem eller svårigheter i samband med att standarden IAS 
40 har använts i Er redovisning? 

 
2. Vilken värderingsmodell använder Ni vid beräkningen av verkligt värde, och 

varför? 
 
3. Hur ser Er finansiella strategi ut? 

 
4. Vilken anser Ni vara den största finansiella risken och hur hanterar Ni denna? 

 
5. Har Er hantering av ränterisker förändrats till följd av tillämpningen av IAS 40, 

och i så fall på vilket sätt?  
 

6. Påverkar ränteläget Er finansiella strategi, och i så fall hur?  
 

7. Har Ni kunnat urskilja något samband mellan fastighetsbeståndets värde och 
räntelägets utveckling? 

 
8. Hur beräknar Ni diskonteringsräntans storlek? 

 
9. Vilka antaganden ligger till grund för beräkningen? 

 
10. Vad anser Ni vara den största förändringen, sett ur ett finansiellt perspektiv, efter 

att Ni börjat tillämpa IAS 40 i Er redovisning? 
 

11. Har Ni några övriga åsikter om IAS 40, finansiella strategier och hantering av 
ränterisker, positiva/negativa synpunkter? 

 



59 

Bilaga 2 

Frågeformulär till revisorerna angående IAS 40, finansiella strategier och 
hantering av ränterisker 
 
 

1. Hur ser Ni på problematiken kring IAS 40 och dess påverkan på 
fastighetsbolagens hantering av ränterisker och finansiell strategi? 

 
2. Har Era klienter stött på några problem eller svårigheter vid tillämpningen av IAS 

40? 
 

3. Kan Ni se några skillnader mellan olika fastighetsföretag, vad gäller de 
värderingsmodeller som tillämpas och företagens tolkning av IAS 40?  

 
4. Vilken anser Ni utgöra den största finansiella risken och hur bör denna hanteras? 

 
5. Anser Ni att hanteringen av ränterisker har förändrats till följd av tillämpningen av 

IAS 40, och i så fall på vilket sätt?  
 

6. Tror Ni att ränteläget påverkar företagens finansiella strategi, och i så fall hur? 
 

7. Har Ni kunnat urskilja något samband mellan fastighetsbeståndets värde och 
räntelägets utveckling? 

 
8. Vad anser Ni om fastighetsbolagens tillvägagångssätt när det gäller att beräkna 

diskonteringsräntans storlek och de antaganden som ligger till grund för 
beräkningen? 

 
9. Skulle beräkningen kunna utföras på något annat sätt? 

 
10. Vad anser Ni vara den största förändringen, sett ur ett finansiellt perspektiv, efter 

att företagen börjat tillämpa IAS 40 i redovisningen? 
 

11. Vilka konsekvenser får tillämpningen av IAS 40 för Er granskning? 
 

12. Har Ni några övriga åsikter om IAS 40, fastighetsföretagens finansiella strategier 
och deras hantering av ränterisker, positiva/negativa synpunkter? 
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Bilaga 3 

Frågeformulär till extern värderare angående IAS 40 och värdering av 
fastigheter till verkligt värde 
 
 

1. Hur ser Ni på problematiken kring värdering av fastigheter till verkligt värde? 
 
2. Vilka erfarenheter har Ni av standarden IAS 40? 

 
3. Vilka värderingsmetoder anser Ni bäst speglar det verkliga värdet? 

 
4. Vilka faktorer lägger Ni störst vikt vid, och varför, vad gäller de antaganden som 

ligger till grund för värderingen?  
 

5. Har Ni några övriga åsikter kring fastighetsvärdering och verkliga värden, 
positiva/negativa synpunkter?  
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