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Förord 

Den här uppsatsen har vi skrivit under våren 2014 inom programmet 

fastighetsekonomi på Handelshögskolan, Karlstads universitet. Ämnet vi 

fördjupat oss i behandlar hur svenska noterade fastighetsbolag värderar sina 

förvaltningsfastigheter till verkligt värde och hur tillförlitliga dessa värden är. 

Detta för att undersöka huruvida syftet enligt IFRS uppfylls att bidra till ett 

bättre beslutsunderlag för intressenter.  

Vi vill tacka alla inblandade partner och framförallt vår handledare Johan 

Lorentzon som bidragit med mycket bra information och idéer, vilket har lett 

till ett gott resultat och ett intressant uppsatsarbete.  

 

Karlstad, maj 2014. 

 

Simon Smedberg   Christoffer Burman 
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Sammanfattning 

Titel: Verkligt värde för svenska fastighetsbolag - Är ”verkliga värden” 

verkliga? 

Författare: Christoffer Burman och Simon Smedberg 

Handledare: Johan Lorentzon 

Sammanfattning: Från och med 2005 har samtliga noterade företag inom EU 

varit tvungna att upprätta sina koncernredovisningar i enlighet med 

internationella standarder. Dessa internationella standarder är IAS som tas 

fram av IASC och IFRS som tas fram av nytillkomna IASB.  I och med 

införandet av ”IAS 40 – Förvaltningsfastigheter” uppkom en del problem vid 

värdering till verkligt värde. Detta ledde till att IASB tog fram standarden 

”IFRS 13 – Fair Value Measurement” som gäller för noterade bolag inom EU 

från och med 1 januari 2013. Eftersom det finns en del praktiska problem med 

värdering till verkligt värde har syftet med IFRS varit att ge redovisningen en 

så verklig bild av företagets situation som möjligt för att bidra till ett bättre 

beslutsunderlag åt företagets intressenter.  

Syfte: Syftet har varit att undersöka hur svenska noterade fastighetsbolag 

värderar sina förvaltningsfastigheter till verkligt värde samt hur tillförlitliga 

dessa värden är. Vidare har undersökts om införandet av IFRS 13 inneburit ett 

bättre beslutsunderlag för investerare.  

Frågeställningar: Hur värderar svenska noterade fastighetsbolag sina 

förvaltningsfastigheter till verkligt värde? Hur tillförlitliga är dessa värden? 

Och uppfylls syftet enligt IFRS att bidra till ett bättre beslutsunderlag för 

intressenter? 

Avgränsning: De avgränsningar som gjorts är att uppsatsen är skriven för att 

en person med tidigare förkunskaper ska kunna förstå vad som sägs. 

Fastighetsbolagen som undersökts är svenska bolag registrerade på 

Stockholmsbörsen, NASDAQ OMX. Vi har avgränsat oss till att endast 

använda årsredovisningar som underlag för empirin. Vi har inte undersökt de 

externa värderarnas roll och värderingsmetoder, utan endast utgått ifrån 

fastighetsbolagens interna värderingsmetoder.  

Metod: För att kunna besvara vår frågeställning har vi använt oss av en 

kvalitativ metod. Vi har samlat in data i form av årsredovisningar från sex 
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noterade fastighetsbolag mellan åren 2004-2013. Sekundärdata har varit 

redovisningsstandarder, litteratur och vetenskapliga artiklar. 

Resultat och slutsats: Vi har kommit fram till att en stor skillnad råder på 

kvaliteten i fastighetsbolagens årsredovisningar, som grundar sig till stor del på 

att värderingsmetoder och uppskattningar av värden inte sker på ett enhetligt 

sätt mellan bolagen. Fastighetsbolagens redovisade värden är i regel 

undervärderade och den information som anges i de finansiella rapporterna är 

ofta otydlig, som leder till ett bristfälligt beslutsunderlag för intressenter. Detta 

skulle kunna lösas med tydligare riktlinjer i IFRS 13.  

Nyckelord: Fastighetsekonomi, redovisning, verkligt värde och 

förvaltningsfastigheter 
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Abstract 

Title: Fair value of Swedish real estate companies - Are “fair values” fair? 

Authors: Christoffer Burman and Simon Smedberg 

Supervisor: Johan Lorentzon 

Abstract: Since 2005 all listed companies in the EU are obligated to prepare 

their financial statements in accordance with international standards. These 

international standards are IAS which is prepared by the IASC and IFRS that 

is developed by the newcomers IASB. With the introduction of “IAS 40 – 

Investment Properties” emerged some problems when measuring fair value. 

This led to the development of “IFRS 13 – Fair Value Measurement” by IASB 

which applies to listed companies in the EU since the 1th of January 2013. 

Because of some practical problems with fair value measurements, the 

purpose of IFRS has been that the accounting would provide the company’s 

stakeholders with a true picture of the company’s situation and contribute to 

better decision making.  

Purpose: The purpose of this study is to investigate how Swedish listed real 

estate companies’ measure fair value for its investment properties and how 

reliable these values are. Furthermore the study has examined whether the 

introduction of IFRS 13 has led to better decision making for stakeholders.  

Question formulation: How do Swedish listed real estate companies measure 

fair value for its investment properties? How reliable are these values? And is 

the purpose of IFRS fulfilled to provide better decision making for the 

companies stakeholders? 

Limitations: The delimitations are that the essay is written to a person with 

prior knowledge to understand what is being said. Property companies 

surveyed are Swedish companies listed on the Stockholm Stock Exchange, 

NASDAQ OMX. We have limited ourselves to only using annual reports as a 

basis for the empirical data. We have not examined the role of external valuers 

and valuation methods, but only assumed the property companies' internal 

valuation. 
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Methodology: In order to answer our questions of this study, we have used a 

qualitative method. The data consists of annual reports from six listed real 

estate companies between the years 2008-2013. Secondary data consists of 

accounting standards, literature and articles.  

Results and Conclusions: We conclude that there is a major difference in the 

quality between the real estate companies’ annual reports, which are mostly 

because of the valuation methods and that the estimated value parameters do 

not occur in a uniform manner between the companies. The reported values 

from the property companies are generally undervalued and the information 

set out in the financial statements is often unclear, leading to inadequate 

decision making for stakeholders. This could be solved with more precise 

guidelines in the IFRS 13.  

Keywords: Real estate economics, accounting, fair value and investment 

properties. 
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Förteckning över förkortningar 

EU: Europeiska Unionen 

FASB: Financial Accounting Standards Board 

IAS: International Accounting Standards 

IASB: International Accounting Standards Board 

IASC: International Accounting Standards Committee 

IFRS: International Financial Reporting Standards 

RR: Redovisningsrådets rekommendation 
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Definitioner  

Nedan följer ett antal begrepp och definitioner som är viktiga för att förstå 

uppsatsen. 

Avkastningsmetoden: Metoden utgår från framtida belopp i form av 

kassaflöden eller intäkter och kostnader. När metoden används speglar 

värderingen marknadens förväntningar om de framtida beloppen (IFRS 13, 

B10). 

Driftsnetto: Begreppet står för det årliga överskottet som står till förfogande 

efter att utbetalningar för drift och underhålls har dragits från 

bruttoinbetalningarna (Persson, 2011).  

Direktavkastning: Begreppet står för kvoten mellan driftsnetto och 

marknadsvärde. Där driftsnettot är faktiskt eller marknadsmässigt och värdet 

är marknadsvärde alternativt pris för fastigheten (Persson, 2011).  

Driftskostnad: Begreppet innebär en periodisk utgift som behövs för att kunna 

nyttja en byggnads funktion (Nordlund, 2011).  

Kalkylränta: Begreppet står för den procentsats som används vid 

investeringsanalys när belopp ska omräknas över tiden (Persson, 2011).  

Kostnadsmetoden: Metoden återspeglar det belopp som skulle krävas för att 

ersätta en likvärdig tillgång/skuld och kallas ofta ersättningskostnaden (IFRS 

13, B8). 

Marknadsmetoden: Metoden utgår från priser och annan information som 

genereras av marknadstransaktioner med identiska eller jämförbara 

tillgångar/skulder (IFRS 13, B5). 

Nuvärdesberäkning, diskontering: Begreppen innebär att ett belopp omräknas 

till en tidigare tidpunkt med hjälp av en kalkylränta (Persson, 2011).  

Restvärde: Begreppet innebär det eventuella ekonomiska värdet som återstår 

vid kalkylperiodens slut (Lind & Persson, 2011).  

Vakansgrad: Begreppet står för förhållandet mellan outhyrd och uthyrbar del 

av en fastighet. Vakansgraden kan beräknas med areor eller alternativt hyror 

(Persson, 2011). 
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet presenteras bakgrunden för vårt ämnesval. Detta för att ge en 

detaljerad bakgrundsbeskrivning av problematiken som råder vid värdering till verkligt 

värde. Detta följs av en problemdiskussion som leder fram till syfte och frågeställningar. 

Därefter beskrivs uppsatsens avgränsningar. 

1.1. Bakgrund 

Fastigheter utgör grunden för en betydande del av de ekonomiska beslut som 

fattas av världens ekonomier. Fastigheter med felaktigt redovisade värden 

riskerar finansiella konsekvenser för ett stort antal intressenter. Detta kan vara 

banker, som använder fastigheter som säkerhet för lån, aktieägare som har 

investerat i noterade bolag, vanliga husköpare till hela ekonomier som är 

beroende av ett stabilt banksystem (Gilbertson & Preston, 2005).  

Från och med 2005 har samtliga noterade företag inom EU varit tvungna att 

upprätta sina koncernredovisningar i enlighet med internationella standarder. 

Dessa internationella standarder är IAS (International Accounting Standards) 

som har tagits fram av IASC (International Accounting Standards Committee) 

och IFRS (International Financial Reporting Standards) som tas fram av 

nytillkomna IASB (International Accounting Standards Boards) (EG 

förordning nr 1606/2002).  

I och med införandet av IFRS-regelverket har redovisningen blivit mer 

fokuserad på nationell och internationell jämförbarhet (Lorentzon, 2011). 

Syftet med IFRS är att tillhandahålla information om företagets förmögenhet, 

resultat och förmögenhetsförändring för att på så vis bidra till ett bättre 

beslutsunderlag för företagets intressenter. Från att tidigare redovisa 

fastighetsinnehaven till den historiska anskaffningskostnaden innebär IFRS-

reglerna att svenska noterade företag nu kan redovisa sina fastigheter till 

verkligt värde i balansräkningen (Bengtsson, 2006). 

1.2. Problemdiskussion 

Att tillämpa verkligt värde vid värdering av förvaltningsfastigheter kan 

hänföras till en del praktiska problem. Detta beror på att värdering till verkligt 

värde är redovisningsmässigt en framtagning av ett hypotetiskt marknadsvärde. 

Värderingen baseras på ett flertal antaganden i en matematisk modell och 

uppskattningar av framtiden (Lorentzon, 2011). 
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Eftersom det är omöjligt att förutse framtiden, finns det alltid en risk att 

marknadsvärdet skiljer sig från det uppskattade värdet (Persson, 2011). 

Persson och Nordlund (2003) berättar att det finns tidigare studier som visar 

att det är vanligt med ett osäkerhetsintervall på +/- 10 procent vid 

fastighetsvärderingar. Dessutom visar tidigare forskning av Dietrich et al. 

(2002) som undersökte tillförlitligheten av värdering till verkligt värde i 

Storbritannien under åren 1988-1996, att företagens uppskattningar av verkliga 

värden är undervärderade i förhållande till försäljningsvärden med i 

genomsnitt 6 procent för de undersökta åren. De finner även att värdering till 

verkligt värde är ett mindre exakt mått i jämförelse med värdering till historisk 

anskaffningskostnad.  

Problematiken med värdering till verkligt värde är att användarna föreställer 

sig att de redovisade värdena avspeglar verkligheten när de inte har kunskap 

om vare sig värderingens genomförande eller de olika faktorernas påverkan på 

utfallet (Nordlund, 2008). För att öka jämförbarheten av den finansiella 

informationen behövdes ett internationellt regelverk (Turner, 1983). Vilket 

ledde till uppkomsten av IFRS-reglerna, vars syfte är att redovisningen ska ge 

en verklig bild om företagets situation och bidra till ett bättre beslutsunderlag 

för företagets intressenter (Bengtsson, 2006). 

Dock finns utrymme för egna bedömningar och tolkningar vid värdering till 

verkligt värde som kan äventyra jämförbarheten. När egna antaganden och 

bedömningar används vid värderingen finns risk för subjektiva värden i 

balansräkningen (Marton, 2008). De framtagna värdenas relevans beror på 

antaganden som görs i kalkylerna, vilket kan leda till att olika typer av fel 

uppstår (Persson & Nilsson, 1999). 

Svårigheten ledde till att IASB tog fram den nya standarden IFRS 13 – Fair 

value measurement. I standarden samlas alla värderingsproblem för hur 

värdering till verkligt värde ska gå till och ersätter värderingsfrågorna i bland 

annat IAS 40 (Bengtsson, 2013). Den nya standarden understryker att det 

verkliga värdet är ett marknadsbaserat värde och inte ett företagsspecifikt 

värde (IFRS 13, IN9). I standarden finns en hierarki som kategoriserar indata 

som använda i värderingsmetoderna, där högst prioritet ges till noterade priser 

på marknaden och lägst prioritet till icke observerbar data (IFRS 13, p. 72). 

Trots detta består nästan 100 procent av alla värdebedömningar vid värdering 

av kommersiella fastigheter av en diskontering av bedömda framtida 

kassaflöden (Sveriges Riksbank, 2011). Enligt Betts och Ely (2005) leder detta 

till värden som kan ses som subjektiva eftersom det är värden som objekten 



14 

har för användarna. Istället för objektiva eller verkliga värden som objekten 

har för allmänheten på marknaden.  

Syftet med IFRS-regelverket är att redovisningen ska ge en verklig bild av 

företagets situation och bidra till ett bättre beslutsunderlag för företagets 

intressenter (Bengtsson, 2006). Frågan är hur fastighetsbolagen värderar sina 

förvaltningsfastigheter till verkligt värde och om de internationella 

redovisningsstandarderna har lett till ett bättre beslutsunderlag för intressenter. 

1.3. Syfte 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur svenska noterade 

fastighetsbolag värderar sina förvaltningsfastigheter till verkligt värde och hur 

tillförlitliga dessa värden är. Vidare har undersökts om införandet av IFRS 13 

har inneburit ett bättre beslutsunderlag för investerare.  

1.4. Frågeställningar 

 Hur värderar svenska noterade fastighetsbolag sina 

förvaltningsfastigheter till verkligt värde? 

 Hur tillförlitliga är dessa värden? 

 Uppfylls syftet enligt IFRS att bidra till ett bättre beslutsunderlag för 

intressenter? 

1.5. Avgränsningar 

De avgränsningar som gjorts är att uppsatsen är skriven för att en person med 

tidigare förkunskaper ska kunna förstå vad som sägs. De undersökta 

fastighetsbolagen är svenska bolag registrerade på Stockholmsbörsen, 

NASDAQ OMX. Vi har avgränsat oss till att endast använda årsredovisningar 

som underlag för empirin. Vi har inte undersökt de externa värderarnas roll 

och värderingsmetoder, utan endast utgått ifrån fastighetsbolagens interna 

värderingsmetoder.  

1.6. Disposition 

Uppsatsens framställning presenteras i sex kapitel. Kapitel 1 består av 

uppsatsens inledning med bakgrund, problemdiskussion, syfte, frågeställningar 

och avgränsningar. 
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I kapitel 2 presenteras uppsatsens metod. Här redogörs valet av vetenskaplig 

forskningsmetod samt hur allt material har bearbetats. 

I kapitel 3 presenteras uppsatsens referensram i form av teori. 

I kapitel 4 redogörs uppsatsens empiri där data från fastighetsbolagens 

årsredovisningar presenteras.  

I kapitel 5 presenteras uppsatsens diskussion där analys och diskussion av den 

insamlade teorin och den empiriska undersökningen sker.  

Med kapitel 6 avslutas uppsatsen med en slutsats, svar på frågeställningen samt 

en avslutande reflektion. I kapitlet ges även förslag till fortsatt forskning på 

området. 
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2. Metod 

I metodkapitlet redogörs studiens genomförande för att kunna uppfylla uppsatsens syfte och 

besvara dess frågeställningar. Kapitlet inleds med valet av metod och följs av en genomgång 

över tillvägagångssättet. Därefter diskuteras uppsatsens giltighet och tillförlitlighet och till sist 

sker en granskning av källor. 

2.1. Val av metod 

Genom vårt val av metod ska vi undersöka hur svenska noterade 

fastighetsbolag värderar sina förvaltningsfastigheter till verkligt värde, hur 

tillförlitliga dessa värden är och om införandet av IFRS 13 inneburit ett bättre 

beslutsunderlag för investerare. Syftet är att kunna besvara våra 

frågeställningar med hjälp av den teoretiska referensramen och det empiriska 

materialet.  

2.1.1. Kvalitativ metod 

Inom forskningen skiljs det på kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod 

(Bryman, 2011). Den valda problemställningen och informationen som ska 

samlas in i studien är enligt Jacobsen (2002) det som avgör om metoden ska 

vara kvalitativ eller kvantitativ. Den första och andra frågeställningen var hur 

svenska noterade fastighetsbolag värderar sina förvaltningsfastigheter till 

verkligt värde och hur tillförlitliga dessa värden är. Vid dessa frågeställningar är 

det viktigt att få en detaljerad bild för att öka förståelsen. Detta görs i studien 

genom att gå på djupet och koncentera sig på ett fåtal undersökningsenheter, 

vilket medför att en kvalitativ metod får anses lämplig. Eftersom fokus ligger 

på att få en mer djupgående förståelse av en företeelse. Detta till skillnad från 

en kvantitativ metod som har ett mer brett perspektiv och undersöker många 

undersökningsenheter (Jacobsen, 2002). Den sista frågeställningen var om 

införandet av IFRS 13 har inneburit ett bättre beslutsunderlag för intressenter. 

Denna frågeställning kräver mer reflektioner och egna tolkningar, som 

bekräftar att en kvalitativ metod är mest lämpad för studien. En ytterligare 

bekräftelse för att använda en kvalitativ metod är den insamlade 

informationen, som består av sex svenska noterade fastighetsbolags 

årsredovisningar mellan åren 2004-2013. En kvalitativ metod behövs då för att 

undersöka de valda problemställningarna mer djupgående.   
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2.2. Insamling av data 

Vid insamlingen av data har den huvudsakliga informationskällan för vår 

empiriska undersökning varit årsredovisningar från sex svenska noterade 

fastighetsbolag. Analysen av fastighetsbolagens årsredovisningar och den 

teoretiska referensramen har sedan utgjort grunden för diskussionen. Enligt 

Jacobsen (2002) går det även att arbeta med andra typer av information, som 

kallas sekundärdata. Sekundärdata innebär att forskaren inte samlar in 

information från källan, den baseras istället på information som är insamlad 

från andra. I uppsatsen är den teoretiska referensramen sammanställd utifrån 

litteratur, redovisningsstandarder och vetenskapliga artiklar, som utgör 

sekundärdata. 

2.3. Urval av fastighetsbolag 

Studiens syfte har varit att undersöka hur fastighetsbolagen värderar sina 

förvaltningsfastigheter och om införandet av IFRS 13 inneburit ett bättre 

beslutsunderlag för investerare.  För att kunna besvara uppsatsens syfte har vi 

valt att analysera sex fastighetsbolag i Sverige som är noterade på 

Stockholmsbörsen, NASDAQ OMX. Detta eftersom börsnoterade företag 

måste följa standarden IFRS 13 som antog av EU den 1 januari 2013 (IFRS 

13, IN3). Samtidigt är information i form av finansiella rapporter offentliga 

och lättillgängliga på företagens hemsidor. Vi har valt ut sex börsnoterade 

fastighetsbolag slumpmässigt där bolagen förvaltar både kommersiella 

fastigheter och hyresfastigheter. Detta för att få en relativt bred och kvalitativ 

jämförelse men samtidigt möjlighet till en mer djupgående analys. I 

undersökningen har endast fastighetsbolag som värderar till verkligt värde i 

enlighet med internationella redovisningsstandarder undersökts.  

Fastighetsbolagen som har använts i studien är: 

 Castellum 

 Fabege 

 Hufvudstaden 

 Kungsleden 

 Wallenstam 

 Wihlborgs 
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2.4. Genomförande och tillvägagångssätt 

Inledningsvis studeras den internationella redovisningsstandarden IFRS 13 – 

Fair value measurement och den tidigare internationella 

redovisningsstandarden IAS 40 – Investment Properties. Detta för att få 

fundamental kunskap om hur värdering av förvaltningsfastigheter till verkligt 

värde ska gå till och vilka förändringar som har gjorts i den nya standarden. 

Därefter analyseras de sex utvalda fastighetsbolagens årsredovisningar mellan 

åren 2004-2013 för att undersöka hur fastighetsbolagen värderar sina 

förvaltningsfastigheter till verkligt värde. I årsredovisningarna läggs fokus på 

tre punkter som består av redovisning, värde och värderingsmetod. Punkten 

redovisning fokuserar på hur tydliga fastighetsbolagen är i sina 

metodbeskrivningar i de finansiella rapporterna. Värde fokuserar på bolagens 

redovisade värden i förhållande till försäljningsvärden för att undersöka de 

verkliga värdenas relevans. Slutligen fokuserar punkten värderingsmetod på 

bolagens tillämpade värderingsmetoder och tillvägagångssätt vid 

framtagningen av verkligt värde. För att hitta så mycket relevant information 

som möjligt väljs de viktigaste delarna från årsredovisningarna ut. Detta görs 

genom att läsa värderingsavsnitten i de finansiella rapporterna. Vidare studeras 

annat teoretiskt material som bland annat vetenskapliga artiklar och litteratur 

på området.  

2.5. Analys av data 

I diskussionen har uppsatsens empiriska material diskuteras utifrån den 

teoretiska referensramen. I likhet med tidigare tillvägagångssätt utgår 

diskussionen ifrån de tre punkterna redovisning, värde och värderingsmetod. 

Där den insamlade informationen diskuteras för att kunna besvara 

problemdiskussionen i slutsatsen. För att ha möjligheten att diskutera den 

viktigaste informationen från empirin läser vi först och diskuterar materialet 

var för sig för att sedan sammanställs informationen tillsammans. 

2.6. Giltighet och tillförlitlighet  

Vid undersökningar är det viktigt att försöka minimera problem som har att 

göra med giltighet (validitet) och tillförlitlighet (reliabilitet). Detta bedöms 

genom att vara kritisk till kvaliteten på data som samlas in. Giltighet handlar 

om att observera, identifiera eller mäta det som skall mätas. Vid observation är 

tanken att mäta vad användarna faktiskt gör i deras naturliga sammanhang, 

istället för vad de säger att de gör i en intervju (Jacobsen, 2002). I den här 
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delen av undersökningen anses giltigheten hög, då undersökningen utgår ifrån 

årsredovisningar för att fastställa hur fastighetsbolagen värderar sina 

förvaltningsfastigheter till verkligt värde. I undersökningen finns det dock en 

faktor som har negativ inverkan på giltigheten, kvaliteten på den insamlade 

datan. Vissa företag har lämnat dålig eller bristfällig information rörande 

värderingen av förvaltningsfastigheterna, som gör det svårt att identifiera data 

som är av betydelse för undersökningen. Detta har medfört att inga slutsatser 

som inte varit väl underbyggda har dragits.  

Tillförlitlighet kan förklaras som hur trovärdig undersökningen verkligen är 

och om den går att lita på (Jacobsen, 2002). I den del av undersökningen 

fastighetsbolagens värderingsförfaranden undersöks kan tillförlitligheten och 

trovärdigheten anses vara hög, då informationen identifieras direkt utifrån data 

som insamlats.  

2.7. Källkritik 

För att genomföra undersökningen behövs mycket relevant litteratur, som 

medför att det är väldigt viktigt att hitta den viktigaste. För att göra detta har 

de senaste utgåvorna av IFRS 13 och IAS 40, litteratur och vetenskapliga 

artiklar om värdering till verkligt värde studerats.   
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3. Referensram 

Kapitlet inleds med en redogörelse om redovisningens historia och utvecklingen av 

redovisningsstandarder. Därefter ges en övergripande presentation om värdeteori i form av 

värdebegrepp och förklaring av begreppet verkligt värde. Sedan redogörs tidigare och 

nuvarande redovisningsstandarder som behandlar regler för hur värdering till verkligt värde 

ska gå till. Slutligen presenteras hur värdering går till i praktiken. 

3.1. Redovisning  

Förr i tiden var det huvudsakliga syftet med redovisningen att redovisa vad 

företaget hade och varför de hade det (Bengtsson, 2006). Idag har 

redovisningens roll förändrats till att tillhandahålla beslutsunderlag för 

investerare vid aktieaffärer (Bengtsson, 2013). Med det här synsättet blir 

investerare, finansanalytiker och börskommentatorer den huvudsakliga 

målgruppen och aktieägarna förväntas värdera företagets aktier med hjälp av 

det ekonomiska underlag de får om företaget (Gröjer, 2011). Redovisningen 

ses idag mer som en social konstruktion som är beroende av 

samhällsutvecklingen i stort. När det egentligen borde vara mer rimligt att 

redovisa vad som har hänt, istället för hur det går i framtiden (Bengtsson, 

2006). 

Historiskt sett har redovisning av fastigheter till anskaffningskostnad varit det 

huvudsakliga sättet att värdera och redovisa företagets anläggningstillgångar 

och principen har betraktats som en förutsättning för en god redovisning. I 

samband med förändringen under 1980/1990-talet med finansiering över 

landsgränser och kapitalmarknadens globalisering kom allt fler krav på en mer 

internationell harmonisering av redovisningen (Bengtsson, 2006). 

Redovisningen behövs för att öka tilliten mellan olika parter vid 

företagsaffärer, både nationellt och internationellt. Detta medför att nationella 

problem med företagens redovisning blir internationella (Gröjer, 2011).   

Det dröjde tills 2005 innan EU införde möjligheten att redovisa till 

marknadsvärden, så kallade verkliga värden (Bengtsson, 2006). Syftet med det 

nya sättet att redovisa var att avspegla företagens ekonomiska situation på ett 

mer rättvist sätt, men samtidigt kan den nya möjligheten att redovisa leda till 

en mer subjektiv redovisning (Bengtson, 2013). Redovisningens betydelse har 

förändrats när företagen måste följa det internationella regelverk, där 
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redovisning till verkligt värde anses bättre än det tidigare sättet att redovisa till 

historisk anskaffningskostnad (Bengtsson, 2006).  

3.1. Internationella redovisningsstandarder 

Från och med 2005 har samtliga noterade företag inom EU varit tvungna att 

upprätta sina koncernredovisningar i enlighet med internationella 

redovisningsstandarder. Dessa standarder är IAS som har tagits fram av IASC 

och IFRS som tas fram av nytillkomna IASB (EG förordning nr 1606/2002). 

Beslutet från EU innebär att de internationella redovisningsstandarderna 

IAS/IFRS gäller i första hand, oavsett vad länderna har för egen lagstiftning 

(Lönnqvist, 2012).  

IASC är föregångare till IASB och startade 1973 med syftet att uppnå en 

global harmonisering av redovisningen. Organisationen arbetade med att ta 

fram standarder för internationell redovisning, som kallas International 

Accounting Standards (IAS) (Bengtsson, 2006). IAS 40 är en 

redovisningsstandard med syfte att upplysa om hur förvaltningsfastigheter ska 

hanteras i redovisningen (IAS 40, p. 1). Standarden ska tillämpas på 

redovisning, värdering och upplysning av fastigheter (IAS 40, p. 2). 

Regelverket innebär att företag kan välja mellan att värdera tillgångar till 

verkligt värde eller anskaffningsvärde (IAS 40, p. 30).  

År 2001 ersattes IASC av IASB och alla standarder som utgavs efter det kom 

att kallas IFRS. Syftet med organisationen är att förbättra redovisningen för att 

få den harmoniserad på en internationell nivå samt förbättra förståelsen av 

företagens finansiella rapporter (Lorentzon, 2011). Nya rekommendationer 

som IASB ger ut, behöver först bli godkända av EU-kommissionen innan de 

blir antagna som nya standarder (Lönnqvist, 2012). IASB har som syfte att 

förse information om företags finansiella ställning, resultat samt förändringar i 

den ekonomiska ställningen för att på så vis bidra till ett bättre beslutsunderlag 

för företagets intressenter (Bengtsson, 2006).  

IASB har i samarbete med den amerikanska motsvarigheten FASB (Financial 

Accounting Standard Board) tagit fram en ny standard, IFRS 13 - Fair value 

measurement (IFRS 13, IN 7). Standarden gäller för börsnoterade företag från 

och med den 1 januari 2013 (IFRS 13, IN 3). IFRS 13 reglerar vilka 

värderingsmetoder som tillåts för fastställande av verkligt värde (IFRS 13, IN 

5) och hur verkligt värde ska gå till i praktiken (IFRS 13, IN 6). Syftet med 
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standarden är att ge bättre instruktioner för hur verkligt värde för finansiella 

och icke-finansiella tillgångar ska värderas och upplysas (IFRS 13, IN 6).  

3.2. Värde  

3.2.1. Värdeteori  

Enligt Persson (2011) framställs ett värde huvudsakligen av behov och 

behovstillfredsställelse. För en fastighet skapas dess värde av den nytta den 

förväntas bidra till i framtiden. Den framtida nyttan för fastigheten varierar 

beroende på individen och kan leda till en betalningsvilja i form av efterfrågan. 

När det finns olika förhoppningar om vad en fastighet förväntas ha för nytta i 

framtiden kan det individuella värdet variera mellan olika individer och företag. 

Bejrum och Lundström (1986) berättar att en fastighets värde utvecklas genom 

en socioekonomisk process mellan fastigheter och människor. Dessutom 

tillägger Betts & Ely (2005) att det måste finnas en efterfrågan på fastigheten 

för att det ska uppstå ett värde.  

Med tanke på att det är omöjligt att förutse framtiden präglas alla 

värdebedömningar av osäkerhet som gäller oavsett vilka metoder som används 

vid värderingen, något som bör beaktas vid tolkningen av en värdering. Sedan 

krävs fyra grundläggande förutsättningar för att skapa ett ekonomiskt värde. 

Dessa är behov, knapphet, dispositionsrätt och överlåtbarhet (Persson, 2011). 

Persson (2011) sammanfattar värdeteorins kärna på följande sätt: 

De flesta resurser är av begränsad tillgång, om de kan vara till nytta uppstår ett 

behov av dem vilket skapar ett ”värde” i människors medvetande som kan 

komma till uttryck i ett pris genom olika betalningsvillighet i en 

marknadsprocess. (Persson 2011, s. 275) 

Den grundläggande definitionen av begreppet värde är dock inte praktisk i 

värderingsförfarandet. Därför behöver det beaktas tydliga värdepåverkande 

faktorer som påverkar värdet på en fastighet. Dessa delas in i tre grupper och 

består av faktorer som hör till omvärlden, som konjunkturutveckling, inflation 

och räntenivåer, marknaden med utbud och efterfrågan, eller till fastigheten 

som dess läge, ålder eller storlek (Persson, 2011).   

3.2.2. Värdebegrepp 

Det finns ett antal värdebegrepp med olika innebörd som används för att 

kunna anpassa sig efter vissa situationer, förutsättningar eller ändamål. För att 

förklara begreppet ”värde” delas det in i nyttjandevärde och försäljningsvärde 
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(Persson, 2011). Enligt Betts och Ely (2005) definieras nyttjandevärdet som 

det värde som objektet har för användarna och kan ses som ett subjektivt 

värde. Persson (2011) berättar att begreppet kan beskrivas som ett individuellt 

avkastningsvärde på grund av att värdet uppskattas med hänsyn till företagets 

egna förutsättningar i form av budgetar/prognoser av de framtida 

kassaflödena. Avkastningsvärde definieras på följande sätt enligt Persson 

(2011): ”Med avkastningsvärde avses nuvärdet av förväntade framtida 

avkastningar från värderingsobjekt”.  

Enligt Betts och Ely (2005) definieras sedan försäljningsvärdet till det värde 

som objektet har för allmänheten på marknaden och kan ses som ett objektivt 

eller ett verkligt värde. De objektiva värdena kan endast tas fram med 

fastighetsaffärer på marknaden och kan jämställas med marknadsvärden. 

Enligt Persson (2011) är marknadsvärdet det mest använda värdebegreppet 

och tillämpas runt om i hela världen. Marknadsvärde definieras på följande 

sätt: 

Marknadsvärde är det pris som sannolikt kan erhållas om fastigheten bjuds ut 

på en fri och öppen marknad med tillräcklig marknadsföringstid, utan 

partsrelationer och utan tvång. (Persson 2011, s. 277) 

Marknadsvärdet tar därmed hänsyn till hur mycket en kunnig köpare kan 

betala för fastigheten vid värderingsdatumet. För att simulera detta krävs 

antagande om transaktion och en villig säljare, oavsett om fastighetsägaren har 

avsikten att sälja eller inte (Lennhoff, 2009).  

3.2.3. Verkligt värde 

Verkligt värde eller ”fair value” som det heter på engelska är ett värdebegrepp 

som främst används i redovisningssammanhang. Kjaer (2008) menar att 

begreppet ”rimligt värde” vore en bättre översättning till verkligt värde. 

Översättningen och tolkningen av begreppet leder till vissa oklarheter som 

belyser svårigheterna som definitionen av detta begrepp medför. Enligt 

Persson (2011) är definitionen av verkligt värde synonymt med marknadsvärde 

i fastighetssammanhang även om det definieras lite annorlunda. Verkligt värde 

definieras enligt Redovisningsrådets rekommendation, RR 24 - 

Förvaltningsfastigheter, enligt följande: 

Verkligt värde är det belopp till vilket en tillgång eller en skuld skulle kunna 

överlåtas mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och som har ett 

intresse av att transaktionen genomförs. … Verkligt värde fastställs som det 

mest sannolika pris som kan erhållas på marknaden på balansdagen inom ramen 
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för definition av verkligt värde. … Det verkliga värdet för en 

förvaltningsfastighet fastställs utan hänsyn tagen till transaktionskostnader i 

samband med avyttring. (Redovisningsrådets rekommendation, RR 24 – 

Förvaltningsfastigheter 2002, s. 8, 12)  

3.2.4. IAS 40 Förvaltningsfastigheter 

Standarden IAS 40 - Förvaltningsfastigheter har som syfte att ange hur 

förvaltningsfastigheter skall redovisas samt tillhörande upplysningskrav (IAS 

40, p. 1). I IAS 40 definieras verkligt värde som det belopp till vilket en tillgång 

skulle kunna överlåtas mellan kunniga och oberoende parter med intresse av 

att transaktionen genomförs (IAS 40, p. 5). 

IAS 40 kräver alla parter att bestämma det verkliga värdet för 

förvaltningsfastigheter, i syfte av antingen mätas (om parten använder verkligt 

värde) eller offentliggöras (om den använder anskaffningsvärde). Parterna 

uppmuntras, men är inte tvungna, att bestämma det verkliga värdet med en 

oberoende fastighetsvärderare som har tillräckliga kunskaper och erfarenhet i 

området och fastighetsslaget (IAS 40, p. 32). 

Enligt värderingshierarkin i IAS 40 ska fastigheternas verkliga värden i första 

hand tas fram med hänsyn till priser på en aktiv marknad för liknande 

fastigheter i samma lägen, under samma förhållanden och med liknande 

kontrakt. När det inte förekommer priser på en aktiv marknad som tidigare 

beskrevs anger IAS 40 att verkliga värden ska tas fram med hjälp av priser på 

en aktiv marknad för olikartade fastigheter, skick, läge och kontrakt än 

fastigheten som ska värderas. Då är det viktigt att justera värdena för att 

reflektera skillnaderna som kan finnas. Ett annat alternativ är att utgå ifrån 

priser på liknande fastigheter på mindre aktiva marknader. Då är det viktigt att 

justeringar görs för att reflektera förändringar i ekonomiska förhållanden från 

datumet för transaktionen som visade de priserna. Ett sista alternativ enligt 

IAS 40 är bedömningar av diskonterade kassaflöden baserade på beräkningar 

av framtida betalningsströmmar. Enligt IAS 40 ska bedömningen av 

diskonterade kassaflöden baseras på pålitliga beräkningar av framtida 

kassaflöden, med stöd av existerande kontrakt och när det är möjligt med 

hänsyn till externa bevis. Vilka kan vara rådande marknadshyror för liknande 

fastigheter i samma lägen, under samma förhållande eller skick och 

diskonteringsräntor som reflekterar rådande marknadsbedömningar av 

beloppet samt betalningsströmmar (IAS 40, p. 45-46). 



25 

3.2.5. Verkligt värde enligt IFRS 13 

IFRS 13 – Fair value measurement trädde i kraft den 1 januari 2013 (IFRS 13, 

IN3). Syftet med IFRS 13 är att ge bättre instruktioner för hur värdering och 

upplysning kring verkligt värde ska gå till (IFRS 13, IN6). IFRS 13 berör inte 

enbart värdering av förvaltningsfastigheter utan värdering av både finansiella 

och icke-finansiella tillgångar (IFRS 13, IN6). Standarden definierar verkligt 

värde som det pris som skulle erhållas vid försäljning av en tillgång eller 

betalas för att överföra en skuld vid en ordnad transaktion mellan 

marknadsaktörer vid värderingstidpunkten (IFRS 13, IN8). I IFRS 13 

understryks att det verkliga värdet är ett marknadsbaserat värde och inte ett 

företagsspecifikt värde. Eftersom det verkliga värdet ska vara marknadsbaserat 

är det viktigt att det verkliga värdet reflekterar de antaganden som 

marknadsaktörer skulle använda vid prissättning av tillgång eller skuld (IFRS 

13, IN9). Detta medför att det verkliga värdet enligt IFRS 13 är fastighetens 

försäljningspris under gällande marknadsförhållanden i en välordnad 

transaktion mellan marknadsaktörer (IFRS 13, p. 2). Regelverket för värdering 

till verklig värde enligt standarden ska tillämpas både vid inledande och 

efterföljande värdering (IFRS 13, p. 8). Vid framtagningen av verkligt värde 

ska den värderingsmetod användas som är lämpligast med hänsyn till 

omständigheterna och där tillräckliga uppgifter finns tillgängliga. 

Användningen av observerbar data ska maximeras och användningen av icke 

observerbar data ska minimeras (FRS 13, p. 61).  

Värderingsmetoder som kan användas är marknadsmetoden, 

kostnadsmetoden eller avkastningsmetoden (IFRS 13, p. 62). 

Marknadsmetoden utgår från priser och annan information som genereras av 

marknadstransaktioner med identiska eller jämförbara tillgångar/skulder (IFRS 

13, B5). Kostnadsmetoden återspeglar det belopp som skulle krävas för att 

ersätta en likvärdig tillgång/skuld och kallas ofta ersättningskostnaden (IFRS 

13, B8). Avkastningsmetoden utgår från framtida belopp i form av kassaflöden 

eller intäkter och kostnader. När metoden används speglar värderingen 

marknadens förväntningar om de framtida beloppen (IFRS 13, B10). Exempel 

på värderingsmetoder som ingår till den är nuvärdesmetoden (IFRS 13, B11). I 

vissa fall kan det vara mest lämpligt att endast använda en värderingsmetod, 

som exempelvis vid värderingar enligt marknadsmetoden. I andra fall kan det 

vara lämpligt med flera värderingsmetoder, dock ska resultatet utvärderas med 

tanke på rimligheten för att ta fram det mest representativa värdet (IFRS 13, p. 

63).  
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I IFRS 13 anges en hierarki som kategoriserar indata som används i 

värderingsmetoderna i tre nivåer. Detta för att öka enhetligheten och 

jämförbarheten vid värdering till verkligt värde och övriga upplysningar. 

Hierarkin ger högsta prioritet till noterade priser på marknaden och lägst 

prioritet till icke observerbar data (IFRS 13, p. 72). Enligt hierarkin ska i första 

nivån ojusterade noterade priser på den aktiva marknaden för identiska 

tillgångar eller skulder tillämpas av företag vid värdetidpunkten (IFRS 13, p. 

76). Detta ger det mest tillförlitliga beviset på verkligt värde och ska användas 

när det finns tillgängligt (IFRS 13, p. 77). I andra nivån ingår priser som inte 

ingår i första nivån. I den nivån ska priser som är direkt eller indirekt 

observerbara för tillgången eller skulden tillämpas (IFRS 13, p. 81). I nivån 

ingår även noterade priser för liknande tillgångar eller skulder på aktiva 

marknader och noterade priser på marknader som inte är aktiva samt noterade 

priser som är observerbara (IFRS 13, p. 82). I tredje nivån ingår data som inte 

kan observeras för tillgången eller skulden (IFRS 13, p. 86). Datan ska 

användas vid värdering till verkligt värde när observerbar data inte finns 

tillgängligt, vilket möjliggör värdering till verkligt värde när det finns lite, eller 

ingen, marknadsaktivitet för tillgången eller skulden vid värdetidpunkten. 

Datan ska utgå ifrån antaganden som marknadsaktörer skulle använda sig av 

vid prissättning av tillgången eller skulden, inklusive antagande om risk (IFRS 

13, p. 87). Ett företag ska ta fram informationen med hjälp av den bästa 

tillgängliga informationen med hänsyn till omständigheterna, som kan 

inkludera företagets egna uppgifter (IFRS 13, p. 89).  

Upplysningskravet i IFRS 13 är något mer djupgående i jämförelse med IAS 

40. Syftet är att företag ska lämna upplysningar som hjälper användarna av 

dess finansiella rapporter att bedöma framtagningen av det verkliga värdet och 

dess effekt på resultaträkning och övrigt totalresultat när information som hör 

till nivå tre används (IFRS 13, p. 91).  

3.2.6. IFRS 13 påverkan på IAS 40 

I samband med införandet av IFRS 13 har vissa ändringar i IAS 40 

genomförts. Definitionen av verkligt värde enligt IAS 40 ersätts med 

definitionen enligt IFRS 13 (IFRS 13, D1). Nordlund berättar i sin artikel ”All 

price no value?” att den nya definitionen av verkligt värde enligt IFRS 13 

hänvisar till ett försäljningspris. Därför ska det gå att ta hänsyn till priset 

fastigheten sålts för vid bedömningen av verkligt värde. Detta kan vara av stor 

betydelse när det finns lite, eller ingen observerbar data tillgänglig.  
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3.3. Värdering i praktiken  

Enligt värdeteorin skapas en fastighets värde av den nytta den förväntas bidra 

till i framtiden (Persson, 2011) och genom en socioekonomisk process mellan 

fastigheter och människor (Bejrum & Lundström, 1986). För att komma fram 

till relevanta bedömningar av värden på fastigheter krävs i likhet med de olika 

värdebegreppen ett liknande perspektiv på de olika värderingsmetoderna och 

dess tillämpning. Det finns många olika värderingsmetoder som kan tillämpas 

vid värdering av fastigheter. För att kunna ge en tillförlitlig värdebedömning 

bör flera metoder eller metodvarianter användas. I teorin ska egentligen valet 

av metod inte påverka resultatet men i praktiken påverkas det alltid till viss del. 

Värderingsmetoderna är i grunden generella och går att använda för alla typer 

av fastigheter. Däremot har alla fastigheter speciella egenskaper som leder till 

att metodvalet oftast är beroende av informationstillgång, men även tradition 

och personliga preferenser hos fastighetsvärderaren kan vara av betydelse.  De 

värderingsmetoder som är vanligast att använda är ortsprismetoder och 

avkastningskalkylbaserade metoder som direktavkastningsmetoden eller 

kassaflödesmetoden (Persson, 2011).  

3.3.1. Ortsprismetoder 

Enligt IAS 40 tas det verkliga värdet fram på bästa sätt med hänsyn till 

rådande priser på en aktiv marknad för liknande fastigheter i samma lägen, 

förhållanden och kontrakt. Ett företag ska även beakta och identifiera 

skillnader i fastighetens typ, läge, skick eller kontrakt som kan relateras till 

fastigheten (IAS 40 p. 45). Enligt IFRS 13 ges också högsta prioritet till 

ojusterade noterade priser på den aktiva marknaden för identiska tillgångar 

eller skulder som tillämpas av företag vid värdetidpunkten (IFRS 13, p. 76).  

Vid värderingar som baserar sig på marknadsanalyser av tidigare överlåtelser 

av jämförbara fastigheter används så kallade ortsprismetoder. I bedömning 

skall utgångspunkt ligga i betalda priser för likartade fastigheter, som även 

kallas jämförelseobjekt, på en fri och öppen marknad.  Jämförelseobjekten ska 

ha varit tillgängliga på marknaden med möjligheten för vem som helst att 

införskaffa dem. Eftersom varje fastighet är unik både till skick och till läge är 

det viktigt att hitta så många jämförelseobjekt som möjligt. Ju fler 

transaktioner som finns i samma område som det aktuella värderingsobjektet, 

desto mer tillförlitlig blir värderingen (Persson, 2011).  
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Varje jämförelseobjekt skall även granskas för att kunna ge en bild av vilka 

egenskaper som överensstämmer och vilka som skiljer sig. Exempel på 

information som inhämtas från jämförelseobjekten kan vara direktavkastning, 

area, renoveringar som gjorts nyligen, hyresintäkter och driftskostnader 

(Persson, 2011). Enligt Lantmäteriverket & Mäklarsamfundet (2010) kan det 

dock räcka med att det finns ett objekt som är mer eller mindre identiskt med 

det aktuella värderingsobjektet för att ett korrekt marknadsvärde med säkerhet 

skall kunna fastställas. 

Persson (2011) berättar att det finns olika varianter av ortsprismetoden och en 

av de mest tillämpade metoderna är nettokapitaliseringsmetoden, som även går 

under namnet direktavkastningsmetoden. Metoden består av ett bedömt 

driftsnetto som redogörs som en kvot till betalt pris uttryckt i procent och 

benämns direktavkastning eller nettokapitaliseringsprocent. På grund av att 

driftsnetto och betalt pris härleds från marknaden och direktavkastningen på 

ett mer finansiellt sätt uppfattas metoden ofta som en ortsprismetod i 

kombination med en avkastningsmetod.  

På grund av fastigheters heterogenitet, att fastighetsmarknaden karaktäriseras 

som en mindre aktiv marknad samt bristen på insyn i transaktionspriser blir 

informationen inte lättillgänglig (Nellessen & Zuelch, 2010). En sådan 

bristfällig information medför istället en försämrad pålitlighet vid värderingen 

(French & Gabrielli, 2005). Detta leder till att tillämpningen av jämförelser på 

marknaden eller efter ortsprismetoder utesluts och olika finansiella modeller 

som de avkastningskalkylbaserade metoderna används istället (Nellessen & 

Zuelch, 2010). 

3.3.2. Avkastningskalkylbaserade metoder 

Enligt IAS 40 kan avkastningskalkylbaserade värderingsmetoder användas i 

sista hand vid framtagningen av verkliga värden. Metoden ska baseras på 

pålitliga beräkningar av framtida kassaflöden och ska främst användas när 

ortsprismetoden inte går att tillämpa (IAS 40, p. 46). Enligt IFRS 13 ska även 

lägsta prioritet ges till icke observerbar data (IFRS 13, p. 72). Trots detta består 

nästan 100 procent av alla värdebedömningar vid värdering av kommersiella 

fastigheter av en diskontering av bedömda framtida kassaflöden (Sveriges 

Riksbank, 2011). Persson (2011) berättar att den avkastningskalkylbaserade 

värderingsmetoden generellt kan beskrivas som en nuvärdesberäkning av 

bedömda nettoavkastningar under en viss tid och kalkylränta. Bland 

metoderna finns bland annat kassaflödesmetoden.  
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Vid tillämpning av kassaflödesmetoden görs en prognos över fastighetens in- 

och utbetalningar som diskonteras med en kalkylränta under en viss 

kalkylperiod. Sedan nuvärdesberäknas fastighetens bedömda restvärde vid 

kalkylperiodens slut. Vid bedömning av kalkylräntan beaktas ekonomiska 

förhållanden i kombination med fastighetens läge, position och kvalitéer. Vid 

bedömningen består kalkylräntan av en riskfri realränta samt en kompensation 

för inflation och risk som varierar beroende på fastighetens läge och karaktär. 

Vid insamling av data till kassaflödesmetoden krävs specifika kunskaper om 

objektet. Därför behövs marknadsrelaterade data om in och utbetalningar, 

hyror, drift, underhåll med mera. Vid bedömningar av betalningsströmmar ska 

det avspegla verkliga betalningsflöden på bästa möjliga sätt. Bedömning av 

hyror ska grundas på befintliga villkor i hyresavtal och vakanser fastställs vid 

värdetidpunkten och grundas sedan på en långsiktig ekonomisk vakansgrad 

med hänsyn till fastighetens marknadsposition. Drift- och underhållskostnader 

ska på bästa möjliga sätt grundas på redovisade data. Vid värdebedömningen 

bör schablonvärden undvikas så långt det går. Detta eftersom små 

förändringar bland de ingående parametrarna kan leda till väldigt stora 

förändringar i värdet som tas fram med modellen (Persson, 2011). Eftersom 

många värden i kassaflödesmetoden inte går att veta, får antaganden eller 

uppskattningar av värden göras för exempelvis vakanser, hyresintäkter, drift, 

underhåll, inflation, lån och kalkylränta. För att få ett så korrekt 

marknadsvärde som möjligt, får värderingsmannen analysera de antagna 

värdena var för sig och sedan väga in osäkerhetsfaktorn (French & Gabrielli, 

2005).  

Nordlund (2011) berättar att bedömningar med hjälp av kassaflödesmetoden 

baseras på förväntningar om framtiden, både när det gäller utveckling på 

marknaden samt specifika förhållanden om den aktuella fastigheten. Eftersom 

ingen på förhand kan veta utfallet av dessa framtida förväntningar präglas 

värderingen alltid av osäkerhet. Nellessen & Zuelch (2010) tillägger att 

kvaliteten på värdena som tas fram med modellen är i hög grad beroende av 

vilka parametrar som används. Eftersom IAS 40 saknar konkreta riktlinjer för 

bestämmandet av dessa parametrar behövs en stor mängd uppskattningar vid 

värderingen, som medför att beräkningarna i viss utsträckning är subjektiva 

och behäftade med osäkerhet. I nästkommande kapitel genomförs den 

empiriska undersökningen. Empirin består av sammanställningar av de utvalda 

fastighetsbolagens årsredovisningar där värdering till verkligt värde och 

redovisade värden i förhållande till försäljningsvärden undersöks.   
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4. Empiri  

I empirin presenteras det empiriska materialet som samlats in. Empirin består av 

sammanställningar av de utvalda fastighetsbolagens årsredovisningar där värdering till 

verkligt värde och redovisade värden i förhållande till försäljningsvärden undersökts.  

I undersökningen har sex noterade fastighetsbolag med tillgångar på 20-38 

miljarder kronor undersökts. I undersökningen har bolagen studerats under en 

tioårig period. Vi har tittat på vilka värderingsmetoder de använt, historiska 

jämförelser av antaganden och faktiska utfall när det finns tillgängligt, hur väl 

deras värderingar till verkligt värde stämmer överens med verkliga 

försäljningsvärden, värderingar av externa värderingsföretag samt hur väl de 

anpassar sig efter nya rådande villkor på fastighetsmarknaden. 

Syftet med IFRS 13 är att ge en verklig bild av företagets situation och bidra 

till ett bättre beslutsunderlag för företagets intressenter (Bengtsson, 2006). 

Därför är syftet med empirin att få en uppfattning om de olika 

fastighetsbolagens värderingsprocesser verkligen ger en rättvisande bild som 

bidrar till ett godkänt beslutsunderlag för intressenter.  

4.1. Castellum 

Castellum är ett av de större börsnoterade fastighetsbolagen i Sverige. Bolaget 

äger 626 kommersiella fastigheter med en yta på 3,6 miljoner kvadratmeter och 

med ett fastighetsvärde på 38 miljarder kronor (Castellums årsredovisning 

2013, s. 2). Bolagets fastigheter ägs och förvaltas av sex helägda dotterbolag 

som är belägna i Göteborg, Öresundsområdet, Stockholm, Mälardalen och 

Östra Götaland (Castellums årsredovisning 2013, s. 6). 

4.1.1. Värdering 

Castellum värderar alla sina fastigheter på ett enhetligt sätt och värderingen 

baseras på en 10-årig kassaflödesmodell. Utgångspunkten för värderingen är 

en individuell bedömning för varje fastighet tillsammans med den framtida 

intjäningsförmågan och marknadens avkastningskrav. Vid bedömning av 

fastigheternas intjäningsförmåga har hänsyn tagits till en inflation på 1,5 %, 

eventuella förändringar i hyresnivåer, uthyrningsgrader och 

fastighetskostnader. Pågående projekt värderas på samma sätt med avdrag för 

återstående investeringar. Byggrätter har de värderat till ett genomsnitt på 1100 

kronor per kvadratmeter i marknadsvärden. Castellum har internt värderat 
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fastighetsbeståndet den 31 december 2013 till ett verkligt värde på 37 752 

miljoner kronor, motsvarade 10 285 kronor per kvadratmeter (Castellums 

årsredovisning 2013, s. 53). 

 
Bild 1: (Castellums årsredovisning 2013, s. 53). 

De antaganden som Castellum har gjort i kassaflödesmodellen är bland annat 

en ekonomisk uthyrningsgrad på 95 % inom fem till sex år. Det innebär att de 

bedömer att hyresintäkter i förhållande till hyresvärde ska uppgå till 96 %. 

Driftöverskottet baseras på utfallet för förvaltningsfastigheterna, med en 

antagen kostnad på 30 kronor per kvadratmeter för renodlad 

fastighetsadministration. Tillväxt i hyresvärde och fastighetskostnader antas till 

1,5 % per år under kalkylperioden. I övrigt räknas fastighetsbeståndets 

genomsnittliga ekonomiska livslängd till 50 år, samt värde av projekt, mark 

och byggrätter beräknas till 2 139 miljoner kronor (Castellums årsredovisning 

2013, s. 53). 

4.1.2. Historisk jämförelse 

Vid en återblick på Castellums kassaflödesanalyser under en tioårsperiod har 

samma antaganden som för 2013 använts. De faktiska siffrorna för respektive 

år ser ut på följande sätt: 

 

Tabell 1 – Historiska nyckeltal.  

Källa: Castellums årsredovisningar från 2004-2013. 
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Tabell 1 fortsättning av historiska nyckeltal.  

Vid jämförelse av de historiska nyckeltalen och kassaflödesanalysen från 2004 

kan korrektheten i de gjorda antagandena utläsas. Kraftiga underskattningar av 

hyresvärde och hyresintäkter har gjorts. Detta har till viss del utjämnats av 

underskattningar även på kostnadssidan samt överskattningar av den 

ekonomiska uthyrningsgraden.  

 
Bild 2: (Castellums årsredovisning 2004, s. 68) 

För att undersöka osäkerheten i de antagna siffrorna i kassaflödesanalyserna 

har vi jämfört värden de uppskattade för år 2013 i årsredovisningen från 2004 

med de faktiska värdena från årsredovisningen 2013. Resultatet blev följande:  
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Tabell 3 visar jämförelser av historiska nyckeltal mot 2013 års faktiska värden. 

Källa: Castellums årsredovisningar från 2004-2013. 

 

Med skillnader på över 30 % mellan uppskattade värden och faktiska värden 

går det snabbt att se hur missvisande de värdepåverkande faktorerna kan bli i 

kassaflödesanalyserna. En annan sak att ta hänsyn till är förmågan till 

anpassning efter nya rådande förhållanden. Ett exempel på detta är Castellums 

ekonomiska uthyrningsgrad. Under hela tioårsperioden har den legat på en 

stabil nivå mellan 87-89 %. Trots detta uppskattar de i varje års 

kassaflödesanalys konstant minskade ekonomiska vakanser och en framtida 

uppskattning på 95 %.  

4.1.3. Redovisade värden mot försäljningsvärden 

Under året 2013 har Castellum använt värderingsföretaget NAI Svefa som 

extern värderare, vilka har värderat totalt 148 fastigheter för att säkerställa 

rimligheten i Castellums egna värderingar. Dessa fastigheter utgör 52 % av 

Castellums bestånd och NAI Svefa värderar fastigheterna till 19 624 miljoner 

kronor i Castellums årsredovisning 2013. Castellums värdering av samma 

fastigheter uppgick till 19 772 miljoner kronor, vilket innebär en skillnad på 

148 miljoner kronor eller 1 %. Dessutom har Forum Fastighetsekonomi AB 

värderat 32 fastigheter som motsvarar värdemässigt 21 % av Castellums 

fastighetsbestånd. Forums värdering av de utvalda fastigheterna uppgick till 7 

912 miljoner kronor. Castellums värdering av samma fastigheter uppgick till 7 

861 miljoner kronor, som motsvarar en skillnad på 51 miljoner kronor eller 1 

% (Castellums årsredovisning 2013, s. 89). 

Trots minimal skillnad mellan intern och externa värdering, visar 

fastighetsförsäljningarna någonting annat. Under året har Castellum sålt 18 

fastigheter till ett totalt värde på 718 miljoner kronor. Bolaget redovisade 

fastigheterna till ett värde på 593 miljoner kronor, vilket innebär en skillnad på 

17,4 % (Castellums årsredovisning 2013, s. 54). Under de fem föregående åren 
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har skillnaderna mellan redovisade värden och försäljningsvärden legat på i 

genomsnitt 14 % och fördelades på följande sätt: 

 
Tabell 4 visar redovisade värden i förhållande till försäljningsvärden.  

Källa: Castellums årsredovisningar från 2008-2012. 

 

4.2. Fabege 

Fabege är ett av de ledande börsnoterade företagen i Sverige med inriktning 

mot förvaltning och uthyrning av kontorslokaler samt fastighetsutveckling. De 

är verksamma i Stockholmsområdet, främst i Arenastaden, Stockholms 

innerstad, Solna business park och Hammarby Sjöstad. Deras 136 anställda 

förvaltar 92 fastigheter med en totalt uthyrningsbar yta på 1,1 miljoner 

kvadratmeter och ett fastighetsvärde på 33,4 miljarder kronor (Fabeges 

årsredovisning 2013, s. 53).  

4.2.1. Värdering  

Fabege värderar hela sitt bestånd både internt och externt varje år. 

Fastigheterna som värderas delas in i tre olika kategorier: 

 Förvaltningsfastigheter i normal drift - kassaflödesvärdering 

 Projektfastigheter som genomgår omfattande ombyggnad och som har 

kontrakterade hyresgäster - kassaflödesvärdering 

 Övriga Projektfastigheter och obebyggd mark – ortsprismetoden 

Förvaltningsfastigheterna och projektfastigheterna värderas med en femårig 

kassaflödesmodell där driftöverskottet minus återstående investeringar 

nuvärdesberäknas. En tioårig kalkylperiod används ibland när det finns långa 

hyreskontrakt. Kalkylräntan baseras på den nominella räntan för femåriga 

statsobligationer med tillägg för en generell riskpremie för fastigheter samt ett 

objektsspecifikt tillägg. Restvärdet vid kalkylperiodens slut nuvärdesberäknas 

också och en individuell marknadsmässig bedömning av hyresnivåerna görs 

för samtliga lokaler i deras fastighetsbestånd. För de uthyrda lokalerna används 

en marknadsmässig hyra efter utgången kontraktstid. Marknadshyror, framtida 

driftskostnader och investeringar bedöms av externa värderare. Drift- och 
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underhållskostnader baseras på historiska utfall samt på budgetsiffror och 

statistik över likartade fastigheter. Långsiktig vakans bedöms utifrån läge och 

skick (Fabeges årsredovisning 2013, s. 34). 

4.2.2. Redovisade värden mot försäljningsvärden 

Hela Fabeges fastighetsbestånd värderas av oberoende värderingsmän minst 

en gång per år. Under 2013 har de använt Newsec och värderingarna 

genomförs efter Svenskt Fastighetsindex riktlinjer. Fastigheterna värderas då 

till ett bedömt marknadsvärde, som värderarna grundar på information som 

Fabege lämnar om kommande hyreskontrakt, löpande drift- och 

underhållskostnader samt bedömda investeringar utifrån underhållsplaner och 

kommande bedömda vakanser (Fabeges årsredovisning 2013, s. 34). 

För att undersöka hur pålitliga Fabeges värderingar är har deras försäljningar 

under 2013 jämförts med de redovisade värdena. Risker och 

osäkerhetsfaktorer avseende kassaflödet från den löpande verksamheten är 

främst hänförliga till förändringar i hyresnivåer, vakansgrad och räntenivåer. 

En annan slags osäkerhetsfaktor utgörs av värdeförändringar i 

fastighetsbeståndet, vilket kan behöva vägas in vid en sådan här jämförelse. I 

årsredovisningen från 2013 kan utläsas att sex fastigheter med en yta på 30 116 

kvadratmeter har sålts. Det sammanlagda försäljningspriset var 1 202 miljoner 

kronor. Det redovisade värdet för fastigheterna var 1 041 miljoner kronor, en 

skillnad på 161 miljoner kronor eller 13,4 %. Under de fem föregående åren 

har skillnader mellan redovisade värden och faktiska försäljningsvärden varit i 

genomsnitt 9,54 % och fördelas på följande sätt. 

 
Tabell 5 visar redovisade värden i förhållande till försäljningsvärden. 

Källa: Fabeges årsredovisningar från 2008-2012. 

 

4.3. Hufvudstaden 

Hufvudstaden inriktar sig till den kommersiella fastighetsmarknaden i 

Stockholms och Göteborgs mest attraktiva lägen och erbjuder kontors- och 

butikslokaler. Företaget grundades 1915 och sysselsätter idag 97 personer. 

Deras bestånd utgörs av 30 fastigheter som värderas till 25,9 miljarder kronor 

(Hufvudstadens årsredovisning 2013, s. 7, 28).  
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4.3.1. Värdering 

Vid Hufvudstadens värdering har de bedömt det verkliga värdet på varje 

fastighet var för sig. Bolaget har använts sig av nettokapitaliseringsmetoden 

som värderingsmetod vid värderingarna, vilket innebär att marknadens 

avkastningskrav sätts i relation till fastigheternas driftsnetto. Bedömningen av 

avkastningskraven baserar de på inhämtad information om marknadens 

förräntningskrav på köp och försäljningar av jämförbara fastigheter i likartade 

lägen. Vid få transaktioner i området analyseras istället anslutande områden. 

De tar även hänsyn till olika fastighetstyper, teknisk standard och 

byggnadskonstruktion. Avkastningskraven anpassas samtidigt till fastighetens 

befintliga område och varierar mellan 4,7–5,3 % (Hufvudstadens 

årsredovisning 2013, s. 67). 

Fastigheternas driftsnetto beräknas utifrån marknadsmässiga hyresintäkter, 

långsiktig hyresvakansgrad samt normaliserade drifts- och 

underhållskostnader. Hyresintäkterna marknadsanpassar de genom att justera 

de befintliga hyrorna med nytecknade och omförhandlade hyresavtal samt 

med hänsyn till förväntad hyresutveckling. Vakansgraden baserar de på 

fastighetsbeståndets verkliga utfall över en konjunkturcykel tillsammans med 

den förväntade uthyrningssituationen för den enskilda fastigheten. Under den 

senaste tioårsperioden har vakanserna varit mellan 3 och 8 % och i 

värderingen räknas de med ett genomsnitt på 5 %. Gällande drift- och 

underhåll har de använts sig av schablonmässiga kostnader, som baseras på 

tidigare års faktiska värden (Hufvudstadens årsredovisning 2013, s. 74). 

4.3.2. Redovisade värden mot försäljningsvärden 

För att säkerställa värderingen använder sig Hufvudstaden av externa 

värderingar från tre företag, Forum Fastighetsekonomi, NAI Svefa och 

Newsec Advice. Värderingarna har gjorts på 7 fastigheter som motsvarar 35 % 

av marknadsvärdet för Hufvudstadens totala bestånd och skall representera 

deras olika fastighetskategorier, orter, lägen, samt teknisk och byggnadsmässig 

standard. De externa värderingsföretagen fick fram ett marknadsvärde på 9,4 

miljoner kronor. Hufvudstadens interna värdering av samma fastigheter 

uppgick till 9,1 miljoner kronor, en skillnad på 300 miljoner eller 3,1 % 

(Hufvudstadens årsredovisning 2013, s. 75). Dock har Hufvudstaden inte 

redovisat skillnader mellan deras försäljningar och redovisade värden, utan 

istället har skillnaden mellan deras interna och externa värderingar av samma 

fastigheter undersökts. De fördelas på följande sätt:  
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Tabell 6 visar jämförelser av interna och externa värderingar.  

Källa: Hufvudstadens årsredovisningar från 2008-2012. 

 

4.4. Kungsleden 

Kungsleden har visionen att erbjuda sina kunder attraktiva och ändamålsenliga 

lokaler för kontor, lager, handel samt industri till bra priser. Detta gör de 

genom att äga, förvalta och förädla kommersiella fastigheter i Storstockholm, 

Mälardalen, sydvästra Sverige och tillväxtorter i Norrland. Bolaget har totalt 

366 fastigheter med en yta på 2,8 miljoner kvadratmeter och ett redovisat 

värde på 20,3 miljarder kronor (Kungsledens årsredovisning 2013, s. 5,12). 

4.4.1. Värdering 

Kungsleden värderar sitt fastighetsbestånd med interna värderingar. 

Värderingarna genomförs löpande som en integrerad del av affärsprocessen 

där en enskild bedömning av förväntat försäljningsvärde görs för varje 

fastighet. Vid värderingarna använder bolaget en kombination av 

kassaflödesmetoden och ortsprismetoden. Med kassaflödesmetoden 

prognostiserar och nuvärdesberäknar de varje enskild fastighets framtida 

kassaflöde tillsammans med restvärdet utifrån en femårig kalkylperiod. 

Avkastningskraven som används har de bedömt utifrån den unika risken för 

varje fastighet tillsammans med analyser av genomförda transaktioner på 

respektive ort enligt ortsprismetoden. Nedan visas hur det redovisade värdet 

har förändrats under året (Kungsledens årsredovisning 2013, s. 12). 
 

Händelse  Bokfört värde, mkr 

Fastighetsbestånd 1/1- 2013  14 247 

+ Köp 5 935 

+ Investeringar  212 
− Försäljningar  −108 

+/− Valutakursförändringar  4 

+/− Orealiserade värdeförändringar  48 

Bokfört värde 31/12 2013  20 338 
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Bild 3: (Kungsledens årsredovisning 2013, s. 12). 

 

4.4.2. Redovisade värden mot försäljningsvärden 

Kungsleden har valt att basera det verkliga värdet på internt genomförda 

värderingar. För att kvalitetssäkra och verifiera sina interna värderingar 

genomför bolaget även regelbundet externa värderingar. En fullständig extern 

värdering görs vart tredje år, där 50-70 % av fastighetsbeståndet även besiktas. 

För åren emellan görs en uppdatering av tidigare värdering. För 2013 

värderades beståndet extern till 20 490 miljoner kronor och Kungsledens egna 

värderingar uppgick till 20 462 miljoner kronor. Det motsvarar en liten 

skillnad på 28 miljoner kronor eller 0,14 % (Kungsledens årsredovisning 2013, 

s. 59). 

Bolaget arbetar även aktivt med riskspridning när det kommer till lokal- och 

hyresgästskategorier, geografi och kontraktsstorlek. Den genomsnittliga 

kontraktslängden för hyresavtalen ligger på fem år, vilket bidrar till relativt 

stabila hyresinkomster från år till år. Sedan har Kungsleden en affärsplan för 

varje fastighet som uppdateras kontinuerligt och som innehåller både intern 

och extern värdering samt en handlingsplan för åtgärder som kan förbättra 

driftsnettot och ett ställningstagande om fastigheten skall behållas eller säljas 

(Kungsledens årsredovisning 2013, s. 13). 

Under år 2013 har 4 fastigheter till ett totalt värde på 108 miljoner kronor 

sålts, vilket överensstämmer med det redovisade värdet (Kungsledens 

årsredovisning 2013, s. 45). Under de fem föregående åren har skillnaderna 

mellan redovisade värden och försäljningsvärden varit i genomsnitt 1,9 % och 

fördelas på följande sätt: 
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Tabell 7 visar redovisade värden i förhållande till försäljningsvärden.   

Källa: Kungsledens årsredovisningar från 2008-2012. 

 

4.5. Wallenstam 

Wallenstam har byggt, förvaltat och utvecklat fastigheter sedan 1944. De har 

8700 lägenheter och 2300 lokaler som är belägna i storstadsorterna Stockholm, 

Göteborg och Helsingborg. Fastighetsbeståndet uppgår till 29 miljarder kronor 

med en yta på 1,2 miljoner kvadratmeter. Bolaget har valt fastigheter i 

strategiskt belägna folktäta orter och har endast en vakans på 2 %. Syftet med 

deras fastighetsinnehav är att generera hyresintäkter och värdestegring. De 

genomsnittliga direktavkastningarna är 5,7 % för deras kommersiella 

fastigheter respektive 3,8 % för bostadsfastigheter (Wallenstams 

årsredovisning 2013, s. 4, 36). 

4.5.1. Värdering 

Av hyrorna kommer 50 % från lägenheter och parkering som omförhandlas 

varje år. Lokalerna har en genomsnittlig kontraktstid på 2,7 år. De är 

koncentrerade till Göteborgs innerstad vilket ger en trygg och stabil säkerhet i 

hyresintäkterna och som samtidigt står sig bra värdemässigt. 

Värderingsprocessen hos Wallenstam utgår från ett internt värderingsteam 

som gör ett stort antal värderingar varje år (Wallenstams årsredovisning 2013, 

s. 34). När en fastighet skall värderas tas följande i beaktande  

 Analyser av genomförda och ej genomförda fastighetsaffärer. 

 Bedömning av direktavkastningskrav på respektive marknad. 

 Bedömning av fastigheternas specifika förutsättningar avseende bland 
annat skick och läge. 

 Analys av hyresnivåer, kontraktslängd, vakans- respektive 
hyresutveckling. 

 Analys av befintliga hyresgäster. 

 Förutsättningar på kreditmarknaden. 
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Wallenstam klassificerar och värderar fastigheter i två kategorier, fastigheter i 

löpande förvaltning och projektfastigheter som är under ny- eller 

ombyggnation. I värderingsmodellen görs en avkastningsvärdering som 

innebär att varje enskild fastighets driftnetto divideras med 

direktavkastningskravet för den aktuella fastigheten. Det framräknade 

avkastningsvärdet jämförs sedan med aktuell prisstatistik för liknande objekt. 

Om avkastningsvärdet avviker från ortspriset görs en lägesjustering 

(Wallenstams årsredovisning 2013, s. 36). 

Avkastningsvärdesmodellen gäller för de fastigheter som är klara och 

färdigställda. Ny- och ombyggnationer värderas istället till summan av värdet 

före ny/ombyggnad och hittills nedlagda kostnader för projektet. 

Nyproduktioner belastar de med ett riskpåslag med 0,25 % på 

direktavkastningskravet för deras motsvarande fastigheter i samma läge. 

Fastigheterna värderas varje kvartal och nya värden redovisas sedan i 

kvartalsbokslutet (Wallenstams årsredovisning 2013, s. 37). 

 

Värderingsmodellen 

+ Hyresvärde 

- Generell vakans om 3 % i det kommersiella beståndet 

- Driftkostnader inklusive fastighetsskatt, exklusive administration 

= Driftnetto 

/ Direktavkastningskravet för fastigheten 

= Fastighetens avkastningsvärde brutto 

- Två årshyror för outhyrda ytor 

- Planerade investeringar samt större reparationer 

+/- Nuvärdet av tillfälliga tillägg/avdrag 

+ Lägesjustering 

= Fastighetens bedömda marknadsvärde.  

4.5.2. Redovisade värden mot försäljningsvärden 

Wallenstam har inte använt någon extern värderare eftersom de menar att de 

har god värderingskunskap inom företaget. För att få en bild av hur 

tillförlitliga värderingarna är har vi jämfört de 34 fastigheter som sålts under 
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2013 med de redovisade värdena. Fastigheterna såldes på marknaden för 

sammanlagt 2 000 miljoner kronor och var redovisade till 1 860 miljoner 

kronor, en skillnad på 140 miljoner kronor eller 7 %. Under de fem 

föregående åren har skillnaderna mellan redovisade värden och faktiska 

försäljningsvärden legat på i genomsnitt 12,2% och fördelades på följande sätt: 

 

Tabell 8 visar redovisade värden i förhållande till försäljningsvärden. 

Källa: Wallenstams årsredovisningar från 2008-2012. 

 

4.6. Wihlborgs 

Wihlborgs Fastigheter AB är ett fastighetsbolag grundat 1924 i Malmö med 

fokus på kommersiella fastigheter i Öresundsregionen. Fastighetsbeståndet 

finns i Malmö, Helsingborg, Lund och Köpenhamn. I Malmö, Lund och 

Helsingborg är Wihlborgs det ledande fastighetsbolaget. De har totalt 264 

fastigheter med ett redovisat värde på 22,6 miljarder kronor och ett årligt 

hyresvärde om 2 miljarder kronor. Wihlborgs är noterat på OMX Nordiska 

listan, Mid Cap (Wihlborgs årsredovisning 2013, s. 11, 24). 

4.6.1. Värdering 

Wihlborgs har redovisat sina fastigheter till verkligt värde som upprättas i 

enlighet med IFRS. Bolaget har använt en extern värdering av hela 

fastighetsbeståndet för att bedöma de individuella marknadsvärdena. Till det 

svenska beståndet har de använt Malmöbryggan Fastighetsekonomi AB och 

Savilles Sweden AB. Till det danska beståndet har de använt DTZ Egeskov & 

Lindquist A/S. Värderingarna skall vara utförda i enlighet med International 

Valuation Standards, det vill säga det sannolika priset vid försäljning på den 

allmänna fastighetsmarknaden (Wihlborgs årsredovisning 2013, s. 78). 

Vid värderingen tillämpar bolaget en kombination av en avkastningsbaserad 

metod (marknadssimulering) och en ortsprismetod, där analyser av 

genomförda transaktioner på berörda delmarknader utnyttjas för att kalibrera 

parametrarna i den avkastningsbaserade metoden (kassaflödesmetod). Bland 

de marknadsparametrar som härleds ur analyser av sålda jämförbara objekt 

återfinns bland annat direktavkastningskraven, vilka inkluderar relevant 

riskpremie. Deras direktavkastning 2013 var 6 % för kontorsfastigheterna och 
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7,8 % för industri- och lagerfastigheterna (Wihlborgs årsredovisning 2013, s. 

79). 

Marknadsvärdet grundar de på det avkastningsvärde som beräknas med 

kassaflödesanalyserna. I normalfallet använder de femåriga 

kassaflödesanalyser, men finns motiv som exempelvis långsiktiga 

hyreskontrakt kan de använda längre kalkylperioder. Pågående 

nybyggnadsprojekt värderas som om objektet vore färdigställt och reduceras 

sedan med den kostnad som återstår för projektet. För obebyggda fastigheter 

och förädlingsobjekt uppskattar de istället ett nybyggnadsvärde i en framtida 

markanvändning, med beaktande av sanerings- och exploateringskostnader, 

baserat på gällande planförutsättningar och prisnivåer för liknande försålda 

objekt. I övrigt gör de följande antaganden till värdebedömningen (Wihlborgs 

årsredovisning 2013, s. 79): 

 För fastigheter med utgången hyreskontraktstid marknadsanpassas 

hyrorna samtidigt som hänsyn tas till en långsiktig vakansrisk. Den 

långsiktiga hyresutvecklingen för kontors- och verksamhetslokaler i 

befintligt skick beräknas till högst inflationen. 

 I värdebedömningen används normaliserade drift- och 

underhållskostnader. Uppskattningen av dessa baseras på analyser av 

historiska utfall och budgeterade kostnader på såväl objektsnivå som på 

aggregerad nivå för berörda marknadssegment och objektstyper. 

 Under kalkylperioden bedöms KPI (Konsumentprisindex) för året, i 

övrigt bedöms hur Riksbankens inflationsmål följs. 

4.6.2. Redovisade värden mot försäljningsvärden 

Som underlag för värderingarna har Wihlborgs tillhandahållit kvalitetssäkrad 

kontrakts- och fastighetsrelaterad information till de externa värderarna. I 

övrigt har uppgifter också hämtats ur offentliga källor och relevant 

marknadsinformation. Under 2013 såldes två fastigheter med en total yta på 3 

532 kvadratmeter, för 25 miljoner kronor. De redovisade värdena uppgick till 

23 miljoner kronor, en skillnad på 2 miljoner kronor eller 8 %. Under de fem 

föregående åren har skillnaderna mellan redovisade värden och faktiska 

försäljningsvärden legat på i genomsnitt 20,6% och har fördelats på följande 

sätt: 

 

 



43 

Tabell 9 visar redovisade värden i förhållande till försäljningsvärden.  

Källa: Wihlborgs årsredovisningar från 2008-2012. 

 

Enligt teorin bör flera metoder eller metodvarianter användas för att kunna ge 

en tillförlitlig värdebedömning. Valet av metod/er skiljer sig dock kraftigt 

mellan bolagen vilket lett till stora olikheter i deras uppskattade värden och 

externa jämförelser.  

Resultatet från den empiriska undersökningen ligger till grund för diskussionen 

och behandlas i nästa kapitel. I kapitlet diskuteras de utvalda 

fastighetsbolagens metodbeskrivningar, redovisade värden i förhållande till 

försäljningsvärden och tillämpade värderingsmetoder.  
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5. Diskussion 

Nedan presenteras och diskuteras det empiriska materialet som samlats in. Diskussionen 

består av sammanställningar av de viktigaste delarna i utvalda fastighetsbolagens 

årsredovisningar, som behövts undersökas för att kunna besvara uppsatsens frågeställningar. 

5.1. Redovisning 

Hur tydligt bolagen har redovisat information i sina metodbeskrivningar kan 

kopplas till syftet enligt IFRS som innebär att bolagen ska tillhandahålla 

information om deras finansiella ställning för att bidra till ett bättre 

beslutsunderlag för intressenter (Bengtsson, 2006). Därför visar 

sammanfattningen nedan en jämförelse mellan hur tydliga bolagens 

metodbeskrivningar är.  

Castellum: Detaljrik information av metodiken. Utförliga fakta kring 

osäkerhetsintervall, värdeförändringar och totalavkastning. 

Kassaflödesanalysen redovisas i sin helhet, tillsammans med de antagna 

värdena.  

Fabege: Väldigt kortfattad och generell beskrivning av värderingsprocessen. 

Endast principerna för värdering och indelning av fastighetskategorier 

uttrycks, men helt avsaknad av konkreta siffror. Extern värdering görs men 

ingen koppling eller redovisad skillnad mot den interna finns. 

Hufvudstaden: Bra grundläggande analys av fastighetsmarknaden och 

redogörande beskrivning av samspelet mellan intern och extern värdering. 

Förklarande beskrivningar av vad uppskattade parametrar baseras på. 

Konkreta siffror och utvecklande känslighetsanalys. 

Kungsleden: Utförlig och översiktlig redogörelse för intjäningskapacitet och 

fastighetsbeståndets utveckling under året. I övrigt mycket generella och 

kortfattade i sina analyser vilket i stort ger en svårtolkad bild av företaget.    

Wallenstam: Omfattande beskrivning av värderingsmetoden med tillhörande 

värderingsmodell av det mer generella slaget. Med en kompletterande 

sammanställning av känslighetsanalys och direktavkastningskrav i aktuella 

områden blir Wallenstams årsredovisning överskådlig och tydlig. 

Wihlborgs: Väldigt generell information kring metodiken. Tydliga tabeller för 

aggregerad känslighetsanalys, bedömda kalkylräntor och direktavkastningskrav. 
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I övrigt stor avsaknad på konkreta siffror och jämförelser mellan exempelvis 

extern och intern värdering. 

5.1.1. Sammanfattning av resultatet 

I undersökningen om fastighetsbolagens finansiella rapporter har det visat sig 

att det finns brister i samtliga, men av alla bolagen bidrar bolagen 

Hufvudstaden och Castellum till ett bättre beslutsunderlag för sina intressenter 

i jämförelse med de andra. Det har visat sig att vissa variabler endast framgår 

hos ett fåtal bolag och från vad vi kan utläsa från de finansiella rapporterna 

anser vi att bolagen kan förbättra informationen och redovisa den på ett 

tydligare sätt. Därför anser vi att det borde finnas tydligare riktlinjer för detta i 

IFRS 13. Nedan för vi en diskussion om undersökningen där indata har 

undersökts i kassaflödesmetoderna. Vi har undersökt variabler som 

hyresintäkter, vakanser och kostnader som använts för att se hur pass rättvis 

bild som föreligger av det verkliga värdet hos företagen.   

5.1.2. Indata 

I undersökningen visade det sig att tillförlitligheten för indata som används i 

värderingsmodellerna kan ifrågasättas.  För hyresintäkter visar det sig att de 

uppskattade värdena skiljer sig kraftigt mot de faktiska värdenas utfall när vi 

jämför historiskt. Eftersom parametrarna bygger på framtida förväntningar så 

präglas värderingen alltid av osäkerhet (Norlund, 2011). Därför anser vi att 

osäkerheten med uppskattningarna om hyresintäkter är något som bolagen bör 

ange på ett tydligare sätt. Detta för att olika intressenter ska kunna bedöma 

risken lättare. Samtidigt bör poängteras att små ändringar i variablerna kan leda 

till stora förändringar, som medför brister i tillförlitligheten (Persson, 2011).  

Detta eftersom värderingsmodellen även är känslig för förändringar, som leder 

till att tillförlitligheten blir bristfällig. Samtidigt visar det sig att de uppskattade 

hyresintäkterna och olika kostnader skiljer sig kraftigt mot de faktiska värdena 

i den historiska jämförelsen. Tillförlitligheten för uppskattningarna kan därför 

anses vara låga.  

Bedömningen av vakanser råder det även stor osäkerhet kring. Uppskattningar 

av vakanser handlar om att bedöma framtida händelser. Castellum redovisar 

exempelvis årligen sina vakansuppskattningar till 5 % i värderingsmodellen när 

de aldrig tidigare har haft en ekonomisk uthyrningsgrad på över 90 % under 

den senaste tioårsperioden. Uppskattningarnas osäkerhet och problematik lyfts 
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inte fram på ett tillräckligt tydligt sätt av bolagen, vilket medför att 

beslutsunderlaget för intressenter blir bristfälligt även här. 

I undersökningen visade det sig även att företagen inte beskriver bedömningen 

av kostnader på ett tydligt sätt. Likt uppskattningar av hyresintäkter skiljer sig 

uppskattningar om kostnader kraftigt mot de faktiska värdena historiskt sett. 

Därför skulle även kostnaderna kunna tydliggöras mer för att läsare och 

intressenter ska kunna se hur uppskattningarna har genomförts.  

5.2. Redovisade värden mot försäljningsvärden 

Definitionen av verkligt värde enligt IAS 40 har ersatts av definitionen som 

anges i IFRS. Den nya definitionen innebär att referens sker till ett 

försäljningspris, istället för som tidigare till en transaktion. Hur väl bolagens 

redovisade verkliga värden stämmer överens med försäljningspris har 

undersökts. Tabellen nedan visar en jämförelse mellan redovisade värden 

kontra försäljningspriserna för de sex fastighetsbolagen i studien. 

 

Tabell 10 visar ett genomsnitt av redovisade värden i förhållande till försäljningsvärden.  

Källa: Fastighetsbolagens årsredovisningar från 2008-2012. 

 

Procentsatsen som anges efter respektive bolag är ett genomsnitt på skillnaden 

mellan de redovisade värdena på alla sålda fastigheter under en femårsperiod, 

och försäljningsvärdet. Även om de flesta bolagens redovisade värden skiljer 

sig markant från försäljningsvärden har endast Kungsleden en liten skillnad på 

1,9 %, följt av Fabege på 9,54 %. Därefter har Wallenstam en större skillnad 

med 12,2 %, Castellum 14 % och Wihlborgs 20,6 %. Undersökningen visar att 

bolagens redovisade värden avviker från priser som kan erhållas på 

marknaden. Detta i motsats till IFRS 13 som anger att det verkliga värdet ska 

vara marknadsbaserat och inte företagsspecifikt. Resultatet visar därför att 

företagens verkliga värden inte stämmer överens med försäljningsvärden och 

är i samtliga fall undervärderade, i likhet med tidigare forskning av Dietrich et 

al. (2002).  
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5.3. Värderingsmetoder  

Hur bolagen går tillväga för att värdera sina fastigheter kan kopplas till IFRS 

13 där företagen kan använda sig av värderingsmetoderna marknadsmetoden, 

kostnadsmetoden eller avkastningsmetoden vid framtagning av verkligt värde. 

I jämförelse med IAS 40 anger inte IFRS 13 vilken metod som ges prioritet. 

Den fokuserar istället på informationen som används i värderingsmetoderna 

med syfte att maximera observerbar data. IAS 40 anger inga konkreta riktlinjer 

för värderingen och dessvärre har inte IFRS 13 ändrat riktlinjerna för 

värderingen. Nedan har vi valt att sammanfatta vilka värderingsmetoder 

bolagen har använt sig av vid värdering till verkligt värde. 

 

Tabell 11 visar fastighetsbolagens tillämpade värderingsmetoder. 

Källa: Fastighetsbolagens årsredovisningar från 2008-2012. 

 

Enligt vår undersökning visar det sig att de flesta bolag värderar sina 

förvaltningsfastigheter med en kassaflödesmetod. Som framgår av tabellen 

värderar Castellum och Fabege enbart sina fastigheter med en 

kassaflödesmetod. Hufvudstaden värderar med en nettokapitaliseringsmetod, 

som kan uppfattas som en ortsprismetod i kombination med en 

avkastningsmetod. Kungsleden, Wallenstam och Wihlborgs använder sig av en 

kombination av en kassaflödesmetod och en ortsprismetod. Med hänsyn till 

marknadsvärdet i förhållande till försäljningsvärdet och vilka 

värderingsmetoder bolagen använder sig av, visar resultatet osäkerheten med 

kassaflödesmetoder. 

Efter undersökningen av bolagens finansiella rapporter kan ett problem vara 

att de som värderar fastigheterna till verkligt värde vet vad som ingår, när vissa 

andra inte får en lika god information. På grund av att IFRS 13 inte har några 

konkreta riktlinjer som varje värderare och fastighetsbolag måste förhålla sig 
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till vid värderingen handlar den i stor utsträckning om tolkningar. Enligt IFRS 

13 ska dock företagen lämna upplysningar som ska vara till fördel för 

användarna. IFRS 13 nämner detta genom att kräva upplysningar om 

informationens tillgänglighet av värderare, som exempelvis information som 

hör till kategori tre. På grund av att det saknas konkreta riktlinjer uppfattar vi 

det som om värderingen bygger upp bedömningar och uppskattningar. Detta 

medför att beslutsunderlaget blir bristfälligt eller svårt att förstå för 

användarna eller exempelvis fastighetsspekulanter som vill undersöka om 

fastigheterna är korrekt värderade.  

5.3.1. Externa fastighetsvärderare  

Enligt IAS 40 uppmuntras parterna att bestämma det verkliga värdet med 

hjälp av oberoende fastighetsvärderare. Dessvärre är detta inget krav och inte 

heller något som framgår i IFRS 13. I vår undersökning utfördes externa 

värderingar hos Kungsleden, Castellum och Hufvudstaden. Hos de som inte 

använde sig av externa värderare anger Wallenstam anledningen att det beror 

på deras goda interna värderingskunskaper. Vi valde därför att undersöka hur 

väl de interna och externa fastighetsvärdena stämde överens hos 

fastighetsbolagen som utförde externa värderingar. 

Resultatet visade att Kungsledens värderingar stämde bäst överens med 

värderingarna från de externa fastighetsvärderarna med en skillnad på endast 

0,14 %. Castellum hade en liten skillnad på 1 % och Hufvudstaden 3,1 %. En 

anledning till Kungsledens precision kan bero på att de värderar sina 

fastigheter löpande samt att de utgår från en kombination av en ortsprismetod 

och avkastningsmetod. En intressant aspekt i jämförelsen var att Castellum 

hade en sådan liten värdeskillnad när de hade så stora avvikelser mellan de 

redovisade värdena och försäljningsvärdena. Vi anser att detta kan bero på 

antingen ett mått av partiskhet hos den externa värderaren eller att de 48 % av 

fastigheterna som Castellum värderade internt i jämförelse med de externa 

värderarna skiljde sig kraftigt.  
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6. Slutsats 

I slutsatsen besvaras frågeställningarna som ställdes i inledningen med hjälp av slutsatserna 

från analysen. Därefter ger författarna en reflektion som följs av förslag till vidare studier.  

6.1. Slutsatser 

Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur svenska noterade 

fastighetsbolag värderar sina förvaltningsfastigheter till verkligt värde och hur 

tillförlitliga dessa värden är. Vidare har undersökts om införandet av IFRS 13 

inneburit ett bättre beslutsunderlag för investerare. Uppsatsen skulle besvara 

följande frågeställningar: 

 Hur värderar svenska noterade fastighetsbolag sina 

förvaltningsfastigheter till verkligt värde? 

 Hur tillförlitliga är dessa värden? 

 Uppfylls syftet enligt IFRS att bidra till ett bättre beslutsunderlag för 

intressenter? 

Frågeställningarna har besvarats genom att dela upp undersökningen i tre 

punkter som består av redovisning, värde och värderingsmetoder. 

I undersökningen visade det sig att bolagen endast redovisar vissa beräkningar 

för variabler i de finansiella rapporterna. IFRS 13 kräver mer upplysningar i 

förhållande till den tidigare redovisningsstandarden IAS 40. En viktig slutsats 

är därför att IASB borde se över utformningen av IFRS 13 ytterligare för att 

den ska bli enklare att tillämpa. Detta eftersom ett av de största problemen 

som framkommit i studien visat sig vara bristen på redovisade beräkningar i de 

metodbeskrivningar som bolagen använder sig av. Detta blir framträdande vid 

granskningen av de indata som används i värderingsmodellerna, där många 

redovisade värden skiljer sig kraftigt mot de faktiska värdenas utfall. Viktigt att 

poängtera är också att undersökningen visade att bolagen behöver redogöra 

informationen och beräkningar på ett tydligare sätt för att beslutsunderlaget 

ska hålla en högre kvalitet för intressenter.  

Vidare visade undersökningen om de verkliga värdenas tillförlitlighet där 

bolagens redovisade värden jämfördes med försäljningsvärden att de flesta 

bolagens redovisade värden skiljer sig markant från försäljningsvärdena. 

Intressant information som framkom var att de redovisade värdena i samtliga 
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fall var lägre i jämförelse med försäljningsvärdena. Enligt IFRS 13 ska de 

verkliga värdena vara marknadsbaserade och en viktig slutsats med resultatet 

är att bolagens redovisade värden är undervärderade i förhållande till 

försäljningsvärden. Vilket överensstämmer med tidigare forskning som har 

gjorts i Storbritannien. 

Undersökningen om värderingsmetoder visade att de flesta bolagen värderar 

sina förvaltningsfastigheter med kassaflödesmetoder. De studerade bolagen 

värderar sina fastigheter efter egna värderingsmodeller, ibland med hjälp av 

externa fastighetsvärderare eller en kombination av både intern och extern 

värdering. I IFRS 13 finns riktlinjer för hur noterade fastighetsbolag ska 

värdera sina förvaltningsfastigheter till verkligt värde. Vidare definierar IFRS 

13 det verkliga värdet som ett försäljningspris. Dock kan med hänsyn till den 

tidigare undersökningen konstateras att de redovisade värdena i de flesta fall 

inte representerar ett försäljningspris. Samtidigt skiljer sig värderingarna väldigt 

mycket mellan företagen, både när det gäller värderingsmodeller och olika 

bedömningar och uppskattningar. Därför anser författarna att införandet av 

IFRS 13 inte har lett till ett tillräckligt bra beslutsunderlag för intressenter och 

upplysningskravet i IFRS 13 bör utvecklas ytterligare eftersom värderingarna 

bygger på bedömningar och uppskattningar. Beslutsunderlaget blir då 

bristfälligt och i vissa fall svårt att förstå för användare eller 

fastighetsspekulanter som vill undersöka om fastigheterna är korrekt 

värderade.  

6.2. Reflektion 

Avslutningsvis påpekar författarna att de har haft ett kritiskt tänkande under 

arbetets gång för att minska risker för olika missförstånd och för att ta fram ett 

så pålitligt och trovärdigt resultat som möjligt till läsarna. Med hjälp av 

studiens resultat och förslag till vidare studier hoppas författarna att värdering 

till verkligt värde uppmärksammas, att uppsatsen bidrar till att IFRS-

regelverket förbättras och i övrigt en positiv utveckling för 

fastighetsmarknaden i stort.  

6.3. Vidare studier 

Under undersökningens gång har författarna kommit fram till fler ämnen som 

skulle kunna leda till vidare forskning för forskare inom området. Nedan 

presenteras förslag till fortsatt forskning.  
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I uppsatsen har författarna ansett att informationen i de finansiella rapporterna 

är bristfälliga och att den bidrar till ett otillräckligt beslutsunderlag för 

intressenter. Ett förslag till vidare forskning skulle därför kunna vara att 

undersöka användarna av de finansiella rapporterna och vilken information de 

anser saknas för att kunna göra finansiella beslut.  

Det visade sig även i undersökningen att många bolag använder sig av både 

intern och extern värdering. Resultatet i undersökningen visade dock att de 

externa fastighetsvärderarnas uppskattade värden inte skiljde sig mycket från 

bolagens interna värden, även att de redovisade värdena skiljde sig markant 

från försäljningsvärdena. Ett förslag kan därför vara att intervjua 

värderingsföretag hur de går till väga med kund och värdering för att 

undersöka om en enhetlig värderingsprocess används av de olika 

fastighetsvärderarna, samt huruvida deras förhållande till kund kan leda till 

partiskhet.  

Bolagens redovisade värden visade sig vara undervärderade i förhållande till 

försäljningsvärdena hos de noterade fastighetsbolagen. Därför kan ett förslag 

till vidare forskning vara att undersöka varför fastighetsbolagen skulle vilja 

undervärdera sina fastigheter och om det finns något syfte med detta.  
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